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P.U. „FRAWENT” Wolsztyn ul. Przemysłowa 7  
tel.  68 347 61 00  

tel.kom. 502 248 420
biuro@frawent.pl  www.frawent.pl       

ZATRUDNIMY
UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ
PRACOWNIKÓW 
A  W ZAWODZIE ŚLUSARZ I BLACHARZ
A FACHOWCÓW OBRÓBKI METALU
A MONTERÓW WENTYLACJI

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28
tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

 Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie 
 Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
 Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
 Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 / TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl
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W środę, 11 kwietnia 2018 
roku, w Zespole Szkół Spe-
cjalnych im. Marii Konop-
nickiej w Kościanie odbył się 
XI Konkurs Tańca o „Złotą 
Nutkę”. Głównymi organiza-
torami imprezy byli: Zespół 
Szkół Specjalnych im. Marii 
Konopnickiej w Kościanie, 
Kościański Ośrodek Kultu-
ry oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci z Niepełno-
sprawnością Intelektualną 
„Patrzmy Sercem”. Honoro-
wy patronat nad konkursem 
objął Starosta Kościański 
Bernard Turski. Wśród za-
proszonych gości obecny był 
Wicestarosta Kościański 
Stefan Stachowiak.

W konkursie wzięło udział 
ok. 200 uczestników, którzy 
zostali podzieleni na trzy kate-
gorie. W turnieju wzięły udział 
dzieci i młodzież oraz osoby 
dorosłe z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lek-
kim, umiarkowanym i znacz-
nym z terenu województwa 
wielkopolskiego.Na scenie 
tancerze zaprezentowali różne 
style tańca. Był taniec klasycz-
ny, disco, nowoczesny oraz 
tematyczne krótkie etiudy ta-
neczne. Poziom tegorocznego 
konkursu był bardzo wysoki, 
a widzowie często oklaskiwali 
tancerzy na stojąco. Wysoki i 
wyrównany poziom konkursu 
był też powodem długich i 
burzliwych obrad Komisji 
Konkursowej.

Konkurs Tańca o „Złotą 
Nutkę” odbył się dzięki wspar-
ciu finansowemu Starostwa 
Powiatowego w Kościanie, 
Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu oraz Urzędu Miasta 
Kościana. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali upominki i dyplo-
my, a zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii statuetki 
- „Złotą Nutkę”.

Poniżej prezentujemy wy-
niki w poszczególnych kate-
goriach.

Kategoria I - dla dzieci z 
niepełnosprawnością inte-
lektualną w stopniu lekkim;
a Miejsce I – Specjalny Ośro-
dek Szkolno – Wychowawczy 
w Rydzynie „Pawana”,
a Miejsce II – Zespół Szkół 
Specjalnych w Kościanie  
„Sun&Rainbow”,
a Miejsce II – Zespół Szkół 
Sp e c ja l nych  w Br z ez iu  
„Iskierki 1”,
a Miejsce III – Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy we Wschowie „Wier-
cipięty”,

Kategoria II – dla dzieci i 
młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną w stop-
niu umiarkowanym (dzieci i 
młodzież szkolna);
a Miejsce I – Zespół Szkół 
Sp e c ja l nych  w Gór z n ie 
„Stars”,
a Miejsce II – Zespół Szkół 
Specjalnych w Wolsztynie 
„Cheerful”,
a Miejsce III – Zespół Szkół 
Specjalnych w Kościanie 
„Świetliki”,
a Miejsce III – Stowarzy-

szenie Na Tak w Poznaniu 
„Galimatias”,
Kategoria III – dla młodzie-
ży i dorosłych z niepełno-
sprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym 
(młodzież i dorośli z warsz-
tatów terapii zajęciowej oraz 
stowarzyszeń i domów samo-
pomocy);
a Miejsce I – Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kościa-
nie „Tarantella”,
a Miejsce II – Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej w Kościanie 
„Wutezeciaki”,
a Miejsce III – Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Krzywi-
niu „Krzywiniacy”,

XI Konkurs Tańca „Złota Nutka” 

W przyrodzie wiosna roz-
gościła się już na dobre, a 
jury, które zastanawiało się 
nad wyborem Zdjęcia Zimy 
w konkursie fotograficznym 
#zimowypowiatkoscianski 
zakończyło obrady. Zdjęciem 
Zimy zostało zdjęcie wyko-
nane przez Ewę Gucińska. 

Laureatka konkursu nagrodę 
główną – tablet – oraz gra-
tulacje odebrała kilka dni 
temu z rąk starosty Bernarda 
Turskiego oraz wicestarosty 
Stefana Stachowiaka.

Mimo że tegoroczna zima 
była mroźna, to iście zimo-
wych pejzaży i krajobrazów 
było niewiele. Mimo tego 
pasjonaci fotografii z powia-
tu kościańskiego nie mieli 
problemów, by pokazać jej 
piękno i tegoroczną specyfi-
kę. Czasami zimowy powiat 
kościański widziany oczami 
jego mieszkańców był praw-
dziwie zimowy, czasami szary 

i jesienny, a czasami wręcz 
wiosenny. Pomysłów na zdję-
cia było co wiele. Niektórzy 
fotografowali przyrodę, inni 
zabytki i najciekawsze obiekty 
znajdujące się na terenie po-
wiatu, jeszcze inni próbowali 
bawić się formami.

W ramach konkursu, który 
trwał od 22 grudnia 2017 roku 
do 20 marca 2018 roku, czyli 
od pierwszego do ostatniego 

dnia kalendarzowej zimy, 
użytkownicy Instagrama opu-
blikowali blisko 200 zdjęć 
opatrzonych hashtagiem #zi-
mowypowiatkoscianski i ozna-
czonych @powiatkoscian-
ski_official. W tym czasie 
wyróżniono dziesięć zdjęć, 
by na koniec wybrać autora 
jednej, najlepszej fotografii 
– przyprószonego zimowego 
traktu spacerowego nad Obrą.

Podsumowano zimowy konkurs

Na zaproszenie Starosty 
Kościańskiego w ostatnią 
niedzielę, 22 kwietnia 2018 
roku, w Kościanie wystąpił 
Reprezentacyjny Zespół Ar-
tystyczny Wojska Polskiego. 
Widowisko pt. „Trąbo nasza, 
wrogom grzmij” zostało za-
prezentowane mieszkańcom 
powiatu kościańskiego w 
ramach obchodów stulecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz wybuchu 
Powitania Wielkopolskiego.  

- Jako jedna z nielicznych 
insurekcji, Powstanie Wielko-
polskie powiodło się w pełni, 
zakończyło się zwycięstwem. 
Prastara dzielnica naszego 
kraju, kolebka polskiej pań-
stwowości została wyzwolo-
na spod jarzma zaborcy. To 
powstanie rozbrzmiało tez 
jak ostatni, dobitny akord w 
zmaganiach toczących się od 
123 lat. Wielkopolska wygrała 
dziejowe starcie z germani-
zacją i na zawsze powróciła 
do macierzy – powiedział 
Starosta Kościański Bernard 
Turski witając zebranych na 
koncercie mieszkańców po-
wiatu. – Miało to ogromne 
znaczenie dla całej, odrodzo-
nej Rzeczypospolitej, która 
umacniała świeżo odzyskana 
suwerenność i musiała wal-
czyć o kształt swoich granic. 
Bój o Wielkopolskę to jeden 
z najważniejszych rozdziałów 
tej epopei, a data 27 grudnia 
1918 roku, dzień Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, 
jest równie istotna w polskiej 
historii, jak jednocząca nas 
wszystkich data 11 listopada 
1918 roku. Powstańcy Wiel-
kopolscy swą przelaną krwią 
i patriotyczną ofiarą, ale tak-
że swym zorganizowaniem, 
ładem i zdyscyplinowaniem 
wnieśli historyczny wkład 
w dzieło naszej wolności i 
niepodległości – zauważył. – 
Kochajmy nie tylko Polskę z 
obrazów i książek, ale także 
tę realną, choć nie wolną od 
błędów, bo to przecież nasza 
wspólna Polska – podsumował 
B. Turski.

Na koncert, który odbył się 
w hali sportowej przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kościanie, wydanych zostało 
ponad 700 darmowych wej-
ściówek.

Wszystkim wchodzącym 
do sali koncertowej młodzi 
rekonstruktorzy ze Stowa-
rzyszenia Kościańskiej Re-
zerwy Skautowej rozdawali 
przygotowane z okazji setnej 
rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego pinsy. Goście 
otrzymali także pocztówki z 
grafiką przedstawiającą scenę 
wynoszenia przez Kościańską 
Rezerwę Skautową broni z 
pruskiego arsenału w trakcie 
kościańskich działań powstań-
czych w 1918 roku rozdawali.

Widowisko poetycko-mu-
zyczne „Trąbo nasza, wrogom 
grzmij” opowiada o polskiej 
historii i patriotyzmie Pola-
ków. Na scenie można było 
zobaczyć najważniejsze wyda-
rzenia z historii Polski.  

Najpopularniejsze pieśni i 
piosenki legionistów Józefa 
Piłsudskiego, żołnierzy Błękit-
nej Armii gen. Józefa Hallera 
oraz utwory poetyckie i mu-
zyczne poświęcone Lwowskim 
Orlętom przeniosły widzów 
w atmosferę sprzed lat. W 
kolejnych odsłonach pojawiały 
się: II wojna światowa, w tym 
hitlerowska i sowiecka agresja 
na Polskę oraz udział polskich 

żołnierzy w walce zbrojnej 
na frontach Europy. Dalej 
mowa była o Powstańcach 
Warszawskich, żołnierzach 
Armii Krajowej i Żołnierzach 
Wyklętych. W widowisku 
przedstawiony został także 
tragiczny obraz dotyczący 
rzezi wołyńskiej. Historię 
zamykają obrazy z najnowszej 
historii Polski, odnoszące się 
do ruchu antykomunistyczne-
go – Solidarności i Komitetu 
Obrony Robotników. Poza 
tym usłyszeć można było także 
utwór Marka Grechuty „Ocalić 
od zapomnienia”, podkre-

ślający najwyższe wartości. 
Zwieńczeniem koncertu było 
wykonanie przez Zespół pieśni 
„Żeby Polska była Polską”.

Uczestnicy koncertu usły-
szeli m.in.: „Warszawiankę”, 
„Marsyliankę”, „Hej Orle 
Biały”, „Karpacką Brygada”, 
„Ostatni list – Katyń”, „War-
szawskie dzieci”, czy „Mury”.

Po koncercie, na scenie 
Zespół podziękował za lata 
pracy w balecie swojej głównej 
tancerce Bernadetcie Wojdat
-Sujkowskiej, która w Kościa-
nie po raz ostatni wystąpiła 
na scenie.

Koncert z okazji stulecia 
odzyskania niepodległości 

Powiat kościański
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OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

                MOTOMEX
               Łukasz Walkiewicz
WYMIANA PRAWA JAZDY
DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

a szkolenia okresowe a badania 
lekarskie a badanie psychologiczne

PRAWA JAZDY KAT. A B C D E T
KWALIFIKACJE WSTĘPNE - NOWI KIEROWCY

PNIEWY, ul. PROMIENISTA 5
TEL. 61/29 11 953, 601 720 648

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA”  Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6

tel. 68 384 27 75 
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ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 850 zł /tona 
a blacha 680 zł/tona
a puszka 4,60 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

SKUP ZŁOMU

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

GMINA KAMIENIEC

Towarzystwo  Sportowe  
Gminy  Kamieniec  wraz  z 
działaczami „Orlika” Sepno 
zorganizowało  Gminny  Tur-
niej  Piłki  Nożnej o puchar 
Wójta Gminy Kamieniec  na  
boisku  w  Sepnie  w  dniu  3 
maja 2018 r.

Do turnieju  zgłosiło się 5  
zespołów.  Swoje  mecze  ro-
zegrano w  jednej grupie sys-
temem „każdy z każdym”. 
Po rozegraniu  wszystkich 
pojedynków/ 10  meczów / 
końcowe wyniki przedstawia-
ły się  następująco :

Pierwsze  miejsce  zajęła  
drużyna  z Łęk  Wielkich, 
której  Wójt Gminy p. Piotr  
Halasz wręczył  pamiątkowy  
puchar i  pogratulował  zwy-
cięstwa.

Na  drugim  miejscu  uplaso-
wała się  „Pieczarka  Szymań-
ski”  Kamieniec, natomiast  tuż  
za  nią ,na  trzecim  miejscu  
zespół  z  Konojadu . Kolejne  

miejsca  zajęli  gospodarze „ 
Orlik” Sepno  oraz  „ Wirtu-
ozi” Karczewo

Wszystkie  zespoły  otrzy-
mały  okolicznościowe  dy-

plomy   a  trzy  najlepsze bony  
towarowe  na  zakup  sprzętu  
sportowego.

Dodatkowo  organizatorzy  
wybrali   najlepszego  strzel-

ca  oraz  bramkarza turnieju.  
Statuetkę  najlepszego  strzelca  
otrzymał  Paweł  Mania ,nato-
miast najlepszego  bramkarza  
Patryk  Rabiega. Obaj  repre-

zentowali  drużynę z  Łęk  
Wielkich.

Działacze  z  Sepna  zadbali  
o  napoje  chłodzące oraz kieł-
baski  z  grilla dla wszystkich  
uczestników  zawodów.

Dla  wszystkich  zawod-
ników  były  pamiątkowe  
kubki, przekazane  przez 
sponsora  p. Zbigniewa  Ka-
czora  z  Maksymilianowa. Na  
koniec  prezes  TSGK  Ste-
fan  Strażyński  podziękował  
wszystkim  za udział w tur-
nieju  dla  uczczenia  Święta  
3 Maja .Przekazał  również  
podziękowania działaczom  „ 
Orlika” Sepno  za  zaanga-
żowanie  się  w  organizację  
turnieju . Zawody  przebie-
gały przy  pięknej, majowej  
pogodzie  i  w  bardzo miłej 
sportowej atmosferze.

Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta 3 Maja
Karczewo Konojad Łęki Wielkie

Orlik Sepno Pieczarka Szymański

: 
Polecamy                       a Bogaty asortyment roślin 
rabatowych i balkonowych m.in. Pelargonie, 

surfi nie, niecierpki, begonie, dalie, lobelie i wiele, 
wiele innych a Byliny i trawy a Rozsadę warzyw 

oraz zioła  a Wiszące donice z kwiatami
 a  Obsadzanie mis, donic, skrzynek i innych 

pojemników  a  Fachową obsługę i doradztwo

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009
www.brudlo.com.pl

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Skup:  złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż:  materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”
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Poznań Motor Show 2018 to 
największe targi motoryza-
cyjne w Polsce i czwarte co 
do wielkości w Europie. To 
obowiązkowe wydarzenie 
dla każdego pasjonata mo-
toryzacji oraz dla rodzin, 
które w wyjątkowej motory-
zacyjnej atmosferze mogły 
spędzić czas. Tegoroczna 
edycja odsłoniła tradycyjnie 
przed zwiedzającymi pojaz-
dy w ramach czterech stref 
i salonów tematycznych: 
samochodowego, motocy-
klowego, caravaningowego, 
ciężarowego (truck). 

Bieżąca edycja Poznań Motor 
Show 2018 odbyła się pod ha-
słem „Motoryzacja Jutra” – na 
targach można było zobaczyć 
ponad 60 motoryzacyjnych 
premier, samochodów kon-
cepcyjnych oraz wizję moto-
ryzacji według projektantów i 
inżynierów przyszłości. Swoje 
nowości zaprezentowały m.in. 
takie marki, jak: Mercedes, 
BMW i MINI, Rolls-Royce, 
Volkswagen Group Polska 
(Volkswagen, Skoda, Porsche, 
Audi i Seat), Mazda, Mitsu-
bishi, Jaguar i Land Rover, 
Volvo, FCA Poland, Suzuki, 
Honda, Toyota, Hyundai, KIA, 
Ferrari i wiele innych. 

W ramach targów miały 
miejsce liczne atrakcje, jak: 
międzynarodowe i polskie 
premiery, międzynarodowe 
zawody stuntu motocyklowe-
go, Stunt Wars Poland, tory 
offroadowe, tuning samo-
chodowy, Poznań Bike Show, 
konkurs wyjątkowych, ręcznie 
modyfikowanych motocykli, 
spotkania z najpopularniej-
szymi videoblogerami mo-
toryzacyjnymi i reporterami 
TVN Turbo.

Serwis OTOMOTO był w 
tym roku sponsorem głównym 
Targów Poznań Motor Show 
2018 oraz Targów Techniki 
Motoryzacyjnej 2018.

Podczas targów odbyło się 
też kilka wydarzeń specjal-
nych. Już w dniu poprzedza-
jącym miała miejsce gala 
Motor Show Press Night de-
dykowana dziennikarzom i 
przedstawicielom mediów 
– zwłaszcza branżowych. Na-
tomiast pierwszego dnia zor-
ganizowano Kongres MOVE, 
gdzie wspólnie z ekspertami 
uczestnicy zastanawiali się nad 
kierunkiem rozwoju pojazdów 
elektrycznych w Polsce. Pojaz-
dy koncepcyjne i z napędami 
alternatywnymi będą bowiem 
już w niedalekiej perspekty-
wie stanowić o przyszłości 
motoryzacji. 

Innym ważnym wydarze-
niem była 24. edycja moto-
ryzacyjnego plebiscytu Best 
Cars 2018. Głosowanie prze-
biegało w 12 krajach Europy 
oraz w Chinach, Brazylii i 
Meksyku. Jury plebiscytu, 
którego członkiem może być 
każdy, wybiera najlepsze auta 
z 385 modeli podzielonych na 
11 klas. Ogłoszenie polskich 

wyników odbyło się podczas 
uroczystej gali zorganizowa-
nej w ramach Poznań Motor 
Show 2018.

Jak co roku, targi Poznań 
Motor Show ponownie przy-
ciągnęły tłumy entuzjastów 
koni mechanicznych. Przygo-
towana oferta z pewnością mo-
gła zadowolić każdego pasjo-
nata motoryzacji. Także liczne 
wydarzenia towarzyszące, 
takie jak tory offroadowe, mię-
dzynarodowe zawody Stunt 
Wars Poland, strefa tuningu 
BlackzONE, tegoroczna no-
wość - Arena Videoblogerów 
motoryzacyjnych czy Ogól-
nopolskie Mistrzostwa Me-
chaników również cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem.

Łącznie targi odwiedziło 
ponad 150 tys. miłośników 
motoryzacji, którzy przemie-
rzając 15 pawilonów odwie-
dzili 170 wystawców prezen-
tujących 60 motoryzacyjnych 
premier, w tym 10 pojazdów 
koncepcyjnych. Kolejna edy-
cja  Poznań Motor Show 2019 
odbędzie się w dniach 28-31 
marca 2019 roku. 

Oprac. red. Michał Szott
Źródło, foto: informacje prasowe MTP

Jak pani widzi przyszłość 
polskiego rolnictwa?
Przez kilkanaście lat człon-
kostwa Polski w UE,  nasze 
rolnictwo skorzystało ze zna-
czącego wsparcia finansowego 
ze środków unijnych.  W latach 
2007- 2013 wypłacono rolni-
kom dopłaty bezpośrednie  w 
wysokości około 15 miliardów 
euro a w ramach na programu 
rozwoju obszarów wiejskich 
wypłacono łącznie ok. 17 
miliardów euro . Razem w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej 
polscy rolnicy , przedsiębior-
stwa przetwórstwa rolnego i 
inni beneficjenci otrzymali 
wsparcie w wysokości ok. 32 
miliardy euro. To wsparcie 
niewątpliwie przyczyniło się 
do modernizacji gospodarstw 
rolnych i do zwiększenia ich 
konkurencyjności na rynku 
europejskim.  Zwłaszcza w na-
szej gospodarnej Wielkopolsce 
rolnicy unowocześnili swoje 
gospodarstwa. Rozwinęło się  
wiele kierunków produkcji, 
np. produkcja mleka, mięsa 
drobiowego, jaj, warzyw i 
owoców. To, że bardzo nastąpił 
wzrost produkcji i poprawi-
ła się jej jakość najbardziej 
świadczy wzrost eksportu 
polskiej żywności.     

Przed wejściem do Unii  w 
2003 r., Polska eksportowała 
żywność i inne produkty rolne  
za około 3,5 miliarda euro. 
W roku 2015 eksport  tych 
produktów osiągnął wartość 
około 23 miliardy euro, co 
oznacza wzrost o około 19 mi-

liardów euro. Zatem nie można 
mieć żadnej wątpliwości co do 
znaczącej poprawy, w ostat-
nich latach, produkcyjności 
gospodarstw rolnych . Rolnicy 
muszą stale inwestować w swo-
je gospodarstwa, aby podołać 
wciąż nowym wyzwaniom 
rynku, dlatego też bardzo 
ważne jest kontynuowanie 
wsparcia finansowego. Rodzi 
się ważne  dla rolników i nas 
konsumentów pytanie czy 
i jak wysoka będzie pomoc 
unijna dla polskich rolników 
w ramach wspólnej polityki 
rolnej po roku 2020? Wielkość 
wsparcia w dużym stopniu 
zależeć będzie od wyników 
negocjacji  polskiego  rządu z 
innymi  unijnymi partnerami. 

Czy uda się uzyskać więcej 
niż w tej obecnie (2014-2020) 
a więc ponad 32 mld euro, w 
tym 23,5 mld na dopłaty bez-
pośrednie?

Groźną przeszkodą w roz-
woju trzody chlewnej jest 
pomór świń.
ASF jest  zaraźliwą, wirusową, 
chorobą świń i dzików, która 
rozprzestrzenia się po naszym 
kraju ze wschodu. Choroba 
ta dla producentów trzody 
chlewnej  w Wielkopolsce  
stanowi duże zagrożenie, któ-
rego nie można lekceważyć. 
W kwietniu br.,  Klub PSL 
wniósł pod obrady Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go projekt uchwały w sprawie 

apelu do władz rządowych w 
kwestii podjęcia działań przez 
Radę Ministrów w zakresie 
likwidacji zagrożeń wirusem 
ASF w Województwie Wielko-
polskim. Ważnym elementem 
naszego apelu była sprawa 
silnego wzmacniania służb we-
terynaryjnych. Na wschodnich 
terenach Polski, gdzie istnieje 
AFS hodowla świń jest bardzo 
niska i walka z tą chorobą jest 
łatwiejsza . Natomiast w na-
szym regionie  produkcja żyw-
ca wieprzowego w wys. ok. 
500 tys. ton rocznie,  to jedna 
czwarta krajowej produkcji. Je-
śli  choroba ASF wystąpiłby u 
nas, to jego zwalczenie będzie 
bardzo kosztowne. Wojewódz-
ki Inspektorat Weterynarii 
w Poznaniu, ze względu na 
wielkość pogłowia trzody 
chlewnej,  nie dysponuje wy-
starczającymi do zwalczania 
ASF zasobami kadrowymi, 
technicznymi i finansowymi.  
Stąd też wyrażenie naszego 
niepokoju i apelu do władz 
rządowych było konieczne. 
Sejmik apel w tej sprawie   do 
władz rządowych uchwalił.

Służba zdrowia co raz bar-
dziej pogłębia się w zapaść bo 
jak inaczej określić leczenie 
u specjalisty, który umawia 
się na pilną operację lub za-
bieg za kilka lub kilkanaście 
miesięcy?
Jest w Polsce takie powie-
dzenie, że wszyscy Polacy 
znają się na rolnictwie i służbie 
zdrowia. Na rolnictwie się 

trochę znam, ale na opiece 
zdrowotnej mniej. Na prze-
strzeni ostatnich  25 lat, moim 
zdaniem, najlepsza organizacja  
opieki zdrowotnej  zaczęła 
się tworzyć, gdy powstały 
w 1999r.  egionalne Kasy 
Chorych. Wprowadzono jasne 
zasady finansowania opieki 
zdrowotnej. Kasy Chorych 
dysponowały środkami   fi-
nansowymi pochodzącymi ze 
składek na opiekę zdrowotną 
mieszkańców województwa i 
z tych środków finansowały 
świadczenia zdrowotne. Moż-
na powiedzieć, że  pieniądze 
na opiekę zdrowotną  szły za 
pacjentem.  Regionalna Kasa 
Chorych  była „blisko”  za-
równo potrzeb ubezpieczonych 
(pacjentów)   i ofert świadcze-
niodawców opieki zdrowotnej 
( ośrodków zdrowia, szpitali 
itp.)  Z poziomu regionalnego  
można było lepiej niż z pozio-
mu centralnego dostosować fi-
nansowanie usług medycznych 
do potrzeb pacjentów.   Jednak, 
w 2003r.  fundusze na opiekę 
zdrowotną zostały  połączone 
w jeden Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Decyzje o ich po-
dziale na rodzaje świadczeń i 

na województwa zostały także 
scentralizowane. Uważam, że 
z Warszawy nie da się  dobrze 
dostrzec tego jakich usług 
medycznych potrzebują np. 
mieszkańcy Rakoniewic, Opa-
lenicy, Zbąszynia czy Lwówka. 
Uważam, że płaconymi przez 
nas składkami  na ubezpie-
czenie zdrowotne powinny 
zarządzać samorządy, które 
już nieraz udowodniły, że do-
brze  gospodarują „groszem 
publicznym”.  

Pragnę zauważyć, że Samo-
rząd Województwa Wielkopl-
skiego  jest organem prowa-
dzącym dla ponad dwudziestu 
zakładów opieki zdrowotnej. 
Ze  środków samorządu nie 
można finansować świadczeń 
medycznych, bo czyni to  NFZ. 
Jednak wspieramy finansowo 
rozbudowę bazy medycznej. 
W tym roku  Sejmik W.W. w 
uchwale budżetowej przezna-
czył  około 200 milionów zł  
na dofinansowanie inwestycji 
w szpitalach. Pieniądze te 
zostały rozdysponowane na 
rozbudowę i modernizację 
szpitali oraz zakup aparatury 
medycznej. Między innymi 
wsparcie otrzymały szpitale 
powiatowe np. w Nowym To-
myślu, Wolsztynie, Gostyniu 
Rawiczu. Jedną z największych 
inwestycji f inansowanych 
przez Samorząd Województwa 
jest budowa nowego szpitala 
dziecięcego w Poznaniu, na 
który mieszkańcy naszego 
Regionu od dawna czekają. 

Poznań Motor Show 2018

Może wrócić do Regionalnych Kas Chorych
Z panią  dr Zo� ą Szalczyk – przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego rozmawia Franciszek Gwardzik

W poniedziałek 23 kwietnia 
uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Poli-
cealnych im. M. Kopernika 
w Nowym Tomyślu mieli 
okazję spotkać się z Jędrze-
jem Majką, podróżnikiem 
i pisarzem, a także byłym 
uczniem naszej szkoły, który 
podzielił się wrażeniami ze 
swojej wyprawy na Mada-
gaskar, a swoją opowieść 
zilustrował prezentacją zdjęć 
z tej podróży. Zapoznał on 
licealistów z wieloma cie-
kawostkami dotyczącymi 
historii wyspy, jej zabytków, 
przyrody, ale przede wszyst-
kim codziennego życia jej 
mieszkańców. Pokazał, że 
Madagaskar to nie tyko wy-
spa lemurów.

Pochodzący z Nowego Tomy-
śla, z wykształcenia teolog 
i dziennikarz, podróżuje po 
całym globie, a swoimi przy-
godami, refleksjami ze spo-
tkań z ludźmi różnych kultur i 
historiami przez nich opowie-
dzianymi dzieli się ze swoimi 
czytelnikami. Jest autorem 
książek: Kresy. Śladami na-
szych przodków (2002), Ostat-
ni dzień Lwowa (2004), Pociąg 
do świata (2010), Przypadki 
podróżne (2016), albumów: 
Lwów. Trzy eseje (2005), 
Ukraina (2006), Kresy (2009), 
Mistyczne Kresy (2013), Mi-
styczne Wilno (2017), Mi-
styczny Lwów (2017), Kresy. 
Śladami bohaterów Trylogii 
(2017), W poszukiwaniu Arki 
Przymierza. Etiopia (2017), 
a także przewodników: Prze-
wodnik po Kresach. Ukraina. 
Białoruś. Litwa (2014) oraz 
Lwów i okolice (2015). To 
pasjonat, który zaraża swoją 
pasją. Nie tylko lubi poznawać 

nowe miejsca i ludzi tam żyją-
cych, ale jak sam mówi, lubi o 
swoich podróżach opowiadać, 
pokazuje, że nawet wielkie 
marzenia mogą się spełnić. 
Tak spotkanie z nim komen-
towali nasi uczniowie:

Daria: Pan Jędrzej Majka 
zainteresował mnie samym 
swoim sposobem życia.  Od-
wagą jest przecież podró-
żowanie po najróżniejszych 
zakątkach świata.

Michalina: Na spotkaniu z 
panem Majką przypomniałam 
sobie, że nie możemy być nie-
myślącymi turystami, którzy 
są w stanie zadeptać każdy 
dziki kwiat. Prowadzący mó-
wił o tym wiele razy, co mi 
niesamowicie zaimponowało. 
Sposób mówienia, ale również 
sam sposób bycia autora były 
bardzo inspirujące. Można 
było poczuć powietrze Mada-
gaskaru w zwykłej szkolnej 
sali. Była to podróż bez rusza-
nia się z krzesła, ale zarazem 
jedna z ciekawszych w moim 
życiu.

Zuzia: Najlepsza była opo-
wieść o parku lemurów oraz 
farmie krokodyli, na której 
można było zobaczyć je w 
porze karmienia, a potem zjeść 

je osobiście.
Krystian: Najbardziej zain-

teresowały mnie ciekawostki 
historyczne na temat wyspy, 
na przykład to, że Polak był 
królem Madagaskaru.

Martyna: Podczas spotkania 
z Jędrzejem Majką najbardziej 
przemówił do mnie sposób, 
w jaki opowiadał. Właśnie to 
przekonało mnie do zakupu 
jego książki. Mam nadzieję, 
że jego styl pisania jest równie 
przyjemny. 

Mateusz: Po tym spotkaniu 
zmieniły się moje wyobraże-
nia o Madagaskarze. Oprócz 
uroczych lemurów i pięknych 
widoków jest tam wiele biedy, 
w większości wiosek nie ma 
prądu, bieżącej wody, sklepów, 
ale bardzo chciałbym kiedyś 
odwiedzić te miejsca.

Dzięki opowieściom Ję-
drzeja Majki wielu liceali-
stów zamarzyło o dalekich 
egzotycznych wędrówkach, do 
innych dotarło, że mieszkańcy 
tak atrakcyjnych dla Europej-
czyka miejsc mają również 
wiele problemów.  Spotkanie z 
Jędrzejem Majką wpisuje się w 
szereg innych zaplanowanych 
w „Koperniku” spotkań z cie-
kawymi ludźmi.

Spotkanie z Jędrzejem Majką

Jest w Polsce takie po-
wiedzenie, że wszyscy 
Polacy znają się na 
rolnictwie i służbie 
zdrowia

„Jest w Polsce takie po-„Jest w Polsce takie po-
wiedzenie, że wszyscy „wiedzenie, że wszyscy 
Polacy znają się na „Polacy znają się na „
rolnictwie i służbie 

„
rolnictwie i służbie 
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Najbliższy temat jaki będzie 
pan interpelował?
Funkcjonuję w Komisji Pla-
nowania Przestrzennego i 
Infrastruktury czyli jestem 
także w Komisji do spraw 
związanych z transportem 
kolejowym i drogowym. Bar-
dzo istotnym tematem jest 
obecnie kwestia związana z 
modernizacją Wielkopolskich 
Lini Kolejowych. Instytucja 
ta wystąpiła z inicjatywą do-
tyczącą Nowego Tomyśla a 
mianowicie nowego przebiegu 
drogi 305 a więc zastąpienia 
tego przejazdu przy dworcu 
kolejowym nowym rozwiąza-
niem drogowym polegającym 
na budowie wiaduktu. Jest to 
spójne z tą inicjatywą, która w 
ramach porozumienia między 
gminą w Nowym Tomyślu 
a powiatem nowotomyskim 
przede wszystkim marszał-
kiem Województwa Wiel-
kopolskiego i samorządem 
wojewódzkim gospodarzem 
tej drogi. Wszystkie podmio-
ty zmierzają ku temu żeby 
stworzyć wspólnie warunki do 
budowy tego wiaduktu.

Jaka będzie teraz następo-
wała dalsza procedura aby 
było widać postępy w tym 
temacie?
Zwrócono się do samorzą-
du gminy Nowy Tomyśl z 
możliwością opracowania 
dokumentacji. Dokumentacja 
będzie stanowiła podstawę 
do starania się o środki, które 
głównie mają pochodzić z 
Funduszy Europejskich. Stąd 
bardzo istotny czas, który 
powinien być jak najlepiej 
spożytkowany, ponieważ ilość 
tych środków jest ograniczona 
a ilość zadań do realizacji jest 
bardzo duża. Jak już wspo-
mniałem wcześniej czyli ini-
cjatywa Polskich Lini Kolejo-
wych może bardzo pozytywnie 
wpłynąć na budowę wiaduktu. 
Tylko żeby być partnerem 
dla Lini Kolejowych trzeba 
mieć dokumentację, która 

pozwoli określić co by miało 
być przedmiotem ustaleń z Li-
niami Kolejowymi i kto co by 
wnosił do tego przedsięwzię-
cia. Stąd jest pilne przyłożenie 
się do wykonania dokumenta-
cji tej inwestycji i złożenie w 
Urzędzie dla zabezpieczenia 
środków finansowych.

Co było jeszcze tematem 
Komisji Rolnictwa?
Bardzo ważnym tematem w 
tym okresie zimowo- wio-
sennym o czym się mówi w 
skali kraju czyli o smogu w 
Europie i dlatego Wojewódz-
two Wielkopolskie szybko 
podjęło prace nad stworzeniem 
dokumentu prawnego, które 
jest możliwe do zrealizowa-
nia na poziomie samorządu 
wojewódzkiego. W tej chwili 
możemy się chlubić tym, że 
te uchwały , które dotyczą 
czystości powietrza zostały 
podjęte. Oczywiście to co w tej 
chwili planuje rząd w tym te-
macie wpisuje się znakomicie 
w te działania. Mam nadzieję, 
że  dzięki współpracy z sa-
morządami lokalnymi wobec 
tych partnerów rozwiązanie 
tego problemu nie jest możliwe 
będziemy mieli do czynienia z 
czystszym powietrzem także 

na tej części Wielkopolski, 
która aż tak czysta nie jest bo 
przecież wiemy, że m.in. w 
Nowym Tomyślu na obsza-
rze miasta zanotowano jedno 
z największych stężeń tych 
pyłów, które wpływają na 
czystość powietrza.

W Nowym Tomyślu nie wi-
dać wysokich kominów i 
kłębów czarnego dymu a 
więc  skąd ta wysoka emisja 
szkodliwości?
Słuchając ostatnio relacji 
działań straży miejskiej w 
Warszawie, gdzie okazuje 
się, że największe stężenia 
pyłów wykryto w małych 
instalacjach grzewczych a nie 
w wielkich, gdzie rygory są 
bardzo duże i są przestrzegane. 
Ilość małych zakładów jest 
bardzo duża a jakość instalacji 
ma wiele do życzenia. W No-
wym Tomyślu tych zakładów 
jest dużo i wszelkie działania 
będą zmierzały do tego aby 
nastąpiły zmiany systemu 
ogrzewania niezależnie od 
poglądów politycznych są z 
reguły jednomyślne.

Jaka jest pana opinia o no-
wotomyskim szpitalu powia-
towym?

Jeżeli chodzi o radnych Sejmi-
ku to na temat placówek woje-
wódzkich i w ogóle o służbie 
zdrowia mają różne poglądy. 
Natomiast mamy dużą ilość 
placówek szpitalnych i może-
my się chlubić ich  jakością.  
Jest to powód do zadowolenia 
dla Wielkopolan. Nie będę 
oceniał placówek w Wolsz-
tynie czy w Grodzisku ale o 
poziomie szpitala w Nowym 
Tomyślu świadczy zaintereso-
wanie pacjentów oraz ich opi-
nie o dobrej opiece szpitalnej 
i medycznej. Potwierdzeniem 
poziomu jaki prezentuje szpital 
są pozyskane środki na jego 
rozbudowę bo to jest spora 
kwota ponad pięciu milionów 
złotych z Unii Europejskiej 
oczywiście za pośrednictwem 
samorządu wielkopolskiego. 
Dużą pomoc czerpie szpital 
ze środków gminnych. Dla 
przykładu- samorząd gminy 
Nowy Tomyśl przekazał pół 
miliona, gmina Lwówek za-
kupiła specjalistyczny sprzęt 
dla Oddziału Ortopedycznego 
a Gmina Lwówek przekazała 
sporą kwotę pieniężną. Jest 
zrozumienie, że szpital jest 
przedmiotem wspólnej troski.

Franciszek Gwardzik

Wiadukt i szpital wartością nadrzędną
 Rozmowa z Ryszardem Napierałą- radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

wiceprzewodniczącym  Komisji Rolnictwa

Z końcem kwietnia wcho-
dzą w życie przepisy ustaw 
reformujące prawo gospodar-
cze w Polsce. To największa 
zmiana od trzydziestu lat, 
która realnie odbije się na 
sytuacji przedsiębiorców w 
naszym kraju. Mowa tu oczy-
wiście o Konstytucji Biznesu 
obejmującej pakiet pięciu 
ustaw, na czele z największa 
z nich Prawo Przedsiębior-
ców. Uchylone zostają m.in. 
dotychczas obowiązujące 
ustawa o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej czy 
przepisy dotyczące CEIDG.

Nowe przepisy opierają się 
m.in. o następujące zasady: 
domniemania uczciwości 
przedsiębiorcy, przyjaznej 
interpretacji przepisów, 
proporcjonalności czy odpo-
wiedzialności urzędników za 
naruszenie prawa. Przywró-
cono również fundamentalną 
zasadę ze słynnej ustawy 
Wilczka, która stworzy-
ła podstawy pod budowę 
gospodarki wolnorynkowej 
po upadku PRL, mianowicie 
„co nie jest prawem zabro-
nione, jest dozwolone”. W ten 
sposób przedsiębiorcy mogą 
prowadzić działalność w 
sposób wolny, jeśli tylko nie 
łamią wyraźnych zakazów  
i ograniczeń. 

Ciekawym rozwiązaniem jest 
biznes na próbę. W przypad-
ku, gdy działalność przynosi 
zarobek mniejszy niż 50% 
minimalnego wynagrodzenia 
(tj. aktualnie 1050 zł) nie 
trzeba jej rejestrować. Obo-
wiązek taki powstaje, gdy li-
mit ten zostanie przekroczo-
ny. Dzięki tej regulacji osoba 
ma czas na sprawdzenie się w 
roli przedsiębiorcy. 

Inną pomocą jest tzw. 
„ulga na start”. Pozwala 

ona osobom, które zareje-
strowały działalność przez 
pierwsze 6 miesięcy nie 
płacić składek ZUS. Kon-
sekwencjami tego będzie z 
jednej strony oszczędność z 
drugiej zaś, należy pamiętać, 
że przedsiębiorca w okresie 
tym nie będzie korzystał z 
ubezpieczenia. Ulga ta, nie 
zwalnia jednak z obowiązku 
comiesięcznej opłaty składki 
zdrowotnej gwarantującej 
dostęp do publicznej opieki 
zdrowotnej.

W Sejmie dobiegają także 
końca prace nad ustawą 
o zarządzie sukcesyjnym 
przedsiębiorstwem osoby 
fizycznej. Głównym za-
daniem tej regulacji jest 
zapewnienie przedsiębiorcom 
będącym osobami fizyczny-
mi dogodnych warunków do 
zachowania ciągłości funk-
cjonowania przedsiębiorstwa 
po ich śmierci. Korzyści 
jakie niesie za sobą ustawa 
obejmą również osoby trzecie 
związane z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
pracowników, konsumentów 
oraz kontrahentów.

Jestem przekonany, że wpro-
wadzane właśnie zmiany uła-
twią istotnie życie przedsię-
biorcom. W końcu nasze pań-
stwo dostrzega pozytywny 
obowiązek pomagania a nie 
przeszkadzania wszystkim, 
którzy wchodzą na rynek. 
Dzisiaj rząd Zjednoczonej 
Prawicy stwarza stabilne 
otoczenie gospodarcze dla 
rozpoczynających działal-
ność przedsiębiorców. 

Orędownikiem zmian w 
prawie była i nadal jest 
Minister Przedsiębiorczo-
ści i Technologii Jadwiga 
Emilewicz, która niebawem 
odwiedzi nasz region. Jej wi-
zyta będzie doskonałą okazją 
do spotkania z lokalnymi 
przedsiębiorcami oraz poroz-
mawiania o rozpoczynającej 
właśnie swój żywot Konsty-
tucji Biznesu. 

Dobry czas 
dla przedsiębiorców

Z początkiem bieżącego roku 
weszły w życie nowe prze-
pisy dotyczące zatrudnienia 
cudzoziemców do pracy w 
rolnictwie.

Nowelizacja ustawy wpro-
wadziła dwuetapową proce-
durę uzyskiwania zgody na 
zatrudnienie cudzoziemca. 
Najpierw rolnik ma złożyć 
w urzędzie pracy wnio-
sek o wydanie zezwolenia 
na pracę dla określonego 
cudzoziemca. Po 7 dniach 
wniosek ma być wpisywany 
do ewidencji, o czym rolnik 
jest powiadamiany. Kiedy 
w końcu dostaje zaświad-
czenie o wpisie wniosku 
do ewidencji, przekazuje go 
cudzoziemcowi.

On z kolei, ubiega się o 
wydanie specjalnej wizy 
nowego typu – pozwalającej 
na wykonywanie pracy se-
zonowej. Po uzyskaniu przez 
niego wizy zaczyna się ko-
lejna wędrówka po urzędach. 
Rolnik idzie do urzędu pracy 
i przedstawia kopię ważne-
go dokumentu pobytowego 
pracownika, adres zakwate-
rowania pracownika w Polsce 
i czeka na zezwolenie na 
pracę.

Nowością są też opłaty. Za 
każdy złożony wniosek o 
wydanie zezwolenia na pracę, 
sadownik będzie musiał 
zapłacić 30 zł. Mało? Przy 
kilku pracownikach – ow-
szem, ale przy kilkuset – to 
już znaczące środki. Przy-
pomnijmy – dotychczasowy 
system oświadczeniowy był 
bezpłatny.

Wszystko to znacząco 
utrudni dostęp do siły 
roboczej z zagranicy. Po 
kilku miesiącach obowią-
zywania nowych przepisów, 
już to wyraźnie widać. 
Cudzoziemców przyjeżdża 

zdecydowanie mniej niż rok 
temu.

W efekcie w sezonie może 
zwyczajnie zabraknąć rąk do 
pracy, zwłaszcza w sadow-
nictwie. To bardzo niebez-
pieczne, ponieważ w Polsce 
do prac sezonowych potrzeb-
nych jest nawet pół miliona 
osób rocznie. 
Rząd PiS kolejny raz poka-
zuje, że nie rozumie polskiej 
wsi i jej potrzeb. Przygotował 
i wprowadził ustawę, która 
utrudni życie rolnikom i ich 
pracownikom.

Krzysztof Paszyk
Poseł na Sejm RP

Rząd nie rozumie rolników?

Od początku wiadomo było, 
że walka będzie nierówna.
Naprzeciwko siebie stanęli 
wygłodzeni, słabi i niemal 
bezbronni Żydzi oraz silni i 
dobrze uzbrojeni Niemcy. 19 
kwietnia 1943 roku, dzień 
przed żydowskim świętem 
Paschy, w czasie ostatecznej 
likwidacji getta warszaw-
skiego, przebywający w nim 
Żydzi podjęli czyn zbrojny. 
Ich sytuacja była beznadziej-
na. Przystępując do walki 
mieli tego świadomość... 
Wiedzieli, że zginą, ale nie 
o chęć ratowania, zwłaszcza 
swojego życia, tutaj chodzi-
ło. Walka dawała nadzieję 
innym. Honorowa śmierć 
miała też swoją wartość, 
zwłaszcza w podłym świecie 
rządzonym przez podłych lu-
dzi, w czasach podłej często 
obojętności.  

Mimo, iż powstanie w getcie 
warszawskim nie zmieniło 
biegu wydarzeń wojennych, 
jest jednym z symboli walki 
z niewyobrażalnym złem, 
jakie niesie za sobą wojna. 
Niestety, obecnie możemy 
często zaobserwować wręcz 

awersję do czerpania nauk 
z historii i doświadczeń po-
przednich pokoleń. Fakt, że 
rosnące w siłę neofaszystow-
skie i neonazistowskie grupy 
w Polsce, pod nosem obecnej 
władzy, świętują urodziny 
Adolfa Hitlera, łączy się nie 
tylko z brakiem zrozumienia 
podstawowych wydarzeń 
historycznych, ale jest także 
jawnym bezczeszczeniem 
pamięci ofiar jednego z 
dwóch najbardziej okrutnych 
totalitaryzmów XX wieku. 
Podobnie szokujące są faszy-
zujące zachowania niektó-
rych grup uczestniczących 
w marszach niepodległości, 
które jednocześnie obklejają 
się emblematami Polskiego 
Państwa Podziemnego. Takie 
postępowanie to wręcz plucie 
na groby także i innych 
powstańców, uczestników 
Powstania Warszawskiego!

Można mieć wrażenie, że 
historia przestaje być prze-
strogą dla współczesnych 
pokoleń. Powszechne prawdy 
również zaczynają być kon-
testowane. Ba! traktuje się je 
często, jak utarte slogany i 
wyświechtane hasła. Ludzie 
przechodzą obok nich często 
obojętnie. W sali BHP w 
Gdańsku, na przykład, sym-

bolu zwycięstwa demokracji 
nad komuną, swoje obchody 
odbywał niedawno ONR. To 
jak jakieś szyderstwo wobec 
tych wszystkich, którzy 
walczyli nie tylko w stolicy 
Pomorza, ale i w całej Polsce, 
z komunistycznym reżimem. 
Chyba, że to nie podważanie 
historii, ale… butna groźba?! 

Podobnie, w roku, w którym 
obchodzimy setną roczni-
cę zakończenia I wojny 
światowej i odzyskania 
niepodległości, stwierdzenie, 
iż „pokój nie jest dany raz 
na zawsze” nie budzi już 
smutnych refleksji. Odbija się 
od uszu jak groch od ściany. 
Dlaczego? Bowiem nasza 
pamięć sięgajedynie trzech 
pokoleń wstecz. Znamy 
bardzo dobrze meandry 
życia naszego i naszych 
rówieśników. O rodzicach 
wiemy stosunkowo wiele, 
ale o dziadkach i o tym, co 
oni przeżyli, już nie bardzo. 
O pradziadkach, przeciętny 
śmiertelnik nie wie już pra-
wie nic. Pamięć o dyktatu-
rze, o władzy autorytarnej, 
o powstaniach, horrorach 
wojennych…. blednie z roku 
na roku, wraz z odejściem 
kolejnych naocznych świad-
ków tamtych wydarzeń. 

Podważanie historii, czy… groźba?! 
Adam Szejnfeld 
Poseł do PE

Grzegorz Piechowiak
Poseł RP, Porozumienie 

Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy w sprawie budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu. Od lewej: Wojciech Jankowiak 
-wicemarszałek woj. wlkp., Włodzimierz Hibner- burmistrz Nowego Tomyśla, Ireneusz Kozecki- starosta nowotomyski, 

Ryszard Napierała- radny sejmiku woj. wlkp.
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MIASTO LESZNO

Radni Leszna podjęli uchwa-
łę o podziale wolnych środ-
ków budżetowych. Ponad 
12 milionów złotych zostało 
przeznaczone między innymi 
na podwyżki dla pracowni-
ków samorządowych, spłatę 
zadłużenia i oświatę. Spory 
zastrzyk otrzymają też kluby 
sportowe – przeznaczono na 
nie ponad 2,5 miliona złotych. 

Do podziału przez radę miasta 
przeznaczono 12 350 tysięcy 
złotych. Propozycję wydania 
tych pieniędzy przedstawił 
prezydent Łukasz Borowiak, 
po konsultacjach z szefami 
klubów Rady Miejskiej. Naj-
większą pozycją w projekcie 
było przeznaczenie 3 milio-
nów złotych na 8-procentowe 
podwyżki dla pracowników 
miejskiej „budżetówki”, czyli 
Urzędu Miasta Leszna i innych 
samorządowych instytucji i 
zakładów. Na zmniejszenie 
zadłużenia miasta przeznaczono 
2 miliony złotych, a 1,5 miliona 
na wyrównanie zmniejszonej 
przez Ministerstwo Finansów 
subwencji oświatowej. 

I większe pozycje w projek-
cie to dofinansowanie klubów 
sportowych. Na rozwój sportu w 
mieście przeznaczono 1 milion 
złotych, kolejne 1,4 miliona 
wydane zostanie na promocję 
miasta przez sport w klubach 
Polonia 1912 Leszno, Unia 

Leszno, Polonia 1912 Jamalex, 
MKS Real Astromal i JKS 
Przybyszewo. 

Inne większe wydatki to 
budowa boiska przy SP12 (260 
tysięcy złotych), dofinansowa-
nie budowy ścieżki rowerowej 
Leszno-Rydzyna (200 tys.), 
budowa ul. Budowlanych (300 
tys.), utwardzanie dróg korą 
asfaltową (250 tys.), wydatki 
Miejskiego Zakładu Zieleni 
(250 tys.), wsparcie policji (260 
tys. ) i straży pożarnej (180 
tys.). Najmniejszym wydatkiem 
jest zakup wiolonczeli dla Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej - 
przeznaczono na nią 4,5 tysiąca 
złotych. 

Prezydent uwzględnił też 
wniosek klubu radnych PiS 
o przeznaczenie pół miliona 
złotych na Kontenery Kultury. 

Podczas dyskusji nad pro-
jektem nie zgłoszono żadnych 
wniosków o inny podział pienię-
dzy. Tomasz Malepszy (Lewica) 
przyznał, że rozumie potrze-
by inwestycyjne miasta, choć 
jak dodał odczuwa niedosyt, 
że nie udało się przeznaczyć 
większej kwoty na zmniejsze-
nie zadłużenia miasta oraz na 
wprowadzenie postulowanych 
przez jego klub darmowych 
przejazdów komunikacją miej-
ską dla uczniów. Pytał też o to, 
czy miasto zamierza wesprzeć 
finansowo Wojewódzki Szpital 
Zespolony. 

Prezydent Borowiak odpo-
wiedział, że pismo dyrektora 
szpitala, w którym ten prosi o 
800 tysięcy złotych na zakup 
sprzętu otrzymał dopiero kilka 
dni temu, już po przygotowa-
niu projektu podziału wolnych 
środków. Jak dodał chciałby 
porozmawiać o pomocy dla 
szpitala, ale powinny włączyć 
się w nią także inne samorządy, 
których mieszkańcy korzystają 
z placówki. 

W sprawie darmowych prze-
jazdów dla uczniów wypowie-
dział się dyrektor MZK Jacek 
Domagała. Zapewnił, że nie jest 
przeciwny temu rozwiązaniu, 
jednak kosztowałoby ono ok. 
2 milionów złotych rocznie, 
co mogłoby zagrozić sytuacji 
finansowej zakładu, ponieważ 
przekroczyłoby próg 50-pro-
centowej dotacji. Przeciwko 
takiemu rozwiązaniu jest jednak 
sama młodzież, a właściwie 
członkowie Młodzieżowej Rady 
Miasta Leszna. -Rozwiąza-
nie takie doprowadziłoby do 
przepełnienia autobusów- ar-
gumentował wiceprzewodni-
czący MRML Maksymilian 
Jarosz - zamiast dofinansowania 
przejazdów proponujemy zakup 
większej liczby autobusów. 

Ostatecznie uchwałę o po-
dziale wolnych środków podjęto 
przy 16 głosach za i 4 wstrzy-
mujących. 

Podział 12 milionów

Policjanci leszczyńskiej dro-
gówki mają nowe urządze-
nie do walki z kierowcami, 
którzy bardzo swobodnie 
traktują limity prędkości. To 
TruCAM - laserowy miernik 
prędkości z możliwością 
rejestrowania obrazu. Jest 
bardzo precyzyjny i działa 
zarówno w bardzo niskich 
jak i w bardzo wysokich 
temperaturach. 

Cyfrowa kamera video i urzą-
dzenie laserowego pomiaru 
prędkości oraz odległości w 
jednym jest w leszczyńskiej 

komendzie policji od kilku 
dni. Policjanci zostali już prze-
szkoleni w zakresie obsługi 
oraz budowy nowego radaru 
i wykorzystali go w praktyce.  
- Urządzenie nie tylko mie-
rzy prędkość, ale dodatkowo 
wytwarza pełną dokumentację 
wideo oraz zdjęcia dla wy-
kroczeń w ruchu drogowym 
związanych przede wszystkim 
z przekraczaniem prędkości - 
powiedziała Monika Żymełka, 
rzecznik KMP w Lesznie  

Nowy radar waży 1,5 kg, 
rejestruje prędkość pojazdów 
zbliżających się do urządzenia 

oraz oddalających się od niego. 
Jest precyzyjny i działa w każ-
dych warunkach pogodowych. 

- TruCAm przyczyni się do 
zwiększania bezpieczeństwa 
na drogach. Przyda się przede 
wszystkim w walce z piratami 
drogowymi, bo nadmierna 
prędkość to nadal najczęstsza 
przyczyna najtragiczniejszych 
wypadków drogowych - doda-
ła Żymełka. 

Pieniądze na nowy radar 
pochodziły z Komendy Głów-
nej Policji i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. 

Ministrów zajął się progra-
mem Student Plus, czyli 
stypendiami dla studentów, 
którzy zadeklarują, że po 
studiach podejmą pracę w 
miejscu zamieszkania. To 
rozwiązanie wprowadzone 
przez samorząd Leszna – 
przedstawił je członkom 
rządu wiceprezydent Piotr 
Jóźwiak. Wiceprezydent 
Piotr Jóźwiak oraz radny 
PiS Adam 

Kośmider gościli na piątko-
wym posiedzeniu Komitetu 
Społecznego Rady Ministrów, 
gdzie przedstawiali założenia 
wprowadzonego przez samo-
rząd Leszna programu Student 
Plus. Polega on na tym, że sa-
morząd ufunduje stypendia dla 
studentów, którzy zadeklarują, 
że po studiach podejmą pracę 
w Lesznie. Uchwałę w tej spra-
wie przyjęła już Rada Miejska, 

pierwsze stypendia mają być 
wypłacane w przyszłym roku 
akademickim. 

Pomysł bardzo spodobał się 
odpowiedzialnej za sprawy 
społeczne wicepremier Be-
acie Szydło, która w styczniu 
odwiedziła Leszno. Teraz pani 
premier zaprosiła samorzą-
dowców, żeby podzielili się 
doświadczeniem z ministrami. 
- Zaproponowaliśmy wpro-
wadzenie do ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym zmian, 

które umożliwią wdrożenie 
programu Student Plus w ca-
łym kraju - powiedział Radiu 
Elka wiceprezydent Jóźwiak. 
Dotyczy to zwłaszcza by-
łych miast wojewódzkich oraz 
miejscowości do 100 tysięcy 
mieszkańców, borykających 
się z problemem odpływu 
wykształconych młodych lu-
dzi do większych ośrodków. 
- Bardzo dobrze przyjęto też 
nasz pomysł, żeby o przyzna-
niu stypendiów decydowała 
komisja, w skład której wcho-
dzą pracodawcy - mówi Piotr 
Jóźwiak. 

Wiceprezydent wraz z rad-
nym Adamem Kośmidrem i 
posłem Janem Dziedziczakiem 
spotyka się z Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa wyższego, żeby 
znów rozmawiać o programie 
Student Plus; możliwe że Sejm 
zajmie się tą sprawą już na 
majowym posiedzeniu. 

Laserowy miernik prędkości

Program Student Plus

Konkurs na Dyrektora muzeum
Konkurs na dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie zostanie powtórzony – poinfor-
mował nas Wiesław Szczepański, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który 
interpelował w tej sprawie do zarządu województwa.

Konkurs na dyrektora Muzeum Okręgowego w Lesznie związany był z końcem kadencji Witolda 
Omieczyńskiego, który kierował tą placówką przez ostatnie 22 lata
i przechodzi na emeryturę. Przez postępowanie konkursowe przeszły dwie kandydatki, które uzyskały 
największą liczbę punktów: Maja Moskwa-Loman i Paulina Szeląg. Komisja konkursowa nie udzieliła 
jednak żadnej z nich rekomendacji, decyzję o obsadzeniu stanowiska dyrektora podjąć miał więc 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który jest właścicielem muzeum. 
Interpelację w tej sprawie złożył na ostatniej sesji Sejmiku Województwa radny Wiesław Szczepański. 
-W odpowiedzi usłyszałem, że zarząd nie powoła na razie dyrektora - powiedział Radiu Elka Szcze-
pański - konkurs zostanie zaś powtórzony, choć nie podano kiedy. 

„Teren prywatny wstęp 
wzbroniony” – tabliczka z 
takim napisem widnieje na 
ogrodzeniu, które od około 
tygodnia okala plażę Stani-
sławówka w Osiecznej. 

Problem polega na tym, że do 
jeziora nie ma żadnego dojścia, 
co jest niezgodne z prawem. 
O sytuacji poinformowała nas 
słuchaczka. Jak się okazuję, 
teren należący do prywatnego 
właściciela został niedawno 
sprzedany. Nowy nabywca 
ogrodził dotychczasową plażę 

w taki sposób, że nie ma dostę-
pu do linii brzegowej.

Ta sprawa bulwersuje wła-
ścicieli pobliskich domków. 

- Kupiliśmy te działki wła-
śnie ze względu na tę plażę. 
Była cisza, spokój. Kto teraz 
będzie jeździł na drugą stronę 
jeziora? Dojście do wody nie 
może być całkowicie zagro-
dzone - mówią właściciele. 

Zgodnie z prawem wodnym, 
nowy właściciel jest zobowią-
zany do zachowania minimum 
1,5 metrowego odstępu od linii 
brzegu. W tym przypadku nie 

zostało to zachowane. 
Wczoraj wiadomość o tej 

sytuacji dotarła również do 
Urzędu Miasta i Gminy w 
Osiecznej. Wiceburmistrz 
Stefan Kuśnierek zapewnia, że 
gmina będzie interweniować. 

- Podejmiemy w tej sprawie 
kroki. Będziemy informowali 
właściciela o przekroczeniu 
prawa i zobaczymy, jak dalej 
ta sytuacja się rozwinie - za-
znaczył Kuśnierek. 

Według nieoficjalnych in-
formacji, właścicielami ogro-
dzonego terenu jest pięć osób. 

Zagrodzony dostęp do plaży

Władze Leszna chcą zmienić 
zakres przebudowy ul. Lipo-
wej – zamiast do skrzyżowania 
z ul. Obrońców Lwowa w tym 
roku zostałby wykonany odci-
nek do Dożynkowej. Powodem 
są koszty – oferta złożona w 
przetargu była prawie dwa 
razy wyższa niż zakładano. 
jedyna oferta, jaką złożono w 
przetargu na przebudowę ul. 
Lipowej wynosiła prawie 13 
milionów złotych, podczas gdy 
na inwestycję zaplanowano ok. 
8 milionów. Wiceprezydent 
Adam Mytych przyznał, że jest 

ona nie do przyjęcia i przetarg 
zostanie unieważniony. Jednak 
nie wiadomo, czy nowe po-
stępowanie przyniesie lepsze 
ceny, w dodatku pojawia się 
presja czasu - przebudowa 
Lipowej jest dofinansowana z 
rządowego Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej, dotacja 
musi być wykorzystana do 
końca roku. 

Adam Mytych powiedział 
w Radiu Elka, że samorząd 
Leszna będzie negocjował z 
wojewodą zmianę zakresu 

inwestycji, czyli jej zmniejsze-
nie. -W tym roku przebudowa-
ny byłby odcinek od ul. Bema 
do ul. Dożynkowej - mówił 
Mytych - pozostała część do 
skrzyżowania z ul. Obrońców 
Lwowa byłaby realizowana w 
przyszłym roku. „Tegoroczna” 
część nie obejmowałaby też 
budowy dwóch zaplanowanych 
rond: na skrzyżowaniach z 
Dożynkową i z Racławicką. 

Takie są propozycje miasta, 
jednak jeszcze nie wiadomo, 
jak ustosunkuje się do nich 
wojewoda. 

Oficjalna cześć obchodów 
święta patrona odbyła się 
pod pomnikiem Jana Amosa 
Komeńskiego. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się 
m.in. uczestnicy pielgrzym-
ki, którzy przybyli do Leszna 
śladami Braci Czeskich. 
Podczas uroczystości głos 
zabrał rektor PWSZ, który 
przybliżył zgromadzonym 
gościom sylwetkę Jana Amo-
sa Komeńskiego. 

- Wiele postulatów, zasad 
oraz uwag formułowanych 
przez niego jest aktualnych 
do dziś. Są to zadania i wy-
zwania dla naszych młodych 
pedagogów - mówił Maciej 
Pietrzak. 

W i c e p r e z yd e n t  P i o t r 
Jóźwiak podkreślał z kolei, że 
nie może być silnego miasta z 
dużymi aspiracjami bez uczel-
ni. Przy tej okazji warto dodać, 
że w tym roku po raz pierwszy 
mury PWSZ opuszczą absol-
wenci z tytułem magistra. 

- Mamy to szczęście, że 
jako miasto możemy szczycić 
się tym, że wiedza, nauka i 
edukacja są obecne w nim 
od początku istnienia. Nie 
może być silnego miasta bez 
działającej w nim uczelni - 
podkreślał Jóźwiak. 

Po uroczystości delegacje 
przedstawicieli studentów 
PWSZ oraz goście z Czech 
złożyli kwiaty pod pomni-
kiem. Zaraz po tym w holu 

Auli Comeniana odsłonięto 
pamiątkową tablicę. Umiesz-
czono na niej napis w języku 
polskim oraz czeskim - ,,Na 
początku było słowo”. 

- Słowa towarzyszą nam 
przez całe nasze życie. Są to 
słowa mądre, dobre, jak rów-
nież takie, które nie powinny 
pojawić się w przestrzeni 
publicznej. Często również 
brakuje słów. Ta tablica odnosi 
się do sytuacji uchodźców, 
przesiedleńców, uciekinierów 
- tych wszystkich, którzy mu-
sieli uciekać w poszukiwaniu 
warunków do godnego życia. 
(...) W tym temacie brakuje 
nie tylko słów, ale również 
naszych czynów - zakończył z 
przejęciem rektor. 

Budowa ekspresowej drogi 
S-5 w okolicy Leszna zbliża 
się do końca. Jak się okazuje 
plac budowy przyciąga pu-
bliczność, która nieformal-
nie „zwiedza” ekspresówkę. 
Jednak budowlańcy apelują 
o rozsądek, ponieważ to 
wciąż plac budowy. 

Napisał do nas jeden z kierow-
ców ciężarówek obsługujących 
budowę „Piątki” z prośba o 
apel do mieszkańców Lesz-
na i okolic, „zwiedzających” 
powstającą okolicę. - 1 maja 
pracowaliśmy, ponad 500 
sztuk ciężkiego sprzętu i 1000 
pracowników, ciężko tego nie 
zauważyć, a jednak o mało nie 
rozjechałem chłopca na czte-
rokołowym rowerku, którego 
tata nie zdążył przytrzymać w 

trakcie zwiedzania budowy - 
pisze. - Jak wyglądała by moja 
psychika po tym zdarzeniu, a 

przede wszystkim jak wyglą-
dało by życie ludzi po stracie 
dziecka? 

Jak dodaje podobnych przy-

padków było o wiele więcej. 
- Przede mną jedzie dorożka 
albo matka z dzieckiem na 
rowerach, a panie uprawiają 
nordic walking idąc jedna koło 
drugiej, a druga koło trzeciej 
łaskawie mi przy tym kiwając, 
że mogę przejechać - opisuje 
kierowca. 

Na dowód swoich słów 
przysłał kilka zdjęć, ilustru-
jących problem. Przyłączamy 
się do apelu, zaś wykonaw-
com obwodnicy grzecznie 
sugerujemy, żeby wzorem 
innych odcinków S-5 po 
zakończeniu prac, a przed 
otwarciem dla ruchu urządzili 
„dzień otwarty”, podczas 
którego każdy chętny będzie 
mógł legalnie i bezpiecznie 
przyjrzeć się nowej drodze 
z bliska. 

Zmienić przebudowę ulicy Lipowej

Święto patrona P.W.S.Z

Niebezpiecznie przy budowie S-5

PRZYJMĘ
na umowe -zlecenie

przedstawiciela gazety do 
zbierania reklam
Z terenu LeSZna

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611



Str. 8 POWIATY-GMINY
10 maja 2018POZNAŃSKA METROPOLIA

Widnieje na nim 96 nazwisk 
Polek i Polaków, bez żadnych 
tytułów, bez funkcji. Zginęły 
osoby, które wspólnie wybra-
ły się do Katynia, by uczcić 
pamięć pomordowanych 
polskich oficerów. I to jest 
wystarczający powód, by ten 
pomnik powstał i stanął w 
stolicy Polski. 

Tragedia smoleńska miała 
być zapomniana: żadnych 
pomników, żadnych kwiatów, 
upamiętnień, wspomnień i 
co najważniejsze żadnego 
śledztwa. Lata 2010 – 2015 
to pasmo nieustających szy-
derstw, nikczemnych ataków  
i barbarzyńskiej nagonki, 
skierowanych przeciw ludziom 
upominającym się o prawdę  
wydarzeń z 10 kwietnia 2010 
roku. Po ośmiu latach dopo-
minania się, apeli i ogromnej 
mobilizacji społecznej nasz 
trud został nagrodzony.  10 
kwietnia, na pl. Piłsudskie-
go, blisko Grobu Nieznanego 
Żołnierza, odsłonięto pomnik 
smoleński. Możemy czuć się 
jego fundatorami, bowiem 
zbiórki na ten cel wspierali-
śmy we wszystkich zakątkach 
Polski, również w Nowym 
Tomyślu.   

Częścią pomnika będzie 
już niedługo krzyż. Krzyż, 
który na naszych oczach, za 
pośrednictwem popularnych 
mediów, wyszydzano na Kra-
kowskim Przedmieściu. Pan 
Bóg pozwolił, by Jerzy Kalina, 
najważniejszy artysta upamięt-
niający księdza Popiełuszkę, 
10 kwietnia 2018 roku upa-
miętnił tragedię nad Smoleń-

skiem. Warto przypomnieć, że 
przed rzeźbą autorstwa Jerzego 
Kaliny  – grobem księdza 
Jerzego, klękali: Jan Paweł 
II, Benedykt XVI, Margaret 
Thatcher i George Bush. A od 
teraz przed pomnik smoleński 
będą przychodzili wielcy tego 
marnego świata. Przegrał 
bełkot armii trolli, ryk resorto-
wych dzieci i ich rodziców czy 
dziadków, wyśmiewających 
wybitny projekt, metaforę 
losu polskich pokoleń. Wraca 
majestat Rzeczypospolitej. To 
nasz triumf. Ten pomnik jest 
wyrazem odrzucenia lęku i 
przywrócenia godności pań-
stwa i godności narodu, dlate-
go jest tak potrzebny. Pośred-

nio, to też pomnik wierności, 
upamiętnia tych, którzy przez 
96 miesięcy walczyli, by on 
powstał, byli wierni. 

Trzcianka
-Odrzuciliśmy logikę niemoż-
ności, podjęliśmy się różnych 
zobowiązań i pokazaliśmy, że 
można!- – te słowa nie doty-
czą tylko budowy pomnika, 
ale całej „dobrej zmiany”, 
która zaczęła się po ostatnich 
wyborach parlamentarnych. 
Wybrzmiały one w Trzcian-
ce, w niedzielę 15 kwietnia, 
gdzie odbyło się pierwsze po 
ostatniej konwencji Prawa i 
Sprawiedliwości spotkanie 
Polaków z prezesem partii 

rządzącej, Jarosławem Ka-
czyńskim. 

- Nasi poprzednicy u wła-
dzy, a dzisiaj przeciwnicy z 
opozycji bardzo często po-
wtarzali, że wszystko jest 
niemożliwe, że wszystko, co 
jest dla społeczeństwa, jest 
niewykonalne (…) Myśmy 
tę logikę odrzucili i podjęli-
śmy się różnych zobowiązań. 
Efekt jest taki, że mamy pełen 
budżet i zrealizowane wielkie 
kontrakty społeczne, wielkie 
kontrakty zbrojeniowe (…), 
krótko mówiąc pokazaliśmy 
że można – mówił w Trzciance 
prezes PiS.

Tłum ludzi, poświęcił pół 
wolnego dnia, by posłuchać 
prezesa Kaczyńskiego. Dowo-
dzi to, że nasze społeczeństwo 
w większości identyfikuje się 
przynajmniej z podstawami 
ideowymi programu PiS. Ko-
chamy Ojczyznę, wolność, 
prawdę historyczną i szanuje-
my godność każdego człowie-
ka. Ponadto nie sposób pomi-
nąć faktu, że dziś by popierać 
Prawo i Sprawiedliwość wy-
starczy spojrzeć na swój dom 
i rodzinę. Realnie odczuwamy 
bezpieczeństwo i równie real-
nie wiemy, że zlikwidowano 
ubóstwo w polskich rodzinach. 
A dyrdymały o zagrożonej 
demokracji czy sądach są nie 
tylko dęte, ale przede wszyst-
kim kłamliwe i irytujące. 
Bo kto dziś demonstruje czy 
opowiada się na przykład za 
biedną sędzią Gersdorf, która 
za 10.000,- nie potrafi wyżyć 
nawet na prowincji.  

Aleksandra Tabaczyńska

Prezes Kaczyński w Trzciance

Blisko 10 km indywidual-
nie lub 5 x 2 km w Sztafe-
cie Pamięci pokonają 24 
czerwca zawodnicy, którzy 
wystartują w biegu upa-
miętniającym pierwszy 
niepodległościowy zryw 
w powojennej Polsce. Bieg  
z okazji 62 rocznicy Po-
znańskiego Czerwca 1956 
roku będzie imprezą upa-
miętniającą wydarzenia  
z tamtego okresu. 

Jego celem będzie także sze-
rzenie wiedzy o tamtym straj-
ku i jego konsekwencjach dla 
dzisiejszych pokoleń Polaków. 
Pierwsze 1956 zapisanych 
osób otrzyma specjalne opaski 
powstańcze, zaś organizator 
biegu przekaże 4 złote z każ-
dego sprzedanego pakietu na 
renowację miejsc pamięci. 
Zapisy ruszyły na stronie: 
www.biegczerwca56.pl

Zawodnicy wystartują z 
rejonu Zakładów im. Cegiel-
skiego 24 czerwca (niedziela) 
o godzinie 11.  Symboliczne 
znaczenie w kontekście upa-
miętnienia wydarzeń, bę-
dzie miała trasa czerwcowych 
zmagań. Bieg poprowadzony 
zostanie  śladami pochodu 
robotniczego, który szedł w 
kierunku centrum miasta.

Bieg planowany jest na dy-
stansie około 10 km w dwóch 
wariantach. Bieg indywidu-
alny oraz Sztafeta Pamięci 
Czerwca ’56, która powią-
zana będzie z historycznymi 
miejscami czerwcowych wy-
darzeń. W specjalnie zorgani-
zowanych strefach dochodzić 
będzie do zmiany zawodników 
– bieg zostanie podzielony na 
pięć odcinków o długości 2 km 
każdy. Czas trwania, trasa oraz 
meta będą wspólne zarówno 
dla biegaczy indywidualnych, 
jak i zespołów sztafetowych. 
Meta biegu zostanie zlokali-
zowana w rejonie historycz-
nej dla tamtych wydarzeń 
zajezdni tramwajowej przy 
ulicy Gajowej. Organizatorzy 
umożliwią start młodzieży  
w wieku od 16 roku życia 
w biegu indywidualnym i w 
sztafecie.

- Taki bieg to dobry sposób 
przywołania pamięci i za-
znaczenia historycznej wagi 
czerwcowych wydarzeń – 
podkreśla Aleksander Rosa, 
przedstawiciel organizatora 
wydarzenia. – Bieg Powstania 
Wielkopolskiego czy Bieg 
Niepodległości, a także Bieg 
Powstania Warszawskiego to 
doskonałe przykłady jak sport 
można połączyć z walorem 

edukacyjnym i patriotycznym 
takich wydarzeń. Chcemy 
oddać hołd bohaterom pierw-
szego niepodległościowego 
zrywu w powojennej Polsce 
biegnąc trasą wydarzeń czerw-
cowych, a także przekazując 
wiedzę i edukując najmłod-
szych o znaczeniu tamtych 
wydarzeń. Będzie to możliwe 
także, dzięki zaangażowa-
niu kombatantów Czerwca 
‘56r i Muzeum Poznańskiego 
Czerwca – podkreśla Rosa. 

Przy współpracy z Muzeum 
Poznańskiego Czerwca, które 
udzieliło biegowi patronatu, 
zostanie utworzona zostanie 
specjalna strefa historyczna w 
okolicach mety. Całość uzu-
pełni okolicznościowy medal, 
specjalna koszulka biegu czy 
strefa finiszera zbudowana w 
historycznym klimacie tam-
tych wydarzeń. 

Wszyscy zjednoczymy 
się w jednym celu, tak jak 
zjednoczyli się ludzie, którzy 
zainicjowali pierwszy bunt 
przeciwko władzy PRL-u w 
1956 roku – zapraszamy do 
zapisów, im szybciej – tym 
taniej: www.biegczerwca56.pl

https://www.facebook.com/
biegczerwca56/ 

Aleksander Rosa

Wojewoda wielkopolski pod-
trzymuje swoją opinię na 
temat kontroli organizacji 
ruchu w Poznaniu. Zbigniew 
Hoffmann w odpowiedzi do 
władz miasta Poznania pod-
kreśla, że nie przedstawiły one 
żadnych nowych dowodów, 
które uzasadniałyby zmianę 
oceny.

Kontrolerzy wojewody po ana-
lizie odpowiedzi na zastrze-
żenia zgłoszone do projektu 
wystąpienia pokontrolnego 
zawierającego ustalenia z kon-
troli oceniającej realizację przez 
Prezydenta Miasta Poznania za-
dań związanych z zarządzaniem 
ruchem na drogach publicznych 
na terenie Poznania w całości 
oddalili zgłoszone zastrzeżenia. 
Kontrolerzy odnieśli się do 
wszystkich uwag do projektu 
zgłoszonych przez miasto. 

- Miasto nie przedstawiło 
żadnych nowych dowodów, 
które uzasadniłyby zmianę 
oceny. Każdy, kto porusza się 
po Poznaniu, ma wyrobione 
zdanie na ten temat i obrona 
tych błędów w mojej ocenie ma 
wymiar czysto wizerunkowy. 
Jeśli prezydent Poznania uważa, 
że wszystko jest w porządku, to 
albo nie korzysta z dróg, albo 
jego kontakt z mieszkańcami 
jest iluzoryczny. Mieszkańcy 
widzą ten bałagan i są w swoich 
ocenach z pewnością bardziej 
krytyczni niż opinia pokontrol-
na  – komentuje wojewoda wiel-
kopolski Zbigniew Hoffmann. 
– Moja ocena miała charakter 
motywacyjny dla miasta. Jej 
zadaniem było zwrócenie uwagi 
na liczne błędy w organizacji 
ruchu i doprowadzenie do ich 
usunięcia. Mimo to nie widzę 
chęci poprawy, co najbardziej 
powinno smucić wszystkich 
użytkowników poznańskich 
dróg – dodaje wojewoda.   

Wojewoda zakwestionował 
uwagi miasta, które stwier-
dziło m.in., że „ocena zgod-
ności oznakowania dróg z 
wymogami przepisów i za-
twierdzonymi organizacjami 
ruchu oraz sprawdzenie rze-
telności przeprowadzania kon-
troli okresowych w zakresie 
prawidłowości zastosowania, 
wykonania, funkcjonowania i 
utrzymania wszystkich znaków 
drogowych (…) wykracza poza 
przedmiot kontroli”. Zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo 
o ruchu drogowym wojewoda 
sprawuje nadzór nad zarzą-
dzaniem ruchem na drogach 
na publicznych w miastach 
na prawach powiatu i mieście 
stołecznym (art. 10. ust. 2). 
Ponadto organ sprawujący nad-
zór nad zarządzaniem ruchem 
dokonuje oceny organizacji 
ruchu w zakresie zgodności 
z obowiązującymi przepisami 
i bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

Kontrolujący w swoim pro-
jekcie wystąpienia pokontro-
lnego przedstawili nieprawi-
dłowości stwierdzone podczas 
oględzin wytypowanych odcin-
ków dróg, a nie jak twierdzi 
miasto - ustalenia. Kontrolerzy 
wojewody zauważają np., że 
dostarczone w trakcie trwa-
nia kontroli powiadomienie 
zarządcy drogi o utracie waż-
ności zatwierdzonej organi-
zacji ruchu, jak i dołączony 
do zgłoszonych zastrzeżeń 
załącznik nr 1 potwierdzają, 
że organ zarządzający ruchem 
nie informował na bieżąco o 
utracie ważności zatwierdzo-
nych projektów ruchu. Ponad-
to kontrolujący w protokole 
wystąpienia zaznaczyli, że do 
kontroli losowo wybrano 30 
pozycji z ewidencji zatwier-
dzonych projektów organizacji 
ruchu, z czego dostarczono 

tylko 25. Tym samym 5 za-
twierdzeń brakowało. 

Kontrowersyjnym tematem 
była również organizacja ruchu 
na rondzie Kaponiera, szcze-
gólnie w przypadku rowerzy-
stów. Kontrolerzy wojewody 
wyjaśniają, że w przypadku 
zastosowania pasa ruchu dla 
rowerów, który jest obsza-
rem jezdni przeznaczonym 
wyłącznie dla ruchu tych po-
jazdów, mamy do czynienia z 
przejeżdżaniem przez ten pas, 
a nie wjeżdżaniem na niego i 
kontynuowaniem jazdy, czyli 
przecinaniem się kierunków 
toru jazdy pojazdów pod kątem 
100-150. - W omawianym przy-
padku należy również dodać, 
że miejsce to charakteryzuje 
się dużym natężeniem ruchu 
samochodów. Mimo ciążącego 
na kierowcach obowiązku za-
chowania szczególnej ostroż-
ności przy zmianie kierunku 
jazdy lub zmiany pasa ruchu, 
przeznaczenie na jezdni pasa 
ruchu dla rowerów nie sprzyja 
bezpieczeństwu niechronionych 
uczestników ruchu drogowego. 
Biorąc pod uwagę natężenie 
ruchu rowerów należy dodać, 
że wyznaczenie powierzchni 
dla ruchu rowerów tj. pasa 
ruchu i ścieżki rowerowej jest 
niewspółmierne do natężania i 
powierzchni przeznaczonej dla 
ruchu samochodów – czytamy 
w odpowiedzi wojewody do 
prezydenta Poznania. 

Przygotowane wystąpienie 
pokontrolne będzie zawierać 
treść projektu wystąpienia po-
kontrolnego uzupełnioną o 
zalecenia wojewody wielko-
polskiego dotyczące usunięcia 
nieprawidłowości oraz termin, 
w jakim należy poinformo-
wać wojewodę o wykonaniu 
zaleceń, a także o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich 
niepodjęcia.

Zapisy na „Bieg Czerwca ’56”Wojewoda podtrzymuje swoją opinię na 
temat organizacji ruchu w Poznaniu 

1 maja rozpoczął się kolejny 
sezon pniewskich imprez ple-
nerowych. 

Podczas uroczystego roz-
poczęcia Majówki burmistrz 
Jarosław Przewoźny zwrócił 
uwagę na nową scenę, jaka 
w tym roku po raz pierwszy 
cieszy oko gości Łazienek. 
Fundusze na jej budowę pozy-
skało Pniewskie Stowarzysze-
nie Perspektywa. Konstrukcję 
zaprojektował pochodzący z 
Pniew Martin Novanski. 

Wbrew pesymistycznym 
prognozom pogoda dopisała. 
Na początek sympatycznego 
popołudnia przed powoli zbie-
rająca się widownią wystąpiła 

grupa artystyczna z nietypową 
prezentacją. Była ciekawa 
opowieść o kuchni gruziń-
skiej. Na zakończenie artyści 
przedstawili muzyczny folklor 
tamtego regionu.

Po krótkiej przerwie na 
scenie wystąpił doskonale 
znany naszej widowni zespół 
Power-Active.

Tłumnie już zgromadzoną 
widownię bawił do łez Kabaret 
Czwarta Fala. Kolejne skecze 
rodziły salwy śmiechu wśród 
publiczności.

Na koniec wieczoru po-
nownie zaprezentował się z 
muzycznymi coverami zespół 
Power-Active.

Majówka w pniewskich 
Łazienkach
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AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA – RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

MARKA ROK CENA / PLN
AUDI Q3 2,0 TDI 2012   69.500.00
CITROEN C4 CACTUS 1,2I 16V 2016   45.800.00
CITROEN C4 1,6 HDI 2016   49.900.00
DACIA SANDERO 1,2I 2014   24.800.00
HYUNDAI IX35 1,7CRDI 2015   66.800.00
KIA SPORTAGE 2,0I LPG 2008   24.900.00
MERCEDES ML 350 AMG STYLING 2011 148.000.00
OPEL ASTRA 2,0 CDTI 2015   46.900.00
OPEL CORSA C 1,2I 2001     5.900.00
OPEL INSIGNIA 2,0 CDTI 2013   39.900.00
OPEL ZAFIRA2,0 DIESEL 2012   47.800.00
FORD FOCUS KOMBI 1,6 TDCI 2014   31.800.00
PEUGEOT BOXER CHŁODNIA 2,2 DIESEL 2012   48.900.00
NOWE  PRZYCZEPKI NOWE NEPTUN,  NOWE BRENDERUP

Przedstawiamy Państwu ofer-
ty firm zagranicznych zainte-
resowanych współpracą z pol-
skimi firmami oraz zakupem 
określonych towarów i usługi 
z Polski. 

Jeżeli zainteresuje Państwa 
któreś z poniższych zapytań 
ofertowych, uprzejmie zapra-
szamy do kontaktu z biurem 
Izby. Prezentowane poniżej 
propozycje to tylko część przy-
gotowywanych przez Izbę 
ofert kooperacyjnych dla firm. 
Oferty są bezpłatne dla firm 
zrzeszonych w Polskiej Izbie 
Gospodarczej Importerów, 
Eksporterów i Kooperacji. 

Osobą do kontaktu jest p. 
Iwona Wesołek, tel.: 61 851 
78 48, e-mail: i.wesolek@pcc.
org.pl.

Jeżeli zależy Państwu na: 

a otrzymywaniu ofert firm 
zagranicznych wraz z da-
nymi umożliwiającymi na-
wiązanie kontaktu z nimi 
a  r o z w o j u  f i r m y 
- poszukiwaniu nowych ryn-
ków zbytu i kontrahentów 
a promocji firmy zarówno w 
kraju jak i zagranicą

Zachęcamy do przyłączenia 
się do naszej Izby. Członkiem 
Izby może zostać osoba praw-
na lub fizyczna, prowadzą-
ca działalność gospodarczą, 
niezależnie od jej wielkości i 
dziedziny działania. Decyzję o 
przyjęciu danej firmy w poczet 
członków podejmuje Zarząd 
PIGIEiK. Wstępując do Izby 
należy wypełnić dokumenty 
członkowskie i przesłać je 
pocztą tradycyjną na adres 
Izby. 

Firmy członkowskie są zo-
bowiązane do płacenia mie-

sięcznych składek.

Zachęcamy Państwa do sko-
rzystania z:

a  doświadczeń Izby (wyjazdy 
na targi i wystawy narodowe za 
granicą, organizacja misji go-
spodarczych na całym świecie) 

a   kontaktów (partnerami 
Izby są samorząd terytorialny 
i administracja szczebla wo-
jewódzkiego, powiatowego 
i lokalnego, polskie i zagra-
niczne Izby oraz organiza-
cje gospodarcze, MTP, itd.) 

a wiedzy merytorycznej pra-
cowników (oferujemy do-
radztwo m.in. w zakresie do-
stępnych funduszy  unijnych 
wraz z pomocą merytoryczną 
związaną z przygotowaniem 
dokumentów aplikacyjnych);

Opis przedmiotu zamówienia
Oleje spożywcze
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenia oświetleniowe i lampy, 
kable
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Francuski przedsiębiorca, 
producent żywności ekologicznej 
poszukuje dostawców następu-
jących produktów ekologicznych, 
niemodyfikowanych genetycznie, 
w formie (A) ziarna, (B) makuch, 
(C) mąki: 
- Len brunatny i/lub złoty, 
- Chia, 
- Łubin biały słodki. 

W ilościach 45-80 ton rocznie. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Francja

Opis przedmiotu zamówienia
Kanadyjska firma poszukuje pol-
skiego dostawcy śrub „U-Bolt”
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Kanada

Opis przedmiotu zamówienia
Generatory
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Papier i artykuły cateringowe 
jednorazowe 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt
Opis przedmiotu zamówienia
Blachy stalowe do produkcji 

sprzętu AGD 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

Opis przedmiotu zamówienia
Litewska spółka poszukuje w 
Polsce producentów materiałów 
plandekowych z PCV. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Litwa
Opis przedmiotu zamówienia
Kanadyjski producent mebli 
szpitalnych Stance Healthcare 
poszukuje polskiego dostawcy 
wysokiej jakości elementów (ramy, 
nogi, oparcia) z drewna bukowego 
do produkcji krzeseł. Wszystkich 
zainteresowanych prosimy o wysła-
nie projektów wyżej wymienionych 
elementów w formacie CAD. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Kanada

Oferty firm zagranicznych

W dniach 19-20 kwietnia 
2018 r. w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury 
w Kargowej odbył się XVIII 
Festiwal Piosenki Dziecięcej 
„Od Przedszkola do Kar-
gowej. Konkurs podzielony 
był na trzy kategorie wieko-
we A - przedszkolaki oraz 
uczniowie tzw. klas „0”, B 
- uczniowie klas I – III szkół 
podstawowych, C - uczniowie 
IV – VI szkół podstawowych. 

Łącznie udział w ww. kon-
kursie wzięło ok. 80 młodych 
wokalistów, spośród których 
jury w składzie Emilia Lech– 
wokalistka, autorka tekstów, 
uczestniczka 8. edycji progra-
mu The Voice of Poland; Wik-
toria Szydłowska i Joachim 
Ryczek– nauczyciele wokalu, 
absolwenci Jazzu i Muzyki 
Estradowej oraz Edukacji 
Muzycznej przyznało:

Kategoria A
Nagrodę burmistrza Kargo-
wej otrzymali:
a Karolina Szałata z Przed-
szkola Niepublicznego w Ko-
sieczynie,
a Wiktoria Zboralska z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego w 

Kargowej,
Zespół: Wojciech Zielonka, 
Gabriela Tomaszewska, Do-
minik Rzyski, Alicja Tomys z 

Zespołu Szkoły Podstawowej i 
Przedszkola w Kopanicy.

Nagrodę specjalną dyrektora 

Gminnego Centrum Kultury 
w Kargowej otrzymała Micha-
lina Brudło z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Kargowej.

Kategoria B
Nagrodę burmistrza Kargo-
wej otrzymali:
a Kalina Tomysek ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Szarych 
Szeregów z Międzyrzecza,
Agata Kaminiarczyk z Cen-
trum Edukacji ART_MEGA 
z Wolsztyna,
Anna Michalewicz z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w 
Świętnie.

Wyróżnienie otrzymali:
a Gabriela Skrzypczak ze 

Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Wolsztynie,
a Wiktoria Drzymała z Zespo-
łu Edukacyjnego w Brójcach,
a Leonard Nasiłowski z Ze-
społu Szkolno – Przedszkol-
nego w Świętnie.

Kategoria C
Nagrodę burmistrza Kargo-
wej otrzymali:
a Patrycja Skrycka z Zespołu 
Edukacyjnego w Brójcach,

Zespół NEON: Olga Rutkow-
ska, Nela Szmit, Nela Kreczko 
i Hanna Habiera z Prywatnej 
Szkoły Muzycznej Huberta 
Zbiorczyka w Gorzowie Wiel-
kopolskim,
Marcelina Tkaczuk ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego w Sulechowie.

Wyróżnienie otrzymali:
a Marta Jachwitz z Zespołu 
Edukacyjnego w Trzcielu,
a Duet: Maja Bilon oraz No-
emi Śliwińska ze Studia KA-
NON z Sulechowa.

Ponadto każdy z uczestników 
za występ otrzymał pamiąt-
kowy dyplom i medal oraz 
pluszową maskotkę.

m Wolsztyn
W dniu 10 kwietnia 2018 roku 
w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Wolsztynie odbył 
się przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż działek 
zlokalizowanych przy nowo 
wybudowanej drodze na Be-
rzynie. Działki na terenach 
objętych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonym przez Radę 
Miejską w 2017 roku prze-
znaczone są pod działalność 
gospodarczą o powierzchni 
około 1,5 ha każda. 

W tej lokalizacji Gmina posia-
da jeszcze około 30 h terenów 
inwestycyjnych, których sprze-
daż zostanie uruchomiona w 
terminie późniejszym.

Przedmiotowe nieruchomo-
ści zostały sprzedane przez 
Gminę Wolsztyn za kwotę 
około 1,4 mln złotych netto 
+ podatek VAT. Niezmiernie 
cieszy nas fakt, iż do przetar-
gu przystąpiły wolsztyńskie 
firmy, które chcą się rozwijać, 
a swoją przyszłość wiążą z 
naszym miastem.

XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej w KargowejDziałki dla 
przedsiębiorców

m Komorniki
Wzorem roku ubiegłego roku, 
gmina Komorniki uruchamia 
kolejną, drugą już edycję Bu-
dżetu Obywatelskiego. I tym 
razem na projekty zgłaszane 
przez mieszkańców zostanie 
przeznaczona pula 600 tys. 
złotych, w podziale na zadania 
inwestycyjne oraz nieinwesty-
cyjne. Zachęcamy do zgłasza-
nia propozycji na 2019 rok. 

Mogą to być zadania doty-
czące np.

a wzbogacania infrastruk-
tury miejskiej poprzez budo-
wę, rozbudowę lub moderni-
zację jej elementów;

a działań służących popra-
wie warunków życia i funkcjo-
nowania mieszkańców;

a wydarzeń o charakterze 

prospołecznym, kulturalnym, 
oświatowym lub sportowym.

Już 1 czerwca br. ruszy nabór 
projektów. Zadania do budżetu 
obywatelskiego może zgłosić 
każdy mieszkaniec gminy, 
zameldowany na jej obszarze, 
który ma ukończone 15 lat. 
Głosowanie nad wybranymi 
pomysłami odbędzie się w 
październiku br.

Warto wspomnieć, że w 
pierwszej edycji konsultacji 
społecznych w sprawie Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2018 
rok, na platformie internetowej 
budżetu zarejestrowano 42 
wnioski, z czego ostatecznie 
pod głosowanie zostało do-
puszczonych 11. W głosowaniu 
wzięło udział blisko 1700 
osób. Decyzją mieszkańców 
wybranych do realizacji zo-

stało 5 zadań inwestycyjnych 
oraz 2 zadania nie inwesty-
cyjne. Zadania te są aktualnie 
realizowane. 

Mamy nadzieję, że kolej-
na edycja będzie się cieszy-
ła dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Jest to przecież 
wyjątkowa okazja do rze-
czywistego i bezpośredniego 
współdecydowania o tym, 
na co zostanie wydana część 
budżetu gminy. Oddajemy 
w ręce mieszkańców możli-
wość zgłaszania i promowa-
nia ciekawych pomysłów na 
rzecz najbliższego otoczenia. 

Wszystkie niezbędne in-
formacje o Budżecie Obywa-
telskim Gminy Komorniki 
2019 dostępne są na stronie 
internetowej www.komorniki.
budzet-obywatelski.org 

m Nowy Tomyśl
Miła wiadomość dotarła do 
nas z Warszawy. Decyzją 
prezydenta Andrzeja Dudy, 
zastępca burmistrza Nowe-
go Tomyśla Paweł Mordal 
wyróżniony został Złotym 
Krzyżem Zasługi RP. 

Uroczyste wręczenie tego 
odznaczenia miało miejsce 
w auli Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w Warszawie. 

Warto dodać, że w ostat-
nim czasie, decyzją Za-
rządu Głównego Związku 
Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych 
burmistrz Mordal otrzymał 
także odznaczenie Za zasługi 
dla Związku. Wręczenia 
tego wyróżnienia dokonał 
osobiście prezes Zarządu 
Głównego tej organizacji płk. 
dr Ryszard Sobierajski. 

Gratulujemy.

Rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego Złoty Krzyż Zasługi dla wiceburmistrza Pawła Mordala
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Po trzech miesiącach ocze-
kiwania sejmowa Komi-
sja Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka pozytywnie za-
opiniowała projekt ustawy 
„Zatrzymaj aborcję”. To 
pierwszy, nieśmiały krok w 
stronę zapewnienia ochrony 
prawnej życia chorych i nie-
pełnosprawnych dzieci.

Podczas wystąpienia w Sejmie 
jasno wykazałem, że prawo 
międzynarodowe nie zobo-
wiązuje Polski do utrzymania 
nieludzkich przepisów zezwa-
lających na aborcję dzieci nie-
pełnosprawnych. Co więcej, 
cały szereg umów potwierdza 
prawo do życia, a większość 
państw świata chroni niena-
rodzonych lepiej niż Polska.

Obrońmy ich życie!
Niestety, zwolennicy aborcji 
nie mają żadnych zahamowań 
przed podawaniem niepraw-
dziwych informacji, a wspar-
cie z zagranicy pozwoliło im 
przez lata zbudować w naszym 
kraju potężną sieć dezinfor-
macji. Natomiast po stronie 
życia ciągle mamy za mało 
merytorycznych głosów.

Dlatego jesteśmy obecni 
wszędzie tam, gdzie można 
wesprzeć tę nierówną walkę.

Ordo Iuris od samego po-
czątku wspiera inicjatywę 
„Zatrzymaj aborcję”. W 16 
procesach karnych bronimy 
wolontariuszy, którzy zbierali 
podpisy pod inicjatywą oraz 
obrońców życia pokazujących 
prawdę o zabójstwie dzieci 
na wystawach i bilbordach 
w całym kraju. Bronimy też 
dobrego imienia proliferów, 
wulgarnie atakowanych przez 
pełnych nienawiści zwolenni-
ków aborcji.

Wskutek naszej interwencji 
skazano niedawno uczestni-
ków „Czarnego Protestu” w 

Kielcach, a niedługo zakończy 
się proces znanego muzyka 
Macieja M., który uderzył 
wolontariusza z Krakowa.

Przeciwnicy życia nie mogą 
bezkarnie atakować i poniżać 
ludzi walczących o prawa 
nienarodzonych. Dlatego za-
gwarantowaliśmy, że żadnego 
obrońcy życia w Polsce nie 
pozostawimy bez pomocy 
naszych adwokatów. 

Gdy tylko Naczelna Rada 
Adwokacka opublikowała 
nierzetelną opinię na temat 
projektu „Zatrzymaj aborcję”, 
zbudowaliśmy koalicję adwo-
katów i we wspólnym stano-
wisku wykazaliśmy, że opinia 
NRA zawiera liczne błędy 
merytoryczne, ignoruje prawo 
międzynarodowe oraz wybiór-
czo prezentuje orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego i 
Sądu Najwyższego.

W obronie najmniejszych, 
nienarodzonych jeszcze pa-
cjentów, wydaliśmy zbiór ar-
tykułów naukowych autorstwa 
najlepszych specjalistów z 
zakresu medycyny, psycholo-
gii i bioetyki, pod wspólnym 
tytułem „Prawa poczętego 
pacjenta: aspekty medyczne 
oraz prawne”.

Na tej podstawie wystąpi-
liśmy z inicjatywą przyjęcia 
ustawy , która potwierdzi, że 
dziecko poczęte także jest 
pacjentem. W czasach, gdy 
jeszcze w czasie trwania ciąży 
przeprowadza się na dziecku 
złożone operacje, nie można 
odmówić mu praw należnych 
każdemu pacjentowi.

W Dzień Kobiet przekazali-
śmy mediom analizę przypo-
minającą, że ofiarami aborcji 
najczęściej padają dziewczyn-
ki, pozbawiane prawa do życia. 
To obnaża fałszywą troskę z 
jaką feministki wypowiadają 
się o prawach kobiet.

Niedawno eksperci Centrum 

Bioetyki Ordo Iuris wyka-
zali, że w praktyce przepisy 
aborcyjne są interpretowane 
coraz szerzej, a przesłanka 
eugeniczna pozwala także 
na zabijanie dzieci z lekkimi 
niepełnosprawnościami.

W odwecie staliśmy się 
celem nienawistnych ataków 
lobby aborcyjnego oraz sprzy-
jających mu mediów. Próbując 
zakrzyczeć prawdę o kosz-
marze aborcji, aktywistki 
skupione wokół „Czarnych 
Protestów” nazywają nas na 
swych stronach „mordercami 
kobiet”. Wszelkimi sposobami 
próbują zamknąć nam usta, 
ponieważ nie znajdują argu-
mentów na poparcie swych 
nieludzkich żądań, by dalej w 
majestacie prawa uśmiercać 
dzieci podejrzane o chorobę 
lub niepełnosprawność.

Dlatego bardzo dziękuję 
wszystkim naszym Sympaty-
kom, którzy każdego dnia ślą 
nam dowody poparcia i sym-
patii. Działamy w wyjątkowo 
trudnych warunkach i szcze-
gólnie teraz każdy przejaw 
wsparcia jest dla nas naprawdę 
ważny.

Tylko razem możemy obro-
nić setki niewinnych dzieci!

 
adw. Jerzy Kwaśniewski 

- Prezes Instytutu na Rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris

P.S. Już niedługo ujawnimy w 
specjalnym raporcie prawdę o 
skali i metodach aborcyjnych 
zbrodni, dokonywanych w pol-
skich szpitalach. Dotarcie do 
tych danych to ogromna praca 
analityczna i procesowa. Ale 
wierzę, że pokazanie prawdy 
obudzi sumienia i przekona 
nieprzekonanych o koniecz-
ności obrony dzieci przed tym 
koszmarem.

Kto naprawdę broni życia
Ustępstwa obozu rządzącego 
wobec Komisji Europejskiej 
wywołują wśród przedstawi-
cieli elit sędziowskich szczery 
entuzjazm. Pojawiają się teo-
rie o tym, że ustępstwa rządu 
to zasługa „nieprzejedna-
nej” postawy stowarzyszenia 
„Iustitia”, byłych członków 
Krajowej Rady Sądownictwa 
oraz oczywiście Małgorzaty 
Gersdorf, I Prezes Sądu 
Najwyższego. 

Jaka jest prawda wie niemal 
każdy. To spokojny dialog z 
Komisją Europejską spowo-
dował, że rząd przyjął bardziej 
elastyczną postawę. Entuzjazm 
kasty warto jednak ostudzić, 
przypominając dlaczego dwa 
lata temu, obóz władzy zde-
cydował się na trudną reformę 
wymiaru sprawiedliwości. 
Zadajemy więc pięć pytań ka-
ście sędziowskiej. Wszystko w 
„trosce” o dobrą pamięć elity 
sędziowskiej. 

1. Dlaczego Krajowa Rada 
Sądownictwa – wbrew same-
mu środowisku sędziowskie-
mu – sprzeciwiała się demo-
kratyzacji wyboru sędziów 
do jej składu? Już w 2014 
roku Zebrania Przedstawicieli 
Zgromadzeń Ogólnych Sę-
dziów Okręgów zwróciło się 
do KRS o zaskarżenie do Try-
bunału Konstytucyjnego zasad 
wyłaniania sędziów do Rady. 
Argumentowało, że przyjęte 
zasady faworyzują sędziów 
sądów apelacyjnych, których 
grupa licząca tylko około 500 
osób, ma w Radzie dwóch 
przedstawicieli, podczas gdy 
sędziowie sądów okręgowych 
i rejonowych, których jest łącz-
nie 9000, mają ich zaledwie 
ośmiu. Sędziowie chcieli, by 
w KRS byli reprezentowani 
sędziowie wszystkich szczebli, 
proporcjonalnie do ich liczby. 
Ale Rada odmówiła skierowa-
nia ich wniosku do Trybunału 
Konstytucyjnego. Najwidocz-
niej obawiała się orzeczenia, 
które będzie niekorzystne dla 
przedstawicieli sędziowskich 
elit. Zignorowała potrzebę 
większej demokracji. 

2. Dlaczego Krajowa Rada 
Sądownictwa nie weryfikuje 
oświadczeń majątkowych sę-
dziów, które dostaje? Gdyby 
nie bezczynność Rady nie 
doszłoby do największej w 
historii Polski afery w sądow-
nictwie, jakim było wyłudze-
nie z Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie prawie 4 milionów 

euro. Do Krajowej Rady Są-
downictwa trafiają oświad-
czenia majątkowe prezesów 
sądów apelacyjnych, w tym 
prezesa sądu w Krakowie. A 
ten sędzia – dziś siedzący w 
areszcie – jest jedną z głów-
nych osób podejrzanych w afe-
rze. Na podstawie fikcyjnych 
umów zarobił nielegalnie kwo-
tę sięgającą 100 tysięcy euro. 
Wykazywał te zarobki, ale 
mimo ich gigantycznej skali 
nie wzbudził podejrzeń Rady. 
Co więcej, polscy sędziowie 
z olbrzymią determinacją 
bronili się przed ujawnianiem 
ich oświadczeń majątkowych, 
choć takie oświadczenia są w 
Polsce od lat jawne w przypad-
ku osób pełniących publiczne 
funkcje w państwie. 

3. Dlaczego sądy dyscy-
plinarne dla sędziów ulgowo 
traktują swoich kolegów po 
fachu? Jednocześnie olbrzy-
mie opory budzi powołanie 
prawdziwie niezależnej, au-
tonomicznej Izby Dyscypli-
narnej w Sądzie Najwyższym. 
Całą Polską wstrząsnęła ostat-
nio decyzja Sądu Najwyższe-
go o uniewinnieniu sędziego, 
który zabrał ze sklepowej 
lady i schował do kieszeni 
cudzy banknot o wartości 50 
złotych. Kilka dni później Sąd 
Najwyższy unieważnił decy-
zję sądów niższej instancji 
o wykluczeniu z zawodu sę-
dziego, który ukradł w sklepie 
części do wiertarki. Uzasad-
niał to niską wartością kra-
dzieży. A przecież nie chodzi 
o wartość, tylko o zasady – o 
„nieskazitelność charakteru”, 
która w myśl prawa musi ce-
chować każdego sędziego. Jak 
wyroki w imieniu państwa 
może wydawać sędzia, który 
ma na koncie prymitywną 
sklepową kradzież?! Jako 
sędzia wciąż też orzeka czło-
wiek, który będąc prezesem 
sądu w Gdańsku zgodził się 
podejmować decyzje pod dyk-
tando ówczesnego premiera. 
Nie został usunięty z zawodu. 
Odpowiedzialności uniknął 
nawet sędzia, który kłamał w 
drobnej sprawie, chcąc unik-
nąć mandatu drogowego w 
wysokości 20 euro. Sąd Naj-
wyższy uznał, że sędzia może 
kłamać we własnej obronie. 
Co piąta sprawa dyscyplinar-
na sędziów kończyła się w 
ostatnich latach umorzeniem 
albo uniewinnieniem. W co 
trzeciej zapadała najmniej 
dolegliwa kara – upomnienia. 

4. Dlaczego Krajowa Rada 
Sądownictwa ignoruje sygnały 
o łamaniu zawodowej etyki 
nawet przez wchodzących 
w jej skład sędziów? Zlek-
ceważyła informacje o nad-
używaniu zawodowej pozycji 
w prywatnej sprawie przez 
swojego rzecznika, obecnego 
tu pana Waldemara Żurka. Ze 
skargą na sędziego Waldemara 
Żurka zwróciła się do Rady 
jego była żona, też sędzia. 
Argumentowała, że rzecznik 
KRS szykanują ją pozwami, 
unika płacenia alimentów na 
własne córki i straszy jedną 
z nich sądem, jeśli nie zwróci 
mu około 20 tys. zł. alimen-
tów. Sędzia wycofał się z 
gróźb wobec córki, ale żona 
oskarżała byłego męża o to, 
że wykorzystuje swoją pozycję 
zawodową i dzięki temu sądy 
go faworyzują. **Nie chodzi tu 
o to, by przesądzać winę pana 
sędziego i przyznawać rację 
jego byłej żonie. Bulwersujący 
jest fakt, że Krajowa Rada 
Sądownictwa w ogóle nie 
zajęła się skargą na swojego 
rzecznika. Jak traktować tę 
decyzję? Według zasady, że 
„kruk krukowi oka nie wy-
kole” i że pan sędzia Żurek 
cieszy się w swoim środowisku 
szczególnymi względami? 

5. Dlaczego Krajowa Rada 
Sądownictwa utrudnia karierę 
i wprowadzenie do zawodu 
nowych, świetnie wykształ-
conych sędziów? Boi się kon-
kurencji? Prowadzi polityczną 
walkę z rządem kosztem mło-
dych ludzi? Cała Polska była 
oburzona, gdy Rada jesienią 
zeszłego roku odmówiła po-
wołania prawie 300 asesorów, 
a więc tzw. sędziów na próbę. 
Rujnowała zawodową karierę 
setek młodych ludzi, ponieważ 
– jak tłumaczyła – nie mieli… 
aktualnych badan lekarskich, 
co było zresztą nieprawdą. 
Kompromitację Rady dopełnił 
fakt, że po pewnym czasie 
wycofała się ze swoich decyzji. 
Pośrednio potwierdziła, że 
przyczyną jej sprzeciwu była 
polityczna walka z rządem, a 
jej ofiarą mieli paść absolwen-
ci elitarnej Krajowej Szkoły 
Prokuratury i Sądownictwa. 
Asesorzy to ludzie, którzy 
podejmowali naukę na długo 
przed tym, gdy obecna więk-
szość parlamentarna doszła do 
władzy, a swoje kompetencje 
potwierdzili zdaniem wielu 
trudnych egzaminów. 

WB autor: Zespół wPolityce.pl

Kiedy słyszę takie zda-
nie: „PiS woli (coś tam, 
coś tam...) od ewentualnej 
przegranej w wyborach”, to 
skóra mi cierpnie, zwłaszcza 
gdy mówią to ludzie prawicy. 
Specjalnie wykropkowałam 
ewentualny zarzut, bo nie jest 
to spór o cele, a o sposoby 
ich osiągania. Wnioskodaw-
ca zakłada bowiem, że PiS 
realizując jego postulat może 
przegrać wybory i godzi się 
z tym faktem. Czyli lepiej 
wprowadzić jakieś prawo 
wbrew większości wyborców, 
przegrać wybory i pozwolić, 
żeby następna władza zmie-
niła ten przepis. A ponieważ 
nie ma takiej siły politycznej 
na prawo od PiS-u, która 
mogłaby wygrać z nim 
wybory, to należy liczyć się 
z wygraną lewicy. Wówczas 
najprawdopodobniej wprowa-
dzi ona nowe prawo, bardziej 
ukierunkowane na własne, 
lewicowe zapatrywania. A 
więc, jeśli nie jest to celo-
we działanie obliczone na 

destrukcję, to musi to być 
podcinanie gałęzi, na której 
się siedzi.

Na szczęście, wpadki w 
sejmie jasno pokazują z kim 
mamy do czynienia. Ludzie 
Targowicy Totalnej wcale nie 
zmienili poglądów. Nie moż-
na zmieniać czegoś, czego się 
nie ma. Oni po prostu nawy-
kowo głosowali przeciw. Są 

zawsze i w każdej sytuacji 
przeciw PiS. Skąd mogli 
wiedzieć, że tym razem cho-
dziło o dalsze procedowanie 
postulatu zgłaszanego przez 
ich środowisko? Trudno od 
nich wymagać, co otwarcie 
przyznała szefowa Nowocze-
snej, żeby wiedzieli na czym 
polega praca w sejmie!

Konkluzja jest niestety gorz-
ka. Niektórzy posłowie PiS 
zachowali się dżentelmeńsko 
dopuszczając lewacki projekt 
do dalszego procedowania, 
żeby nikt im nie zarzucił, że 
od samego początku negują 
prawo do rozpatrzenia go. 
Lament podnieśli fanatycy 
po oby stronach.

Nie dajmy się sprowokować, 
żadnej ze stron. Ruscy agenci 
tylko czekają, żeby rozpiąć 
nad nami putinowski parasol 
ochronny. Pamiętajmy, że 
jedynie pragmatycy osiągają 
cele.

   Małgorzata Todd

Tego nikt się nie spodziewał. 
Bardzo mocna wypowiedź ży-
dowskiego posła do Knesetu w 
niemieckich mediach. To bę-
dzie prawdziwy wstrząs. Tak 
ostre słowa jeszcze nie padły. 

Teraz dopiero sytuacja na 
linii Polska-Izrael się zaogni. 
Izraelski polityk zdecydował 
się zdradzić całą prawdę na 
temat rządu swojego kraju. 
Uri Awneri stwierdził, że 
Izrael prowadzi kłamliwą po-
litykę edukacyjno-historyczną. 
Żydowski poseł na łamach 
„Neues Deutschalnd” napisał 
bowiem, że w Izraelu naucza 
się, iż Polska brała ramię w ra-
mię z Niemcami współudział 
w Holokauście. 

W związku z powyższym 
obywatele Izraela są przeko-
nani, że to Polacy obsługiwali 
piece krematoryjne w Au-
schwitz. Awneri na łamach 
niemieckiego pisma komentuje 
spór dyplomatyczny Polski z 
Izraelem wokół noweli ustawy 
o IPN. – Polski parlament zde-
cydował, że każdy, kto mówi 

o „polskich obozach zagłady” 
może trafić na trzy lata do 
więzienia. Prawidłowe okre-
ślenie to „nazistowskie obozy 
zagłady w Polsce”. To słuszne. 

A jednak w Izraelu wy-
buchło prawdziwe oburzenie. 
Jak to? Polacy zaprzecza-
ją Holokaustowi? Twierdzą, 
że nie pomagali nazistom w 
prześladowaniu i mordowaniu 
Żydów? To oczywiście fałsz. 
Polacy nigdy nie porozumieli 
się z nazistami, nawet tak, 
jak inne państwa europejskie 
– napisał izraelski polityk. 
Poseł do Knesetu przypomi-
na następnie, że Polacy też 
byli ofiarami hitlerowskich 
Niemiec.  – Owszem, istnieli 
polscy kolaboranci – tak samo, 
jak we wszystkich innych 
krajach. Przecież są także pa-
lestyńscy kolaboranci na tere-
nach zajmowanych dziś przez 
Izrael, Jednak celem Hitlera 
było nie tylko wymordowanie 
wszystkich Żydów – dokład-
nie to samo chciał zrobić ze 
Słowianami – napisał. Awneri 

przypomina także powód, dla 
którego tak wielu Żydów żyło 
w Polsce. Polityk zaznacza, 
iż nasz kraj był jednym z 
najbardziej tolerancyjnych w 
Europie. – W Izraelu nikt nie 
zadaje sobie pytania, dlaczego 
w Polsce żyły miliony Żydów. 
Bo kraj ten był wcześniej naj-
bardziej otwartym, najbardziej 
tolerancyjnym w Europie. 

Takie fakty nie są u nas 
znane. Izraelczyków uczy się 
natomiast, że Holokaust był 
wspólnym niemiecko-polskim 
przedsięwzięciem, a piece w 
Auschwitz obsługiwali Pola-
cy – napisał na łamach Neues 
Detschland izraelski poseł. Są 
to bardzo ważne słowa, wska-
zują bowiem na to, że wielu 
Żydów ma już dość kłamliwej 
polityki historycznej Izraela. 

Miejmy nadzieję, że w 
światowej debacie publicznej 
zacznie pojawiać się więcej ta-
kich postaci jak Urwi Awneri, 
którzy chcą głosić prawdę na 
temat Holocaustu. 

Źródło: fronda.pl 

„Kasta” wygrała z rządem?  

Targowica nie zmienia poglądówZdradził całą prawdę
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W dniu 23 kwietnia 2018 r. 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner spotkał 
się z najlepszymi młodymi 
sportowcami z Gminy Nowy 
Tomyśl, którym wręczył na-
grody finansowe za wysokie 
wyniki sportowe. 

Nagrody Burmistrza otrzy-
mali:
a  Kalina Pylińska – piłka 
siatkowa,
a Martin Stasik – podnoszenie 
ciężarów,
a Paulina Kudłaszyk – podno-
szenie ciężarów,
a Kacper Przybył – podnosze-

nie ciężarów,
a Klaudia Cicha – podnoszenie 
ciężarów,
a Radosław Jarnut – podnosze-
nie ciężarów,
a Szymon Lisiak – podnosze-
nie ciężarów,
a Olivier Skrzypczak – zapasy.

Młodzi zawodnicy docenieni 
zostali za znaczące sukcesy 
odniesione na najważniejszych 
imprezach sportowych w kraju 
i za granicą w 2017 roku. Bur-
mistrz podziękował sportow-
com za godne reprezentowanie 
Gminy Nowy Tomyśl i życzył 
wielu kolejnych sukcesów.

W dniu 9 maja odbył się III 
Nowotomyski Rowerowy Rajd 
Katyński. Patronat nad wyda-
rzeniem objęli: Dyrektor Od-
działu IPN w Poznaniu dr hab. 
Rafał Reczek, Burmistrz No-
wego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner oraz Stowarzyszenie 
Parafiada. Impreza została 
zorganizowana przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu oraz Zespół Przed-
szkolno-Szkolny w Bukowcu.

Start Rajdu miał miej-
sce w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Nowym Tomyślu, 
gdzie odbyła się uroczystość 
patriotyczna oraz złożenie 
kwiatów pod „Dębem Pa-
mięci”. Następnie uczestnicy 
rajdu ruszyli w drogę w kie-
runku Zespołu Przedszkol-
no-Szkolnego w Bukowcu, 
gdzie odbyło się uroczyste 
zakończenie.

RR

We wtorkowe popołudnie 
8 maja mieszkańcy Nowe-
go Tomyśla upamiętnili 73. 
rocznicę zakończenia II wojny 
światowej. Z udziałem przed-
stawicieli gminnych i powiato-
wych władz samorządowych, 
związków kombatanckich, 
pocztów sztandarowych, har-
cerzy, oraz delegacji partii po-
litycznych, szkół, przedszkoli 
i instytucji społecznych na 
placu Niepodległości odbyła 
się uroczystość patriotyczna. 
W okolicznościowym prze-
mówieniu Burmistrz Nowego 

Tomyśla Włodzimierz Hibner 
podkreślił, że „Polacy byli 
pierwszym narodem, który z 
bronią w ręku przeciwstawił 
się agresorowi. Dowódcy woj-
skowi nie mieli złudzeń co do 
finału wojny rozpoczętej w 
1939 roku. Kraj prowadził 
walkę samotnie, opuszczony 
przez sojuszników, zdradzony 
i zaatakowany przez sąsiadów. 
W czasie II wojny światowej 
to nasz naród najbardziej do-
świadczył terroru i barbarzyń-
stwa ze strony okupantów”.

RR

7 maja w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu bur-
mistrz Włodzimierz Hibner 
podpisał umowę dotacyjną dla 
Poznańskiej Kolei Metropoli-
talnej. Tego dnia umowę za-
warli również przedstawiciele 
samorządów Kórnika, Jaroci-
na, Murowanej Gośliny, Wą-
growca, Dopiewa, Opalenicy, 
Lubonia, Stęszewa, powiatu 
grodziskiego, powiatu nowo-
tomyskiego, powiatu jarociń-
skiego i powiatu średzkiego.

Poznańska Kolej Metropo-
litalna ma funkcjonować na 
obszarze około 50 kilometrów 
od Poznania. Dzięki temu, 
mieszkańcy terenów obję-
tych programem mają zyskać 
wygodne i szybkie połącze-
nia między poszczególnymi 
miejscowościami. W godzi-
nach szczytu, pociągi mają 
kursować z częstotliwością 
co 30 minut. Pierwsze cztery 
linie zostaną uruchomione 10 
czerwca br. RR

Burmistrz docenił 
młodych sportowców

III Rowerowy Rajd Katyński

73 rocznica zakończenia 
II wojny światowej

Będzie kolej metropolitalna 

Gmina Nowy Tomyśl dołożyła 
kolejną „cegiełkę” do wielo-
letniej współpracy z gminą 
Biesenthal pod Berlinem. Tym 
razem był to model karto-
nowy miejscowego ratusza, 
wykonany w skali 1:50 przez 
nowotomyskich modelarzy- 
Mariolę Jarecką i Krzysz-
tofa Szeffnera. Przekazany 
18 kwietnia podczas wizyty 
delegacji z Nowego Tomy-
śla prezent bardzo zaskoczył 
pana Andre Nedlina - Dy-

rektora Urzędu w Biesenthal. 
Przekazano też prawie 250 
egzemplarzy wydawnictwa 
„Modelarstwo Nowotomyskie” 
z repliką ratusza do samodziel-
nego sklejenia. Nowotomyska 
delegacja zwiedziła także 
siedzibę Toruńskich Zakładów 
Materiałów Opatrunkowych, 
które stworzyły w 2002 roku 
w naszym zaprzyjaźnionym 
mieście jeden z większych 
zakładów w rejonie.

ML

Nowy Tomyśl jako jedno z 
10 miast w Polsce uzyskał 
wsparcie ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w 
konkursie: „Murale Polskiej 
Niepodległości”. Kwota przy-
znanego dofinansowania to aż 
20 tys. zł.  Narodowe Centrum 
Kultury z okazji stulecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości ogłosiło konkurs 
na opracowanie koncepcji 

działań edukacyjno-kultural-
nych, które zakończy właśnie 
powstanie muralu. Kolejnym 
etapem akcji jest zaprojekto-
wanie i realizacja łącznie dzie-
sięciu murali, nawiązujących 
do odradzającej się polskiej 
suwerenności. Ostateczny 
termin działań edukacyjno 
- kulturalnych i wykonanie 
muralu wyznaczono na 30 
października br.

Roboty budowlane na ulicy Są-
topskiej trwają w pełni. Zgod-
nie z założeniem inwestycji do 
końca czerwca wybudowany 
zostanie prawie 1 km drogi 
wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą. Wykonawcą robót 
jest firma CAŁUS Sp. z o. o. 
Sp. k. z Borui Nowej, z którą 
umowę zawarto 8.11.2017 r.  
Prace budowlane obejmą m. 
in. budowę nowego odcinka 

drogi gminnej, przebudowę 
skrzyżowań z innymi drogami 
publicznymi, budowę ciągów 
pieszo-rowerowych, budowę 
i przebudowę istniejącego od-
wodnienia drogi oraz budowę 
sieci kanalizacji deszczowej 
i odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej, a także przebudo-
wę istniejącego oświetlenia 
drogowego. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 2,8 mln zł.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku 
w Zespole Szkół Zawodowych 
i Licealnych im. dra Kazimie-
rza Hołogi w Nowym Tomyślu 
odbył się konkurs z języka 
angielskiego i niemieckiego 
„II Powiatowe Potyczki Ję-
zykowe”.

W konkursie udział wzięła 
młodzież z klas gimnazjalnych 
szkół:
a Gimnazjum im. Gen. K. 
Sosnkowskiego w Opalenicy,
a Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. Arkadego Fie-
dlera w Zbąszyniu,
a Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Borui 
Kościelnej,
a Zespołu Szkół i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach,
a Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Feliksa Szołdrskiego w 
Nowym Tomyślu gr. 1,
a Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Feliksa Szołdrskiego w 

Nowym Tomyślu gr. 2,
a Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Chrośnicy,
a I Gimnazjum Akademickie-
go w Nowym Tomyślu,
a Zespołu Szkoła Podstawowa 
– Przedszkole w Wąsowie.

I miejsce zdobyli gimnazjali-
ści z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego im. Arkadego Fie-
dlera w Zbąszyniu, na II miej-
scu uplasowała się młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Feliksa Szołdrskiego w No-
wym Tomyślu gr. 2, III miejsce 
zajęło natomiast Gimnazjum 
im. Gen. K. Sosnkowskiego 
w Opalenicy.

Gratulacje oraz uroczyste 
wręczenie nagród nastąpiło z 
rąk burmistrza Włodzimierza 
Hibnera, wicestarosty Toma-
sza Kuczyńskiego oraz dy-
rektora Zespołu Szkół Zawo-
dowych i Licealnych im. dra 
K. Hołogi Elżbiety Helwing.

Wyjątkowy prezent 
dla Biesenthal 

Będzie kolejny mural Ulica Sątopska w budowie

II Powiatowe Potyczki Językowe
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Oceniając postęp prac zwią-
zanych z inwestycją możemy 
z całą pewnością stwierdzić, 
iż Gmina Opalenica jest na 
ostatniej prostej zadania zwią-
zanego z „Budową remizy 
OSP z parkingami i niezbędną 
infrastrukturą techniczną”. 
Przypomnijmy, że wykonawcą 
obiektu, który powstaje przy 
ulicy Młyńskiej, jest firma 
Budownictwo M. Całus Sp. z 
o.o. Sp. komandytowa z Borui 
Nowej.

I to właśnie w głównej mie-
rze dzięki dobrej współpracy 
z przedsiębiorstwem budow-
lanym nie nastąpiły przesu-

nięcia w terminach zakończe-
nia inwestycji. Trwają prace 
wykończeniowe. Doskonale 
widoczna jest już forma ze-
wnętrzna obiektu. Wykony-
wane są parkingi. 

W obiekcie wyróżniono 
dwie części. W pierwszej 
dwukondygnacyjnej mieścić 
się mają pomieszczenia OSP a 
na piętrze ma się znaleźć sala 
wielofunkcyjna z zapleczem. 
Drugą część będzie stanowić 
natomiast zamknięty garaż 
czterostanowiskowy, dosto-
sowany do potrzeb wozów 
bojowych straży pożarnej.   

Tekst: TM / Foto: OSP Opalenica

W Opalenicy obchodzono 
227. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Rozpo-
częły się one od mszy świętej 
w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. św. Józefa w Opale-
nicy. Uroczyste nabożeństwo 
odprawił ksiądz proboszcz 
kanonik Zbigniew Kuźnicki 
a odświętnego charakteru 
wydarzeniu dodał występ 
chóru Boża Niwa. Następnie 
miał miejsce przemarsz na 
plac Piłsudskiego.

Radosny korowód przemie-
rzał ulice Opalenicy w rytm 
dźwięków wygr ywanych 
przez Grodziską Orkiestrę 
Dętą. Uroczystość na placu 
rozpoczęła się od Mazurka 
Dąbrowskiego. Po powitaniu 
gości przez dyrektora CKiB 
Krzysztofa Sadowskiego, głos 
zabrał Tomasz Szulc. Bur-
mistrz Opalenicy podziękował 
wszystkim za przybycie i pod-
kreślił fakt, że uczestnictwo 
w obchodach buduję lokalną 
tożsamość. Następnie licznie 
przybyłe delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem Walk i Męczeństwa.

Konstytucja 3 Maja z 1791 
roku była postulatem głębo-
kiej reformy. Nie stałą się 
jednak zwieńczeniem dzieła 
nowoczesnej Polski. Sejm 
Czteroletni rozpoczął reformy. 
Utworzył nowoczesną admini-
strację. Podjął kroki na rzecz 
stworzenia nowoczesnej armii, 
naprawy skarbu państwa, po-
prawy sytuacji społeczeństwa. 
Zwieńczył on swą działalność 
dokumentem, którym była 
właśnie konstytucja. 

Wprowadzała ona Polskę do 
grona nowoczesnych oświeco-
nych państw. Ustawa zasadni-
cza, którą wprowadzili Polacy 

Strażnica nabrała kształtów

Msza, przemarsz i złożenie wiązanek
227. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

BUDOWA REMIZY OSP

MOTOŁAWKA LECHA

II POLISH YOUTH HOOP HEROES

W Bytomiu od 20 do 22 
kwietnia odbywał się turniej 
II Polish Youth Hoop Heroes. 
Impreza ta jest uznawana 
za nieoficjalne Mistrzostwa 
Polski w kategorii U15. Jed-
nymi z głównych faworytów 
do zwycięstwa byli koszyka-
rze Basket Teamu Opalenica.

Podopieczni Aleksandra Zio-
bry w piątek w pierwszym 
pojedynku grupowym zwycię-
żyli MKS Ochota Warszawa 
67:55. Kilka godzin później 
nie było już tak dobrze, gdyż 
opaleniczanie ulegli Wilkom 
Morskim Szczecin 52:60. O 

awansie do półfinału decy-
dował więc trzeci grupowy 
mecz, który rozegrany został 
w sobotę. 

Rywalem Basket Teamu 
była ekipa UKS 7 Trefl Sopot. 
Opaleniczanie przez więk-
szość spotkania kontrolowali 
jego przebieg i wygrali 65:60. 
Kilka godzin później przyszło 
już im rywalizować w poje-
dynku półfinałowym. Tam 
przeciwnikiem był TKM Wło-
cławek. Podopieczni Aleksan-
dra Ziobry zagrali bardzo do-
bre zawody i zwyciężyli 60:47.

W wielkim finale, roze-
granym w niedzielę, doszło 

do rewanżu za pojedynek 
grupowy. Basketowi Team 
Opalenica jako przeszkoda 
w drodze do złota ponownie 
stanęła ekipa MKS Ochota 
Warszawa. Niestety, tym ra-
zem zespół ze stolicy okazał 
się lepszy i zwyciężył naszych 
koszykarzy 57:46. 

Srebrne medale wywalczyli 
(po nazwisku suma punktów): 
Jędrzej Błaszak 18, Olivier 
Czekała 3, Kacper Dudziński 
11, Jakub Gruszczyński 60, Jan 
Jakubiak 56, Mateusz Jakubiak 
37, Kacper Kozal 0, Wiktor 
Kozal 10, Mikołaj Rutkowski 
24, Adrian Szajek 71 i Kamil 

Czub 0. Trenerem jest Alek-
sander Ziobro.

Do pierwszej piątki turnieju 
wybrani zostali Adrian Szajek 
i Mikołaj Rutkowski. Dodatko-
wo wyróżniony z drużyny zo-
stał Jan Jakubiak. Gratulujemy 
koszykarzom, trenerowi, pre-
zesowi, rodzicom i wszystkim 
osobom związanym z klubem. 
Przypominamy, że najważniej-
szy bój jeszcze przed drużyną. 
Za rok będzie ona walczyć 
o medale oficjalnych (pod 
egidą PZKosz) Mistrzostw 
Polski U16!

Tekst: TM
Foto: Zibi, www.skm.basketmania.pl/ 

Klub Motocyklowy LECH 
1929 POLAND MC, jak już 
informowaliśmy, został lau-
reatem konkursu „Tu Miesz-
kam, Tu Zmieniam”, którego 
organizatorem była Fundacja 
Banku Zachodniego WBK 
S.A. Celem inicjatywy było 
wsparcie projektów, których 
zadaniem jest zagospodaro-
wanie lokalnej przestrzeni 
publicznej oraz poprawa jej 
estetyki. Opalenicki Klub 
spośród 1170 złożonych wnio-
sków znalazł się w gronie 100 
projektów, które uzyskały 
najwyższą ocenę i otrzymały 
dofinansowanie. Wysokość 
przekazanej dotacji wyniosła 

3 000 zł. „MOTOŁAWKA” 
swoją formą ma nawiązywać 
do znajdującego się na pla-
cu Piłsudskiego „pomnika” 
Pierwszego Polskiego Moto-
cykla LECH produkowanego 
w Opalenicy w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Finał 
tego przedsięwzięcia miał 
miejsce w sobotę, 7 kwietnia. 
Członkowie klubu wspólnie 
z burmistrzem Tomaszem 
Szulcem odsłonili „MOTO-
ŁAWKĘ”, która miejmy na-
dzieję przypadnie do gustu 
opaleniczanom i stanie się 
charakterystycznym, oryginal-
nym elementem opalenickiego 
miejskiego krajobrazu. PŁ

Opaleniczanie wicemistrzami Polski!!!

Nowy element placu 
Piłsudskiego

była pierwszą w Europie, a 
drugą na świecie. Niestety, 
nie było rodakom dane  
długo nią się cieszyć. Nie 
udało się utrzymać niepod-
ległości, ponieważ słaba 
już Rzeczpospolita  upadła 
w 1795 roku i przez 123 
lata na mapie Europy nie 
było państwa polskiego. 

TM
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”

GMINA zbąszyń

Trzy dni, tyle trwała IV edy-
cja Festiwalu Dud Polskich 
pod hasłem Wielkopolska 
stolicą polskiej muzyki du-
dziarskiej. Wydarzenie or-
ganizowane przez Stowarzy-
szenie Muzyków Ludowych 
w Zbąszyniu odbyło się w 
dniach od 1 maja br. do 3 
maja br. 

W bogatym programie festi-
walowym znalazły się miedzy 
innymi koncerty, seminaria 
oraz spotkania warsztatowe 
zarówno z instrumentalistami, 
jak i muzykologami czy etno-
logami. Festiwal zakończył 
koncert laureatów, który odbył 
się w Filharmonii Folkloru 
Polskiego w Zbąszyniu. Wśród 
artystów festiwalowych zna-
leźli się reprezentanci takich 
krajów, jak Kanada, USA czy 
Słowacja.

VIII Ogólnopolski Festiwal 
Tańca o Puchar Burmistrza 
Zbąszynia

Za nami VIII Ogólnopol-
ski Festiwal Tańca o Puchar 
Burmistrza Zbąszynia. Także 
tym razem dopisała wyso-

ka frekwencja, interesujące 
układy taneczne, efektowne 
stroje i konkursowe emocje. 
Oto rezultaty tanecznych ry-
walizacji:
Kategoria szkoły podstawo-
we (od 6 do 10 lat)

I miejsce Flesz Zbąszyń
II miejsce Twister Junior Pnie-
wy
III miejsce Twister Mini Pnie-
wy
Styl i Gracja: Twister Junior 
Pniewy

Kategoria szkoły podstawo-
we (od 11 do 13 lat)

I miejsce Twister Pniewy
II miejsce Flex - Pniewy
III miejsce Słoneczny Blask 
III – Zbąszynek

Styl i Gracja: Słoneczny Blask 
III

Grand Prix Burmistrza Zbą-
szynia dla zespołu Słoneczny 
Blask

Kategoria Centra Kultury 
(od 6 do 12 lat)
I miejsce Dance of Life D3 
Słubice
II miejsce Wisienki I Sieraków
III miejsce Dance of Life D4 
Słubice
 
Kategoria Centra Kultury 
(od 13 do 18 lat)
I miejsce Paradise Drezdenko
II miejsce Crazy I Trzciel
III miejsce Crazy II Trzciel

Styl i Gracja: Paradais

Grand Prix Burmistrza Zbą-
szynia dla zespołu Paradais

IV Festiwal Dud Polskich
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Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Rostarzewa 4 maja, w godzi-
nach wieczornych wróciła ze 
swojej 10 – dniowej wyprawy 
do Rosji. Był to największy 
w historii orkiestry wyjazd, 
który zdecydowanie, przyniósł 
im wiele wspaniałych wrażeń 
i wspomnień. 

Orkiestra wyjechała 25 kwiet-
nia o 5 nad ranem, by po 12 
godzinach podróży zatrzymać 
się na jeden dzień w stolicy 
Litwy, w polskim hotelu „Pan 
Tadeusz”.  W Wilnie mieli 
okazję zwiedzić wiele miejsc, 
takich jak Ostrą Bramę, Kościół 
św. Anny, Kościół św. Piotra i 
Pawła, Muzeum Adama Mic-
kiewicza oraz Plac Katedralny, 
w tym Bazylikę archikatedralną 
św. Stanisława Biskupa i św. 
Władysława. Po całodniowym 
zwiedzaniu czekała ich ponad 
dwudziestogodzinna podróż 
autokarem do miejscowości Ra-
mienskoje, gdzie zespół miesz-
kał przez 5 dni. 

W Rosji MODR brała udział 
w Międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr EUROORKIESTRA 
Moskwa – Źhukowsky 2018. 
Celem tego festiwalu jest, by 
muzycy z całej Europy utwo-
rzyli jedną wielką Festiwalową 
Orkiestrę i wspólnie zagrali 
Koncert Finałowy. Benefis ten 
przyniósł zarówno orkiestrze 
jak i grupie tanecznej ogromny 
sukces – Orkiestra została jego 
laureatem, a grupa mażoretek 
zyskała miejsca na podium. 
Grupa tamburmajorek – I miej-
sce, grupa pomponistek – I miej-
sce. Dodatkowo dwie tambur-
majorki zdecydowały się wziąć 
udział w konkursie solo, dzięki 
czemu Ewelina Kokornaczyk 
zwyciężyła, stając na I miejscu, 
a tuż za nią, bo na II miejscu 
znalazła się Maja Bernad. W 
ogólnej klasyfikacji dziewczyny 
zajęły II miejsce! 

Warto wspomnieć, iż 9 osób 
z orkiestry zostało szczególnie 
wyróżnionych i mało okazję 
zagrać w Symfonicznej Or-

kiestrze Festiwalowej, a byli 
to: Magdalena Lorenz, Marta 
Wojtkowiak, Łukasz Bargiel, 
Maciej Koliński, Tomasz Apo-
linarek, Martyna Lulkiewicz, 
Patryk Dolata, Marcin Woś oraz 
Łukasz Furmanowicz. Jakby 
tego było mało, kapelmistrz ro-
starzewskiej orkiestry – Dariusz 
B. Basiński miał przyjemność 
dyrygować Orkiestrą Festiwa-
lową, a utwory, które dyrygował 
to „Farandola” – Georga Bizeta 
i „Polonez” z filmu „Pan Tade-
usz” – Wojciecha Kilara (filmik 
z tym utworem niedługo do 
obejrzenia na yt). 

29 kwietnia orkiestra gości-
ła w Szczełkowie – rejonem 
zaprzyjaźnionym z Gminą Ra-
koniewice, gdzie zostali przywi-
tani chlebem i solą oraz krótkim 
występem artystycznym. Zespół 
spotkał się tam również z Orkie-
strą Dętą Miasta Szczełkowa. 
Jedni i drudzy dali koncert, 
a na koniec wspólnie zagrali 
utwór „Pożegnanie Słowianki” 
– Wasyla Agapkina. 

Oprócz koncertowania (łącz-
nie 6 koncertów) był też czas na 
zwiedzanie Moskwy. Zarówno 
w nocy, kiedy cała stolica jest 
oświetlona i wygląda pięk-
ne oraz w dzień. Ostatniego 
dnia, w dzień wyjazdu muzycy 
oraz grupa taneczna mieli, aż 
9 godzin, by poznać miasto. 
Dzięki uprzejmości pani Ire-
ny Wojciechowskiej, która na 
stałe mieszka w Rosji udało 
im się zobaczyć Kreml, GUM, 
czyl i Główny Moskiewski 
Dom Towarowy z 1893 roku 
(Wierchnije Torgowyje Riady), 
Arbat, Plac Czerwony, a przede 
wszystkim Sobór Wasyla Błogo-
sławionego oraz przejechać się 
moskiewskim metrem. 

W drodze powrotnej, or-
kiestra znów zatrzymała się 
na jedną noc w Wilnie, a tam 
uczciła Rocznicę Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja zapalając 
znicze na grobie Matki Józefa 
Piłsudskiego, gdzie znajduję się 
również jego serce. 

 Maja Michalska

Dnia  24  kwietnia  2018r. w  
Gminnej  Bibliotece Publicznej 
wRakoniewicach  odbyło się  
kolejne  spotkanie  Dyskusyj-
nego  Klubu Książki. Tematem  
spotkania  była książka  autorki  
Anny  Onichimowskiej pt.„-
Dziesięć stron świata”.

Anna  Onichimowska  uro-
dziła  się  w  Warszawie  w  
1952 roku. Jest autorką  ponad  
pięćdziesięciu   książek  dla  
dzieci, młodzieży, dorosłych, 
licznych słuchowisk radio-
wych, sztuk teatralnych i  sce-
nariuszy filmowych. 

Z okazji Tygodnia Bibliotek  
dnia  9  maja 2018 roku   Gmin-
na   Biblioteka  Publiczna  w 
Rakoniewicach, zaprosiła  
dzieci na widowisko teatralne  
w  wykonaniu aktorów Studia 
Teatralnego  „KRAK – ART”  
z  Krakowa. Aktorzy przygo-
towali dla najmłodszych spek-
takl  pt.” Bocianek i  Żabka”. 
Wśród widzów były dzieci z  
rakoniewickiego  przedszkola.

Przedstawienie  „Bocian 
i  Żabka”  to  historia małej, 
nieposłusznej  Żabki- Hanusi. 
Żabka poszukująca przygód 

i towarzyszy do zabawy zbyt 
daleko oddaliła się od domu 
i  zgubiła się. W czasie wę-
drówki spotkała  biedronkę, 
bociana, dzięcioła i  sikorkę. 
Na  szczęście  leśne zwierząt-
ka  pomogły  swojej zielonej 
koleżance odnaleźć drogę 
do domu. Spektakl  pokazał  
dzieciom  jak  ważne jest  
pomaganie młodszym  i  słab-
szym od  siebie, uczył  posłu-
szeństwa wobec  rodziców.  
Zarówno mali  jak i  dorośli 
byli  zachwyceni   kolorową  
scenografią  i aktorami.

Historyczny wyjazd Orkiesty Dętej 
z Rostarzewa do Rosji

Spotkanie Klubu Książki

Aktorzy z Krakowa dzieciom

Tradycyjnie, 3 maja w Rako-
niewicach odbyły się 43 Biegi 
Uliczne z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 
maja.  Uroczystego otwarcia 
zawodów dokonał Burmistrz 
Rakoniewic – dr Gerard 
Tomiak. Tegoroczne biegi 
zgromadziły liczną rzeszę 
uczestników  (450 os.)  i 
kibiców, którzy zgromadzili 
się na rakoniewickim rynku. 
Dzieciom dopingowały całe 
rodziny, które dały się po-
nieść sportowej atmosferze 
zawodów. 

W  czternastu startach uczest-
niczyły dzieci w roczników 
2010 – 2002, które reprezen-
towały następujące miejsco-
wości: Rostarzewo, Rakonie-
wice, Ruchocice, Jabłonna, 
Łąkie, Osowa Sień,  Pępowo, 
Łubnica, Opalenica, Grodzisk 
Wlkp., Konojad, Przeźmie-
rowo, Czyżew, Wielichowo 
i Wschowa.

43 Biegiem Ulicznym 
uczczono uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja

Każdy uczestnik po za-
kończonym biegu otrzymał 
medal. Najlepsi biegacze, 
którzy znaleźli się na przysło-
wiowym „pudle” otrzymywali 
pamiątkowy medal i nagrodę 
rzeczową.  

Nagrody wręczali: Bur-
mistrz Rakoniewic – Gerard 
Tomiak, v-ce Burmistrz Rako-
niewic – Arkadiusz Pawłow-
ski, z-ca Przewodniczącego 
Rady Miejskiej – Marek Mać-
kowiak i Sekretarz Gminy 
– Jarosław Marciniak.

Po zakończonych biegach 
odbyło się losowanie około 60 

nagród rzeczowych takich jak: 
namioty, deskorolki, piłki, 
latawce, siatki do badmintona, 
sprzęt do nauki pływania spo-
śród wszystkich uczestników 
43 Biegów Ulicznych w Ra-
koniewicach. Główną nagrodą 
był rower górski.

Organizatorzy biegu GRA-
TULUJĄ zwycięzcą, GRA-
TULUJĄ każdemu dziecku, 
które ten dzień postanowiło 
spędzić na sportowo i DZIĘ-
KUJĄ rodzicom, którzy tak 
licznie zgromadzili się na ra-
koniewickim Rynku. ZAPRA-
SZAMY ponownie za rok 

Jarosław Ind a

Po  z a k o ń c z o n ych 
biegach odbyło się 
losowanie około 60 
nagród rzeczowych

„Po  z a k o ń c z o n ych „Po  z a k o ń c z o n ych 
biegach odbyło się „biegach odbyło się „
losowanie około 60 
„

losowanie około 60 
nagród rzeczowych

„
nagród rzeczowych
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 Białystok
19.04.2018 Nawet 56 mln 
strat. Śledztwo ws. nieprawi-
dłowości w obrocie biomasą 
w ENEA S.A. i spółkach 
zależnych

Agenci Delegatury CBA w 
Białymstoku w ramach prowa-
dzonego śledztwa dotyczącego 
wyrządzenia znacznej szkody 
majątkowej w spółce skarbu 
państwa tj. ENEA S.A. pole-
gającej na nieprawidłowym 
obrocie biomasą z weszli do 
10 biur i firm na terenie całej 

Polski. Zabezpieczane są do-
kumenty i dane elektroniczne. 

Śledztwo dotyczy zakupu 
tzw. zwykłej biomasy (m.in. 
odpadów tartacznych)  przez 
spółkę zależną od ENEA S.A. i 
jej ewidencjonowanie już jako 
droższej biomasy energetycz-
nej (np. wierzba energetyczna).  
Wg ustaleń agentów m.in. 
takie odpady trafiały i były 
spalane w Elektrociepłowni 
Białystok od 2012 r.     

Przeszukania prowadzo-
ne są w siedzibach spółek 
prywatnych uczestniczących 

w procederze i w Elektro-
ciepłowni Białystok. Dowo-
dy zabezpieczane są także 
w jednym z departamentów  
Urzędu Regulacji Energetyki 
i w siedzibie ENEA S.A. w 
Kozienicach.

Szacunki CBA ze śledz-
twa wskazują, że ENEA S.A. 
mogła ponieść w ten sposób 
znaczną szkodę majątkową 
-  nawet ponad 56 mln zł.

Nadzór nad prowadzonymi 
czynnościami sprawuje Pro-
kuratura Okręgowa w Łomży.

Piotr Kaczorek, CBA

Szkoda ENEA S.A. na 56 mln

 Rzeszów
Agenci z rzeszowskiej De-
legatury CBA zatrzymali w 
Warszawie  b. wiceprezesa 
(2012-2016) Urzędu Dozoru 
Technicznego, na Podkarpaciu 
b. funkcjonariusza Policji,  a 
na Śląsku specjalistkę w dzie-
dzinie pozyskiwania dotacji.  
W sumie w śledztwie  zarzuty 
usłyszało  12 podejrzanych, 
w tym b. wiceprezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu (2014-
2015).

W trakcje wielowątkowego 
śledztwa zgromadzono ma-
teriał dowodowy dotyczący  
popełnienia przestępstw po-
legających na powoływaniu 
się na wpływy, wyłudzenia 
dofinansowania stanowiące-
go mienie wielkiej wartości,  
podjęcia się pośrednictwa w 
załatwieniu spraw w insty-
tucjach dysponujących środ-
kami publicznymi, składania 
obietnic udzielania korzyści 
majątkowych i przyjęcia takich 
obietnic, przekroczenia upraw-
nień i bezprawnego ujawnia-
nia przez  funkcjonariusza 
informacji oraz wręczenia i 
przyjęcia łapówek.

Wg ustaleń agentów CBA 
były policjant powoływał  
się na wpływy w lokalnej  
prokuraturze.  Za pienią-
dze miał załatwić korzystne 
rozstrzygnięcie  śledztwa w 
sprawie karnej.  Specjalistka 
w dziedzinie pozyskiwania 
dotacji pracowała dla firmy, 
która przedłożyła w Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
poświadczające nieprawdę 
dokumenty dotyczące sfinan-
sowania projektu o wartości 15 
mln zł.  Kobieta brała czynny, 
kluczowy udział w wytworze-
niu tej dokumentacji.  

Zatrzymany przez CBA 
były wiceprezes  (2012-2016) 

Urzędu Dozoru Techniczne-
go, wg ustaleń agentów Biura 
przyjął korzyść majątkową w 
postaci wysokiego stanowiska 
w prywatnej spółce  –  tuż po 
zwolnieniu z UDT został  wi-
ceprezesem jednej z czołowych 
polskich firm teleinformatycz-
nych. Samego prezesa tej spółki 
agenci CBA zatrzymali już w 
wcześniej w tym śledztwie, ale 
w innym wątku. 

W zamian za stanowisko b. 
wiceprezes  UDT  miał powo-
ływać się na wpływy i podjąć  
się załatwienia sprawy na 
korzyść spółki   -  umorzenia  
ok. 50 mln zł kar umownych 
naliczonych przez GITD w 
związku z umową na montaż w 
pojazdach inspektoratu mobil-

nych urządzeń rejestrujących.
Do pierwszej realizacji w 

tym śledztwie  doszło  w maju 
2016 r. Jak wtedy informowa-
liśmy  funkcjonariusze CBA 
zatrzymali  b. wiceprezes 
Agencji Rozwoju Przemysłu 
Patrycję Z., prezesa giełdowej 
firmy teleinformatycznej oraz 
4 inne osoby. Sprawa miała 
związek z przyjmowaniem i 
wręczaniem korzyści mająt-
kowych oraz tzw. praniem 
brudnych pieniędzy w latach 
2014 i 2015. Wszystkim za-
trzymanym zostały przed-
stawione zarzuty korupcyjne 
– wręczania i przyjmowania 
korzyści majątkowych oraz 
udzielania pomocy w przyję-
ciu tych korzyści. Dodatkowo 
była wiceprezes spółki Skarbu 
Państwa -  Agencji Rozwoju 

Przemysłu SA usłyszała zarzut 
przekroczenia uprawnień, a 
jedna z osób prania brudnych 
pieniędzy. 

Kolejne zatrzymania w tym 
śledztwie  to koniec czerwca 
2017 r. Funkcjonariusze De-
legatury CBA w Rzeszowie  
zatrzymali cztery osoby zwią-
zane m.in.  z doprowadzeniem  
do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem wielkiej war-
tości na szkodę Skarbu Państw 
oraz przestępstwami o cha-
rakterze korupcyjnym. Wśród 
zatrzymanych przez CBA było 
dwóch biznesmenów,  sekre-
tarz Miasta i Gminy Sieniawa 
oraz pracownik tego urzędu. 
Sprawa dotyczyła przedłoże-
nia w Rzeszowskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości 
poświadczających nieprawdę, 
nierzetelnych dokumentów i 
pozyskania na ich podstawie 
dofinansowania ze środków 
publicznych – doprowadzenia 
do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem w wysokości 
ok. 15 mln

Postępowanie prowadzi 
Delegatura CBA w Rzeszo-
wie, a nadzoruje Mazowiecki 
Wydział Zamiejscowy Depar-
tamentu do Spraw Przestęp-
czości Zorganizowanej i Ko-
rupcji Prokuratury Krajowej 
w Warszawie. 

Czynności  w trwają. Funk-
cjonariusze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego nie wyklu-
czają kolejnych zatrzymań i 
powiększenia listy zarzutów.

Piotr Kaczorek, CBA

 Lublin
Delegatura CBA w Lublinie 
pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w Lublinie pro-
wadzi śledztwo w sprawie 
korupcji – wręczania i przyj-
mowania łapówek od przed-
stawicieli firm od biorących 
udział w przetargach publicz-
nych organizowanych przez 1 
Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Politechniką SP ZOZ w Lubli-
nie. Materiał dowodowy został 
zgromadzony przy współ-
udziale Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego.

Ustalenia CBA wskazują, 
że za korzyści majątkowe 
ustawiano przetargi - w sposób 

nieuprawniony konsultowano 
specyfikacje istotnych warun-
ków zamówienia, ograniczano 
krąg podmiotów biorących 
udział w przetargu oraz możli-
wości uzyskania przez Szpital 
najkorzystniejszej oferty.

Agenci CBA zatrzymali  
kierownika jednej z pracow-
ni diagnostyki  lubelskiego  
szpitala, który w 2017 roku 
korzystając z zajmowanego 
stanowiska i sprawowania 
funkcji, podejmował działania 
mające na celu zapewnienie 
wygranej w przetargach fa-
woryzowanym przez siebie 
wykonawcom. Sprawa dotyczy 
dostawy aparatury i sprzętu 
medycznego USG za 850 tys. 

zł  od warszawskiej firmy – 
wyłącznego przedstawiciela 
jednej z japońskich marek 
w Polsce. Funkcjonariusze 
Biura zatrzymali także dyrek-
tora handlowego tej firmy. Za 
łapówki miała też być zapew-
niona firmie przychylność w 
zakresie przyszłych przygoto-
wań SIWZ. Łapówkami w tym 
przypadku były pieniądze i 
pobyt wypoczynkowy.Zatrzy-
mania po doprowadzeniu do 
PO w Lublinie usłyszą zarzuty 
korupcyjne  Lubelscy agenci 
CBA przeszukują mieszkania 
podejrzanych, miejsce pracy 
kierownika oraz zabezpieczają  
dokumentację w szpitalu.

Piotr Kaczorek, CBA

Łapówka za umorzenie 
50 mln zł

Łapówki w przetargach na szpitale
Za 22 mln zł spółka PGE 
Energia Odnawialna kupiła 
w 2010 roku niedziałającą 
elektrociepłownię na Rze-
szowszczyźnie. 

Delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Rzeszo-
wie, prowadzi pod nadzorem 
Śląskiego Wydziału Zamiej-
scowego Departamentu do 
Spraw Przestępczości Zorga-
nizowanej i Korupcji Proku-
ratury Krajowej w Katowicach 
śledztwo dotyczące  tzw. afery 
podkarpackiej. 

W jednym z wątków śledz-
twa jest sprawa transakcji za-
kupu przez państwową  spółkę 
energetyczną wchodząca w 
skład Grupy PGE niefunkcjo-
nującej elektrociepłowni na 
podkarpaciu.

Agenci CBA zatrzymali 
czworo byłych członków za-
rządu PGE Energia Odnawial-
na S.A. w tym b. prezesa., b. 
dyrektora departamentu PGE 
Energia Odnawialna S.A., 
rzeczoznawcę majątkowego 
oraz prezesa zarządu spółki E. 
z branży energetycznej.  

Do zatrzymań doszło w 
Poznaniu, pod Bydgoszczą,  
w Warszawie i w Szczecinie.

Zatrzymani przez CBA zo-
staną doprowadzeni do proku-
ratury gdzie usłyszą zarzuty 
dotyczące m.in. wyrządzenia 
szkody majątkowej  w wielkich 
rozmiarach.

Elektrociepłownia była 

zlokalizowana w budynkach 
starej „Cukrowni Przeworsk” 
i miała produkować ekologicz-
ną energię. Jej właścicielem 
została kilka lat wcześniej 
prywatna spółka, która kupiła 
budynki za ok. 2,5 mln zł.   W 
2010 roku PGE Energia Od-
nawialna S.A. nabyła przed-
siębiorstwo EC Przeworsk za 
kwotę prawie dziewięć razy 
większą - 22 mln zł.

Ustalenia CBA wskazują, 
że transakcja nie miała żad-
nych podstaw ekonomicznych. 
Nabyty generator prądu był 
wyeksploatowany i  nie było 
także możliwości dostarczania 
ciepła. Miasto  nie było zain-
teresowane zakupem ciepła z 
Elektrociepłowni Przeworsk. 
Od momentu zakupu urzą-
dzenia nie były używane, a ich 
wartość tuż po zakupie była 
szacowana praktycznie jako 
wartość złomu.

Inny wątek śledztwa: po 
otrzymaniu przez spółkę E. 22 
mln zł  prezes wyprowadził z 
niej około 6 mln zł poprzez 
pozorne kontrakty. Jak usta-
lili agenci CBA doszło do 
transakcji podpartych całko-

wicie fikcyjnymi fakturami 
wystawionymi przez spółkę 
offshore zarejestrowaną na 
Gibraltarze.  Adres spółki 
pojawiał się w ujawnionych 
materiałach dotyczących tzw. 
„panama papers”, jako adres 
także wielu innych spółek, 
które zajmowały się „praniem 
pieniędzy”. Dyrektor zarzą-
dzający spółki, mieszkaniec 
Dubaju, widnieje w ogól-
nodostępnych publikacjach 
dotyczących sprawy „panama 
papers” i prania brudnych 
pieniędzy.

Z zgromadzonych w śledz-
twie materiałów wynika, że ta 
spółka z raju podatkowego nie 
wykonywała żadnych prac ani 
usług związanych z remontem 
czy sprzedażą Elektrocie-
płowni Przeworsk a jednak jej 
za to zapłacono. Na rachunek 
gibraltarskiej spółki w prze-
kazano blisko 1,4 mln euro. 
Pieniądze te zostały w krótkim 
okresie wypłacone częściowo 
w gotówce, a częściowo trafiły 
na konta innych zagranicznych  
spółek. 

W postępowaniu badany 
był także wątek wydania po-
świadczających nieprawdę 
wycen i operatów szacunko-
wych przedsiębiorstwa EC 
Przeworsk przez biegłych 
rzeczoznawców.

Śledztwo jest w toku, kolej-
ne osoby mogą uzyskać status 
podejrzanego.

Piotr Kaczorek,  CBA 

Kolejne 3 osoby zamieszane 
w obrót fikcyjnymi faktura-
mi VAT zatrzymane przez 
łódzkich funkcjonariuszy 
CBA. Straty Skarbu Pań-
stwa z tytułu działalności 
całej szajki idą w dziesiątki 
milionów złotych.

 Delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Łodzi 
pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w Warszawie pro-
wadzi śledztwo przeciwko 
wieloosobowej grupie zajmu-
jącej się wystawianiem nierze-
telnych faktur i ich sprzedażą, 
w celu zaniżania zobowiązań 
podatkowych VAT i CIT, a tak-
że przywłaszczania pieniędzy i 
wyłudzania środków unijnych.

Funkcjonariusze z łódzkiej 
Delegatury CBA zatrzymali 
w Małopolsce kolejne 3 osoby 
zamieszane w obrót fikcyjny-
mi fakturami VAT i uszczupla-
nie należności Skarbu Państwa 
na kwotę około miliona zło-
tych łącznie. To członkowie 
zarządów spółek z branży 
poligraficznej i meblarskiej. 
Kwota ujawnionych uszczu-
pleń może się zwiększyć, czyn-
ności trwają. Funkcjonariusze 
CBA przeszukali mieszkania 
zatrzymanych. Zabezpieczono 

także mienie - 4 samochody 
o wartości w sumie ok. 200 
tys. zł.

Zatrzymani usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Okręgowej w 
Warszawie.

Wśród wcześniej  zatrzyma-
nych w tym śledztwie był m.in. 
Jan C. poseł na Sejm VII Ka-
dencji oraz Artur J. i Krzysztof 
M., którym postawiono zarzu-
ty dotyczące uszczupleń podat-
kowych na łączną kwotę ok. 60 
mln zł oraz prania pieniędzy o 
wartości ok. 14 mln zł.

Śledztwo zaczęło się, gdy 
funkcjonariusze z Delegatury 
CBA w Łodzi  wpadli na trop 
warszawskiego biznesmena  
Łukasza P., który oficjalnie 
prowadził  firmę  doradztwa 
gospodarczego. Miał poma-
gać innym firmom, jak płacić 
mniejsze podatki. Okazało się, 
że robił to w nielegalny sposób. 
Mężczyzna został  zatrzymany  
przez CBA w listopadzie 2016 
r. na gorącym uczynku, gdy 
wziął blisko pół miliona  za 
fikcyjne faktury. Jeszcze tego  
samego dnia CBA zatrzymało 
12 osób biorących udział w 
procederze.

W trakcie śledztwa ustalo-
no, że jeden z zatrzymanych 
przez CBA Tomasz S. zorga-

nizował sieć spółek zarejestro-
wanych w Polsce, na Cyprze i 
w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. Spółki wystawiały 
faktury dokumentujące pozor-
ne transakcje gospodarcze, 
które służyły do wyłudzenia 
dotacji unijnych, ale głównie 
do zaniżania zobowiązań po-
datkowych VAT i CIT. Usta-
lenia śledczych wskazują, 
że dochodziło także do tzw. 
prania pieniędzy. Transfero-
wano pieniądze przez szereg 
firm polskich i zagranicznych.  
Po takim obrocie gotówkę 
wypłacano członkom zarzą-
dów spółek, z których środki 
wyjściowo wypłynęły. Nie 
zawsze całe zarządy spółek 
brały udział w nielegalnym 
postępowaniu  – niektórzy 
menadżerowie działali na 
własną rękę,  „pracowali” na 
lipnych fakturach,  dochodziło 
do przywłaszczenia pieniędzy.    

Wraz z obecną realizacją 
lista uczestniczących w niele-
galnym procederze, już ujaw-
nionych i zatrzymanych przez 
CBA wydłużyła się już do 46 
osób, prowadzący postępo-
wanie nadal nie wykluczają 
kolejnych realizacji.

Piotr Kaczorek, CBA 

Ciąg dalszy afery podkarpackiej

Dziesiątki mln strat skarbu państwa

 Wrocałw
Delegatura CBA we Wrocławiu 
prowadzi pod nadzorem Pro-
kuratury Okręgowej w Jeleniej 
Górze śledztwo w sprawie nie-
dopełnienia obowiązków przez 
urzędników Urzędu Miasta i 
Gminy Bogatynia przy inwe-
stycji odbudowy zniszczonej 
podczas intensywnych opadów 
deszczu w czerwcu 2013 roku 
sieci kanalizacji, sieci wodo-
ciągowej oraz odbudowy dróg 
i chodników w Porajowie. Do 
tych czynów miało dojść w dru-

giej połowie 2015 r. Wg ustaleń 
z postępowania brak właści-
wego nadzoru nad firmą ze-
wnętrzną powołaną do nadzoru 
inwestorskiego doprowadził do 
błędów w budowie - zastosowa-
nia  materiałów niezgodnych z 
projektem oraz przekroczenia 
terminu zakończenia inwesty-
cji. Mogło to mieć wpływ na 
możliwość utraty 2,8 mln zł 
dotacji przyznanej na tę budo-
wę przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki.

Agenci CBA zatrzymali 
Dominika M. - do niedawna 

zastępcę burmistrza Miasta i 
Gminy Bogatynia, inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz 
wykonawcę inwestycji. Do 
zatrzymań doszło na terenie 
Bogatyni, Zgorzelca i powiatu 
lubańskiego.

Zatrzymani przez CBA zo-
staną doprowadzeni do Proku-
ratury Okręgowej w Jeleniej 
Górze, gdzie usłyszą zarzuty  
m.in. niedopełnienia obowiąz-
ków, fałszowania dokumentów 
i oszustwa w stosunku do mie-
nia znacznej wartości. 

Piotr Kaczorek, CBA

Zatrzymani w Bogatyni

Od momentu zakupu 
urządzenia nie były 
używane, a ich wartość 
tuż po zakupie była 
szacowana praktycznie 
jako wartość złomu.

„Od momentu zakupu „Od momentu zakupu 
urządzenia nie były „urządzenia nie były 
używane, a ich wartość „używane, a ich wartość 
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„
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szacowana praktycznie 

„
szacowana praktycznie 
jako wartość złomu.

„
jako wartość złomu.
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szystkim zatrzymanym zostały przedstawione 
zarzuty korupcyjne – wręczania i przyjmo-
wania korzyści majątkowych oraz udzielania 
pomocy w przyjęciu tych korzyści. 

„
Rozwoju Przedsiębiorczości 

„
Rozwoju Przedsiębiorczości 
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Afisz czyli kulturalne zapo-
wiedzi kwietnia zawarł  blisko 
500 mniej lub bardziej waż-
nych informacji  zachęcając 
poznaniaków do korzystania 
z różnych form spędzania 
wolnego czasu. Tylko w sobotę 
28 kwietnia takich zaproszeń 
na kulturalia było...43. Wy-
brać ten a nie inny koncert, 
wernisaż, salon poetycki czy 
spektakl teatralny,  było na-
prawdę trudno. 

Ja piszę o koncercie Chrisa JAG-
GERA (brata Micka z The Rol-
ling Stone), który przygotowało 
Polskie Towarzystwo Artystów, 
Autorów , Animatorów Kultury 
PTAAAK  w Sali World Trade 
Center ( tam gdzie przed rokiem 
występowała m.in. Farida)

Poznański koncert rozpoczął 
zespół Forcom Band z dyplo-
mowaną wokalistką Marianną 
Cwiąkała, wykonującą zna-
ne utwory z repertuaru Stana 
Borysa, Niebiesko Czarnych 
i Lombardu. Wykonali je „po 
swojemu” i tym samym dodali 
swojego brzmienia w specyficz-
ny charakter okresu polskiego 
big beatu.Niezapowiedzianym 
supportem okazała się Nina 
Sawicka jako gitarzystka i wo-
kalistka występująca pod pseu-
donimem I-Sha-Vii. przeniosła  
w lata 60. i 70. wykonując 

repertuar jaki moglibyśmy za-
kwalifikować do protest songów 
i pieśni wędrowców.

Dominik Górny w imieniu 
kapituły Towarzystwa im. Hipo-
lita Cegielskiego oraz Krzysztof 
Wodniczak jako organizator 
koncertu i prezes Towarzystwa 
PTAAAK zaprosil i Chrisa 
Jaggera - jeszcze bez gitary -na 
estradę wręczając mu medal 
LABOR  OMNIA VINCIT 
(Praca wszystko zwycięża) An-
glik  przyznał, że jest to drugi 
medal jaki otrzymał w swoim 70 
letnim życiu, ale ten dzisiejszy 
ważniejszy bo prestiżowy.

Po czasie uhonorowania go 
medalem przyszedł czas na 
śpiewanie, bo przecież głównie 
po to przyjechał do Poznania, 
aby wykonać swój zróżnicowa-
ny program.Chris Jagger okazał 
się nie mniej utalentowanym 
showmanem ( może nie tak jak 
podskakujący i robiący show 
jak jego starszy o cztery lata  
starszy brat Micke  Chris jest 
bardziej stonowany, skupiają-
cy się na muzyce. Nawiązuje 
świetny kontakt z publicznością 
opowiadając ciekawe historyjki 
ze swego życia. Przy wielu 
utworach w konwencji bluesa 
(Green Thumb, Baby In Blues, 
Lazy Days) i folku szczególnie 
irlandzkich Ha Is In the Me-
eting, Pretty, Higher,Boyont 

Teche, Cajon Moon)) zachę-
cał publiczność do wspólnej 
zabawy polegającej nie tylko 
na wspólnym rytmicznym 
klaskaniu, ale i odśpiewaniu 
niektórych refrenów wpada-
jących łatwo w uszy. Utwory 
folkowe czy countrowe jakie 
wykonywał Jagger zachęcały 
słuchaczy do wstawania i i 
odbierania jego muzyki noga-
mi, Mieszanka muzyki folk, 
country, ballady i bluesa to 
taka dawka, która powoduje 
rozkołysanie słuchaczy oraz 
wspólne intonowanie refrenów. 
Ten występ w poznańskiej sali 
World Trade Center na długo 
pozostanie w pamięci tych 
wszystkich, którzy dotarli na 
koncert Chrisa Jaggera, który 
nie miał dla siebie żadnej tary-
fy ulgowej. To samo można na-
pisać o muzykach mu akompa-
niujących czyli Elliet Mackrell 
- skrzypce, mandolina i Charlie 
Harta akordeon i pianino oraz 
podśpiewający w refrenach. 
Mimo niezbyt sprzyjających 
warunków technicznych i gra-
nia na pożyczonej gitarze Chris 
Jagger milo wspominał pobyt 
w Poznaniu ze wzruszającym 
pożegnaniem i pragnieniem 
ponownego koncertu w stolicy 
Wielkopolski.

Krzysztof Wodniczak

Na rozgrzewkę wystąpił ama-
torski zespół Forcom Band , 
z zawodową wokalistką Ma-
rianną Cwiąkałą. Zaprezen-
towali wiązankę przebojów 
z repertuaru Ady Rusowicz 
,Stana Borysa i zespołu Lom-
bard.. Przymiotnik amatorzy 
nie odnosi się do wykonania,  
nieco hałasowali. 

Szybka zmiana nastroju i na 
scenie pojawiła się balladzistka 
z gitarą. Znudziła publiczność 
skutecznie. Polka pisząca i śpie-
wająca po angielsku, co samo 
w sobie zasługuje na uznanie. 
Niestety repertuar lepiej nada-
jący się na imprezy integracyjne 
przy ognisku, niż na estradowe 
prezentacje. 

Minęła już godzina, a gość 
specjalny nie pojawił się jesz-
cze na scenie. Konferansjer 
zapowiedział niespodziankę, 
którą okazał się przedstawiciel 
Towarzystwa im. Hipolita Ce-
gielskiego. Wywołano Chrisa 
Jaggera, bez gitary. Delegat po 
odczytaniu laudacji wręczył 
mu medal towarzystwa. Nie 
wiem, co wtedy czuł artysta, 
ale mi w tych okolicznościach 
przypomniał się pewien epizod 
z dzieciństwa; wujek powró-
ciwszy z wczasów nad morzem, 
podarował mi pamiątkową 
ciupagę. 

Niepokój mój rósł, co będzie 
dalej.

Chris Jagger wystąpił z gi-
tarą, towarzyszyli mu skrzy-
paczka Ellite Mackrell, grająca 

również na flecie i mandolinie,, 
Charie Hart  akordeonista i 
pianista. Mimo swoich 71 lat, 
nadal dysponuje silnym, czy-
stym głosem, niezbędnym do 
prezentowanego repertuaru. 
Skrzypaczka z klasycznym 
wykształceniem, dobrze opa-
nowała techniki artykulacji, 
charakterystyczne dla folku i 
country. Akordeonista okazał 
się wirtuozem nie tylko cyji, 
ale grał również na innych in-
strumentach, w tym na pianinie. 

Prawdopodobnie przed wy-
stępem nie było próby akustycz-
nej, więc początkowo coś się 
nie kleiło. Po trzech numerach 
jakoś się dostroili i dalej poszło 
gładko. Jagger wykonał reper-
tuar z różnych półek; własne 
kompozycje i teksty, kanon 
ballady folkowej, miejskiej, z 
repertuaru rockowego , country 
i folku szkockiego i irlandzkie-
go. Piosenki jego autorstwa, to 
swoista kronika życia i podróży 
po świecie. Przeplatały się pio-
senki o życiu wędrowca z kroto-
chwilnymi żartami, widokówka 
z Tybetu, z polityczną refleksją 
o współczesnym świecie. Swoje 
piosenki poprzedzał komenta-
rzami, które przynajmniej część 
publiczności znająca język ro-
zumiała, co ułatwiło kontakt. Z 
każdą chwilą stawał się coraz 
lepszy, więc nie obyło się bez 
bisów i pod koniec wspólnej 
zabawy w zawrotnym tempie 
szkockiego tańca. 

Jagger jako muzyk, unikał 
popisów, pozostawiając prze-

strzeń dla akompaniujących mu 
muzyków. 

W twórczości Chrisa Jag-
gera słychać różne inspiracje 
i fascynacje. Prawdopodobnie 
w młodości słyszał dużo mu-
zyki skiflowej, „beer songs” z 
londyńskich pubów, a później 
rocknrolla, hipisowskich ballad 
i country. Konsekwentnie pozo-
stał wierny tym fascynacjom.  

 Zwykle młodsze rodzeństwo 
gwiazd stara się udowodnić, że 
też potrafi, albo podtrzymywać 
rodzinną tradycje. Rozumiem 
Chrisa, że nie życzył sobie, aby 
na afiszach występować jako 
młodszy brat Micka. Oczy-
wiście taki chwyt reklamowy 
ułatwiłby zadanie promotorowi 
w zgromadzeniu licznej pu-
bliczności. Na szacunek zasłu-
guje artysta, który nie walczy o 
wielkie gaże, tylko gra swoje, a 
to „swoje” jest zupełnie inne od 
repertuaru „Otoczaków,” którzy 
teraz prowadzą coś w rodzaju 
objazdowego cyrku rockendro-
lowego. Fani kilku pokoleń nie 
kupują już płyt, ale każdy chce 
jeszcze zobaczyć ich na żywo, 
aby przekonać się jak dają jesz-
cze radę. Chris nagrywa nowe 
płyty, sprzedaje je głównie po 
występach, przeważnie kame-
ralnych klubowych. Woli mniej-
szą, ale własną publiczność. 

Czy było to wielkie wyda-
rzenie artystyczne? Nie sądzę 
ale sympatyczne, a co najważ-
niejsze, publiczność dobrze się 
bawiła. 

Andrzej Wilowski

„Chris Jagger – All The 
Best“ – tytuł najnowszej pły-
ty tego legendarnego artysty, 
rytmicznie oddaje to, co zda-
rzyło się w wieczór ostatniej 
soboty kwietnia br. w sali 
WTC Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Brat 
Micka Jaggera z The Rolling 
Stones, zagrał pierwszy ze 
swoich koncertów w ramach 
tournee po Polsce. 

Oklaskiwała go publiczność 
polska i goście zza oceanu. 
Bluesowa dusza Jaggera ro-
zogniała struny gitary roze-

drgane na partyturze przeżyć 
osobistych, społecznych i dzie-
jowych – bo takie są nastroje 
piosenek Chrisa. Serce niepo-
kornego muzyka nigdy się nie 
starzeje – udowodnił drapieżną 
interpretacją utworów. Pokazał 
siebie, kulturę, w której dora-
stał i obnażył wciąż młode ma-
rzenia. Smyczkiem i harmomią 
ich oddechów poruszała grupa 
Accoustic Roots. W dynamikę 
spotkania z artystą o światowej 
sławie, wprowadziła nas grupa 
Forcom Band oraz młoda 
piosenkarka o polskich ko-
rzeniach o pseudonimie I-Sha

-Vii. O ile pierwszy support 
wykonywał rockowe kawałki, 
smakującego raz słodko, to 
znów kwaśno-gorzko; to solo-
wy występ artystki, podarował 
przekorę i refleksję z rumień-
cem zdziwienia. Nie było się 
czemu dziwić, bo w świecie 
muzyki, zmiany tonacji są po-
żądane. W tym właśnie tańczy 
i śpiewa tajemnica oryginal-
ności scenicznej i tworzenia 
evergreenów. Ich imion jest 
wiele, ale każdy z nich nosi w 
sobie tytuł do tego, by mówić 
o nich – „wszystkie najlepsze“. 

Dominik Górny 

Niebanalny występ Jaggera

Muzyczna droga Chrisa Jaggera

Chris Jagger w Poznaniu

Jako wyszczególnienie, piszę o 
koncercie Chrisa JAGGERA 
(brata Micka z The Rolling 
Stone), który przygotowało 
Polskie Towarzystwo Arty-
stów, Autorów , Animatorów 
Kultury PTAAAK w sobotę 
28 kwietnia br. o godz.19.00 
w Sali World Trade Center ( 
tam gdzie przed rokiem wy-
stępowała m.in. Farida). 

Bracia Jaggerowie pojawią się w 
Polsce w kwietniu i lipcu 2018 
r. Chris z zespołem Acoustic 
Root w składzie Elliet Macrell 
- skrzypce i Charlie Hart - akor-
deon, keyboard), Micke z The 
Rolling Stones w lipcu r. Oby-
dwaj są indywidualnościami i 
ciągle wpisują się do historii 
rock & roll’a,a jak - wiecie 
najlepiej. Obydwaj odtwarzają 
niepowtarzalną atmosferę na 
koncertach - wiadomo, ta sama 
krew i temperament estrado-
wy! CHRIS był w Poznaniu, 
na wyciągnięcie ręki , potem 
MICKE w stolicy. Zachęcony 
nie musiałem wybierać byłem w 
Poznaniu i będę w Warszawie.

Poznański koncert uświetnił 
zespół Forcom Band z obie-
cującą wokalistką Marianną 
Cwiąkała, wykonującą zna-
ne utwory z repertuaru Stana 
Borysa, Niebiesko Czarnych 
i Lombardu. Wykonali je „po 
swojemu” i tym samym dodali 
swojego brzmienia w specyficz-
ny charakter okresu polskiego 
big beatu.

W rejsowym samolocie Lon-
dyn - Berlin nastąpiła pogawęd-
ka między Chrisem Jaggerem, a 
młodą opolanką mieszkającą od 
5 lat w Bristolu, która zakończy-
ła się propozycją występu przed 
koncertem Chrisa w Poznaniu. 
Nina Sawicka występująca pod 
pseudonimem I-Sha-Vii. prze-
nioła nas ona swoją muzyką, 
swoim śpiewaniem w lata dzieci 
kwiatów, w okres hippisów i 
songów jakie lansowała Joan 
Baez. Szkoda, że nie tłumaczyła 
na język polski swoich słów, bo 
nie do wszystkich słuchaczy 
ta semantyka była zrozumiała. 
Dominik Górny w imieniu ka-
pituły Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego oraz Krzysztof 
Wodniczak jako organizator 
koncertu i prezes Towarzystwa 
PTAAAK zaprosil i Chrisa 
Jaggera -bez gitary -na estradę 
wręczając mu medal. Przyznał, 
że jest to drugi medal jaki otrzy-
mał w swoim 70 letnim życiu. 

Ten pierwszy była sportowy., 
ten dzisiejszy prestiżowy. Chris 
Jagger okazał się nie mniej uta-
lentowanym showmanem (show 
znaczy pokazywać) jak jego 
starszy o cztery lata brat Mic-
ke. Nawiązuje świetny kontakt 
z publicznością opowiadając 
ciekawe historyjki - dykteryj-
ki zachęcając publiczność do 
wspólnej zabawy polegającej 
nie tylko na wspólnym rytmicz-
nym klaskaniu, ale i odśpiewa-
niu niektórych refrenów wpa-
dających łatwo w uszy. Utwory 
folkowe czy countrowe jakie 
wykonywał Jaggere zachęcały 
do wstawania i nogi same rwały 
się do tańca. Mieszanka muzyki 
folk, country, ballady i bluesa 
to taka dawka, która powoduje 
rozkołysanie słuchaczy oraz 
wspólne intonowanie refrenów.
Ten występ w poznańskiej sali 
World Trade Center na długo 
pozostanie w pamięci tych 
wszystkich, którzy dotarli na 
koncert Chrisa Jaggera, który 
nie miał dla siebie żadnej taryfy 
ulgowej. Obdarowłl nas wszyst-
kich swoimi talentami jakie na-
gromadził przez lata i dał z sie-
bie wszystko, co ma najlepsze. 
Może poza gitarą, która podczas 
próby stała się niedyspozy-
cyjna i trzeba było skorzystać 
z uprzejmości Włodzimierza 
Sładkowskiego lidera Frorcom 
Bandu, który wypożyczył swoją 
elektroakustyczną, aby koncert 
mógł zostać wykonany.

Tekst i zdjęcie Hieronim Dymalski

Jagger nie jedno ma imię...

Zapowiadany poznański kon-
cert Chrisa Jaggera nie bu-
dził aż tak wielkiego zachwytu 
jakby to było w przypadku 
jego starszego brata Micka. I 
bardzo dobrze, gdyż Chris jest 
postacią może mniej barwną i 
nieskandalizującą niż frontman 
The Rolling Stones. Ale wszelkie 
podobieństwa i przeciwności 
zostawmy tym, którzy - nie wie-
dzieć, dlaczego - doszukują się 
ironii skupiając się na obrażaniu 
i plotkowaniu.

Towarzyszyłem Chrisowi jak 
Krzysztof Krzysztofowi. Jesteśmy 
rówieśnikami i bliskie są nam 
pewne wartości (z dekalogiem 
włącznie) oraz dźwięki w dur 
i moll (szczególnie dominanta, 
subdominanta stosowane w za-
pisie bluesowym) podczas dwu i 
pół dniowego pobytu w Pozna-
niu. Spędziliśmy kilka godzin 
czując klimat akcji Poznań za pół 
ceny (przywitaliśmy się z szefem 
PLOT, Janem Mazurczakiem) 
spacerując po Starym Rynku. 
Kiedy w jednym z pubów na żywo 
muzycy zagrali „(I Can’t Get 
No) Satisfaction” Chris wbiegł, 
by razem z muzykami zainto-
nować najpopularniejszy utwór 
jaki wykonuje brat. Po trzech 
godzinach wraz ze skrzypaczką 
Elliet Mackrell, ze Starego Rynku 
spacerkiem udaliśmy się do od-
dalonego o 2 kilometry hotelu. W 
sobotni poranek powitał nas Chris 
informacją, że musi odwiedzić 
sklep muzyczny. Zaprowadziłem 
go do Music Store, tam nabył 
komplet strun, potrzebne mu były 
kable i jakieś oprzyrządowanie 
oraz instrument drewniany o 
nieokreślonej nazwie, a brzmie-
niem przypominający marimbę 
lub wibrafon. Następnie skorzy-
staliśmy z innych sklepików na 
dokonanie drobnych zakupów i 
skonsumowaliśmy obiad, duże 
porcje pierogów ze szpinakiem. 
Potem tramwajem nr 5 pojecha-
liśmy do sali koncertowej World 
Trade Center. Przejeżdżając kolo 
CK Zamek Chris zauważył „do-
meczek” poświęcony poznańskim 
szyfrantom Enigmy. Wiedział o 
nich wiele, znał ich historie. Ale 
nazwisk Rejewskiego, Różyc-
kiego i Zygalskiego nie potrafił 
jednak wymówić. Był zdziwiony, 
że nie ma jeszcze w Poznaniu 
Muzeum Enigmy. Kiedy spytałem 
o Dywizjon 303 i Arkadego Fie-
dlera: - Nie znam - odpowiedział. 
Przytoczyłem mu słowa królowej 

Elżbiety II, która powiedziała: 
„Gdyby Polska nie stała po naszej 
stronie w tamtych dniach (...) pło-
mień wolności mógłby zgasnąć jak 
świeca na wietrze!” 

 W sali koncertowej trafi-
liśmy na moment, kiedy eki-
pa techniczna przygotowywała 
pierwsze próby dźwiękowe. 
Wypadły dobrze, zrozumienie 
realizatorki dźwięku i muzyków 
okazały się właściwe, nadawali 
na tych samych częstotliwo-
ściach. W pewnym momencie 
gitara Chrisa (przywiózł tylko 
jedną, gdyż bagaż w samo-
locie nie przewiduje większej 
ilości instrumentów) odmówiła 
posłuszeństwa... I trzeba było 
w ciągu dwóch godzin kupić, 
lub pożyczyć nową. Zaczęły się 
nerwowe poszukiwania, sklepy 
muzyczne już były pozamykane 
Z tej trudnej sytuacji wybawił 
nas lider Forcom Band - Włodek 
Sładkowski przywożąc z dalekiej 
Dobrzycy swój elektroakustyczny 
Ibanez. Z ulgą odetchnęliśmy - i 
mogliśmy ogłosić: KONCERT 
UWAŻAMY ZA OTWARTY... 

Po koncercie Chrisa Jaggera 
poprosiliśmy o wypowiedzi bę-
dących na jego występie:

 - Marta Borowska – melo-
manka: - wrażenia są super, na-
prawdę! Mówię od siebie, od 
serca. Uwielbiam taką muzykę, 
jaką zaprezentował Chris Jagger. 
Wychowałam się, gdzie wujek 
Andrzej (znany poznański muzyk 
i kompozytor, Andrzej Borowski) 
grał na imprezach rodzinnych. Lu-
bię muzykę lat 60 i 70. A jeszcze 
dodatkowo jeżdżę konno i takie 
utwory z dzisiejszego koncertu 

pięknie pasowałyby do galopują-
cych rumaków.

 - Michał Kaczmarek – ra-
dioman: - początek koncertu nie 
zapowiadał tak dynamicznego 
finału. Później nastrój się zmieniał 
i występ się rozkręcał się w do-
brym kierunku. Muzyka Jaggera 
podobała się, ożywiła publiczność 
w mirrę upływu czasu. Koncert 
stawał się coraz ciekawszy, a 
instrumentaliści skrzypaczka i 
akordeonista popisywali się na 
swoich instrumentach wielką 
techniką. Musieli bisować i dostali 
brawa na stojąco.

- Danuta Rogalska - lekarz 
weterynarii: - skorzystałam sprzed 
majówkowej propozycji spędzenia 
wolnego czasu i udałam się do 
World Trade Center, by wysłuchać 
koncertu mniej sławnego z braci 
Jaggerów. A Jagger nie jedno ma 
imię i dlatego wybrałam koncert 
Chrisa. Odpowiadają mi utwory 
folkowe i w nurcie bluesa. Wy-
konane przez Chrisa doskonale 
oddawały ten klimat, jaki znałam 
z jego wcześniejszych płyt. 

- Darek Werner - animator 
kultury: - był to wspaniały koncert 
Chrisa Jaggera z jego tria. Szkoda, 
że ten Jagger jest tak mało znany 
w Polsce, że stacje radiowe nie 
grają jego utworów, szczególnie 
tych folkowych i bluesa. Jest to 
przecież wspaniała muzyka, pełna 
pozytywnej energii. On sam jest 
też przepełniony pogodą i ema-
nuje jakże dobrymi wibracjami 
nieustępującymi Mickowi, jego 
starszemu bratu. Domagam się 
więcej takich koncertów!

Krzysztof Wodniczak
Foto:  Hieronim Dymalski  

Z Chrisem Jaggerem prywatnie
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m Zbąszyń 
Dzięki unijnemu wsparciu fi-
nansowemu, przekazanemu 
przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska, gmina 
Zbąszyń w województwie 
wielkopolskim podejmie 
działania ochronne na rzecz 
poprawy czystości wód jezio-
ra Błędno i rzeki Obry. Oba 
akweny są bardzo cenne pod 
względem przyrodniczym i 
krajobrazowym.

Proekologiczne dzia łania 
umożliwi rozbudowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie 
wsi Nowy Dwór, Perzyny i 
Strzyżewo. Projekt inwestycji, 
która poprawi warunki życia 
mieszkańców oraz ochro-
ni przed zanieczyszczaniem 
tamtejsze zasoby wodne i 
przyrodnicze, otrzymał dofi-
nansowanie z NFOŚiGW na 
kwotę prawie 9 mln zł. Umowę 
regulującą porozumienie w tej 
sprawie podpisali 12 kwietnia 
br. w siedzibie Narodowego 
Funduszu: Prezes Zarządu 
NFOŚiGW Kazimierz Kujda 
i Burmistrz Zbąszynia Tomasz 
Kurasiński. 

W ramach przedsięwzięcia 
planowane jest zbudowa-
nie około 18 km kanalizacji 
sanitarnej, oraz montaż in-

stalacji fotowoltaicznej na 
oczyszczalni ścieków. Dzięki 
tym pracom 1124 osoby będą 
mogły przyłączyć się do nowej 
sieci odprowadzającej ścieki. 
Równie ważnym efektem roz-
budowy infrastruktury wod-
no-ściekowej będzie ochrona 
jeziora Błędno, które jest 
zapleczem rekreacyjno-wy-
poczynkowym dla Zbąszynia 
i okolicy oraz rzeki Obry 
przepływającej przez miasto 
i łączącej się z jeziorem. 
Oba akweny posiadają uni-
katowe atuty przyrodnicze 
i krajobrazowe. Dodatkowo 
Obra niemal na całej swojej 
długości jest też popularnym 
i przystępnym szlakiem ka-
jakowym.

– Trudno mówić oddziel-
nie o ochronie jeziora i rzeki 
oraz budowie kanalizacji, 
bo to wszystko jest ze sobą 
powiązane. W Zbąszyniu nie 
ma zakładów przemysłu cięż-
kiego, nie ma tzw. trucicieli 
środowiska, ale degradacja 
przyrody następuje właśnie 
poprzez brak odpowiedniej 
osłony komunalnej. Nowa 
sieć sanitarna spowoduje, że 
ścieki trafią do oczyszczalni, 
gdzie zostaną w bezpieczny 
sposób przetworzone. Jest to 
dla nas bardzo ważne, ponie-
waż Zbąszyń chce być gminą 

na wskroś turystyczną. Swój 
rozwój upatrujemy w ofero-
waniu dobrego odpoczynku, 
rekreacji i walorów przyrodni-
czych – powiedział Burmistrz 
Tomasz Kurasiński. – Cieszę 
się, że środki przekazane przez 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej poprawią jakość życia 
mieszkańców gminy Zbąszyń 
i przyczynią się równocześnie 
do ochrony walorów natural-
nych w regionie – podkreślił 
z kolei Prezes NFOŚiGW 
Kazimierz Kujda.

Prace przy inwestycji będą 
realizowane w ramach 7 kon-
traktów na roboty budowlane 
i usługi. Mają być zakończone 
do 31 grudnia 2020 r., a efekt 
ekologiczny zostanie osiągnię-
ty i potwierdzony do końca 
stycznia 2022 r. Dofinanso-
wanie inwestycji wyniesie 8 
942 148 zł. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to 17 253 
086 zł. Przyznanie dotacji dla 
projektu umożliwia działanie 
2.3 Gospodarka wodno-ście-
kowa w aglomeracjach, które 
jest przewidziane w ramach 
II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 i 
wdrażane przez NFOŚiGW 
w porozumieniu z Minister-
stwem Środowiska.

m Lwówek 
Tradycyjne, wiosenne spotka-
nie Koła Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów we Lwówku od-
było się w środę, 25 kwietnia. 
Tego dnia do Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury przy-
było kilkadziesiąt Pań, które 
są aktywnymi członkiniami 
grupy. Wydarzenie oficjalnie 
rozpoczęła przewodnicząca 
– Elżbieta Utrata. W swoim 
przemówieniu powitała gości, 
podsumowała działalność 
Koła oraz przedstawiła pla-
ny na przyszłość. W spotka-
niu uczestniczyli również: 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Lwówek – Piotr Długosz, Kie-
rownik Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
– Alicja Zając oraz Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury – Krzysztof Waśko. 
Każdy z gości złożył zgroma-
dzonym serdeczne życzenia 
oraz chętnie porozmawiali o 
planach współpracy emerytów 
i rencistów z instytucjami, 
które reprezentują.

Spotkanie nie mogłoby się 
odbyć bez części artystycznej, 
o którą zadbały `Lwówianki .̀ 
Wraz z instruktorem – Ryszar-
dem Bochną zespół zachęcił 
uczestniczki spotkania do 
wspólnej zabawy. W rozśpie-
wanym tonie kolejne zebranie 
emerytów, rencistów i inwali-
dów ze Lwówka przeszło do 
historii.

Błędno i Obra będą czystsze

Spotkanie Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów

m Kościan
Od 18 kwietnia 2018 roku, 
klienci Wydziału Komunikacji 
i Dróg Starostwa Powiatowego 
w Kościanie sprawy zwią-
zane z rejestracją pojazdów, 
wydawaniem dokumentów 
stwierdzających uprawnienia 
do kierowania pojazdem oraz 
zaświadczeń, licencji i zezwo-
leń na wykonywanie transpor-
tu drogowego załatwiać będą 
w nowym budynku wydziału.

Uroczystego otwarcia no-
wego obiektu, które odbyło się 
18 kwietnia, dokonali: starosta 
Bernard Turski, wicestarosta 
Stefan Stachowiak, naczelnik 
Wydziału Komunikacji i Dróg 
Ewa Szyguła – Marcinkowska 
oraz główna projektant budyn-
ku Izabela Wrześniewska.

- Plany stworzenia dla klien-
tów i pracowników Wydziału 
Komunikacji i Dróg lepszych 
i bardziej komfortowych wa-
runków narodziły się już na 
początku tej kadencji. Latem 
2016 roku zleciliśmy wyko-
nanie dokumentacji projek-
towej rozbudowy biurowca 
starostwa na ul. Gostyńskiej 
firmie Complex z Kościana. 
Pod koniec roku uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę, a zaraz 
potem ogłosiliśmy przetarg na 
roboty budowlane. W lutym 
została podpisana umowa z 
wykonawcą – firmą Budomont 
z Kościana. Roboty budowlane 
zaczęły się w marcu 2017 roku, 
a zakończyły w listopadzie. 3 
kwietnia tego roku uzyskali-
śmy pozwolenie na użytko-
wanie.   – powiedział starosta 
B. Turski. - Celem zmian było 
podniesienie komfortu obsługi 
mieszkańców oraz zmiana 
warunków pracy urzędników. 
Chcąc załatwić sprawę w Wy-
dziale Komunikacji i Dróg nie 
będzie już trzeba wchodzić po 

schodach na piętro i poruszać 
się po wąskim korytarzu. 
Również klienci oczekujący 
na załatwienie swojej spra-
wy mają stworzone ku temu 
lepsze i bardziej komfortowe 
warunki. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przez te dwa lata 
pracowali przy powstawaniu 
tego budynku. Projektantom, 
wykonawcom, podwykonaw-
com, inspektorom nadzoru 
oraz pracownikom Wydziału 
Organizacyjno – Inwestycyj-
nego Starostwa Powiatowego 
– powiedział B. Turski.

Główną część nowego bu-
dynku Wydziału Komunikacji 
i Dróg zajmuje sala operacyjna 
o powierzchni 103 m2, w 
której umieszczonych jest 8 
stanowisk obsługi klientów 
wydziału. Poza tym w budyn-
ku znajduje się poczekalnia 
dla klientów, pięć pomieszczeń 
biurowych, w których znajdują 
się m.in. biuro naczelnika wy-
działu, biuro praw jazdy oraz 
obsługi przedsiębiorców. Poza 
tym nowy budynek wyposa-
żony został w toalety, w tym 
także toaletę przystosowaną 
do osób niepełnosprawnych.

Nowy budynek będzie 
ogrzewany z n ieza leżnej 
kotłowni gazowej i będzie 
spełniał standardy budynku 
energooszczędnego. Ponadto 
budynek jest w pełni przy-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wjazd do 
wózków usytuowany jest przy 
istniejącym już wejściu.

Możliwe będzie przemiesz-
czanie się między nowym i 
starym budynkiem starostwa 
bez konieczności wychodzenia 
na zewnątrz.

W związku z rozbudową 
budynku przebudowany został 
także parking.  Zniknęło sześć 
miejsc parkingowych, ale 
w zamian za to pojawiło się 

osiemnaście innych. Łącznie 
z tej strony budynku możliwe 
jest zaparkowanie 47 samo-
chodów. Oprócz tego przy 
budynku znajduje się jeszcze 
jeden parking (znajdujący się 
od strony Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie).

Ponadto rozbudowany zo-
stał system monitoringu, a na 
terenie wokół budynku stanęły 
dodatkowe lampy zewnętrzne.

Całkowity koszt rozbudowy 
starostwa to kwota blisko 1,8 
mln złotych.

Przy okazji przeprowadz-
ki Wydziału Komunikacji, 
starostwo wprowadziło dla 
klientów jeszcze jedno udo-
godnienie – system kolejkowy 
obejmie także prawa jazdy.

Zwolnione po przeniesieniu 
Wydziału Komunikacji i Dróg 
biura zostaną wykorzystane 
przez inne wydziały. W dwóch 
istniejących budynkach przy 
ul. Gostyńskiej swoje siedziby 
mają jeszcze: Wydział Oświaty 
i Spraw Społecznych, Wydział 
Architektury, Budownictwa i 
Ochrony Środowiska, a także 
Zarząd Dróg Powiatowych, 
Rejon Dróg  Wojewódzkich w 
Kościanie, Wielkopolska Izba 
Rolnicza, a także Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Starostwo Powiatowe w 
Kościanie obecnie mieści 
się w czterech budynkach. 
Starosta, Wicestarosta oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kościańskiego oraz dziewięć 
wydziałów i biur mają swoje 
siedziby przy alejach Ko-
ściuszki 22, trzy wydziały przy 
ulicy Gostyńskiej 38 w dwóch 
budynkach, natomiast Biuro 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego ma swoją siedzi-
bę przy ul. Bączkowskiego w 
budynku Państwowej Straży 
Pożarnej.

Hanna Grabus

Wydział Komunikacji 
i Dróg w nowym budynku

Tym razem kolejne czwart-
kowe spotkanie 19.04.2018r. 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
w Trzcielu miało całkiem inną 
formę, ponieważ gościem w 
naszej bibliotece była pisarka 
Joanna Maria Chmielewska. 
Panel dyskusyjny poświęcony 
był twórczości autorki. Joanna 
M. Chmielewska z zawodu 
jest pedagogiem, pisze książki 
obyczajowe dla dorosłych i 
dla dzieci. Dla dzieci wydała: 
powieści – „Historia srebrnego 
talizmanu”, „Neska i srebrny ta-
lizman”, „Niebieska niedźwie-
dzica”, „Przecinek i kropka”, 
seria poetycka „Zaczarowane 
rymowanki”. Tworzy również 
piękne bajki terapeutyczne, 
które przeznaczone są dla dzieci 
z autyzmem, zespołem Asper-
gera, ADHA i innymi dysfunk-
cjami. Rodzice w tych utworach 
znajdują również wskazówki, 
jak mogą pomóc swoim pocie-
chom. Dla dorosłych ukazały 
się następujące tytuły: „ Mąż 
zastępczy”, „Poduszka w różo-
we słonie”, „Sukienka z mgieł”, 
„Karminowy szal”.

Życie naszej autorki jest bar-
dzo ciekawe, ponieważ, kiedyś 
mieszkała w Gryficach i po 
latach przeniosła się z rodziną 
do Szklarskiej Poręby, gdzie 
otworzyła pensjonat „Pod Wę-
drownym Aniołem”. Jak mówi, 
pokochała Szklarską Porębę i 
była to jej miłość od pierwszego 
wejrzenia. Odzwierciedleniem 
tej fascynacji jest wydana au-
tobiografia „Pod Wędrownym 
Aniołem”, w której pozna-
jemy koleje losu Joanny M. 
Chmielewskiej i piękny opis 
Szklarskiej Poręby i jej miesz-

kańców. Po przeczytaniu tej 
książki wszystkie klubowiczki 
stwierdziły, że muszą odwiedzić 
opisane magiczne miejsca tej 
górskiej miejscowości nawet 
kolejny raz. Poznane przez nas 
książki to literatura typowo 
kobieca. Autorka w swoich 
książkach porusza wiele pro-
blemów towarzyszących nam w 
życiu. Przykłady bierze z życia, 
czasami z opowieści poznanych 
ludzi. Przeczytane przez nas 
powieści sprawiły nam wiele 
przyjemności. Mieliśmy oka-
zję wysłuchać, co inspirowało 
pisarkę przy pisaniu kolejnych 
książek. Wysłuchaliśmy frag-

mentu nowej powieści, która 
będzie wydana jesienią. Wy-
miana opinii i doświadczeń z 
członkami DKK była niezwykle 
ciekawa, chwilami zabawna i 
pełna humoru. Mamy nadzieję, 
że jeszcze spotkamy się z Joan-
ną M. Chmielewską być może 
w Szklarskiej Porębie.

Zapraszamy na kolejne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki w Trzcielu dnia 7 
czerwca 2018 r. o godz. 16:30, 
tematem dyskusji będzie książ-
ka Manuli Kalickiej „Koniec i 
początek”.

BPMiG w Trzcielu
Wioletta Fabian

Pisarka Joanna Chmielewska w Trzcielu
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16 kwietnia 2018r. w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Koninie, odbył 
się półfinał Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży w aerobi-
ku grupowym. W zawodach 
wystąpiło 20 drużyn z wo-
jewództwa wielkopolskiego, 
w 3 kategoriach wiekowych.

Zwycięzcą okazał się zespół  z 
Gostynia, II miejsce należało 
do ZSP z Jarocina, a na III 
miejscu uplasowała się druży-
na z Zespołu Szkół Technicz-
nych im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego z Grodziska Wlkp. 
Zespoły te wywalczyły awans 
do finału wojewódzkiego, 
który odbędzie się 24 kwiet-

nia 2018 roku w Pleszewie. 
Grupa taneczna z ,,Różowej” 
wystąpiła w składzie: Klaudia 
Pawlak, Laura Marchewka, 
Paulina Piechocka, Martika 

Kubaczyk, Anna Zajdowicz, 
Andżelika Walkowiak, Wik-
toria Otto oraz Aleksandra 
Gruszczyńska.

 Anna Hoffman-Lusina.

27.04.2018r. w Zespole Szkół 
Technicznych im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w Gro-
dzisku Wielkopolskim  od-
było się kolejne pożegnanie 
absolwentów.

Uroczystość rozpoczęli sami 
absolwenci, tańcząc przed 
publicznością poloneza oraz  
bachatę. Podczas części arty-
stycznej młodzież zaprezen-
towała m.in. piosenkę „Dni, 
których nie znamy” w wy-
konaniu uczennicy klasy I 
C Alicji Pasiciel oraz wiersz 
„Ta nasza młodość” Tade-
usza Śliwiaka  w interpretacji 
Wiktorii Jaskulskiej i Macieja 
Stawińskiego.

27 kwietnia to również wiel-
kie szkolne święto ze wzglę-
du na uroczystość nadania 
nowego sztandaru. Z dniem 
01 stycznia szkoła zmieni-
ła nazwę z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych na Ze-
spół Szkół Technicznych. W 
podniosłej atmosferze pani 
dyrektor Anna Matysiak oraz 
cała społeczność szkolna poże-
gnała dotychczasowy sztandar, 
który trafił na zasłużony odpo-
czynek na honorowym miej-
scu szkoły i powitała nowy 
sztandar. Ksiądz Artur Kosior 
dokonał jego poświęcenia, a 
następnie starosta grodziski 
pan Mariusz Zgaiński doko-
nał  wręczenia chorągwi pani 
dyrektor. Aktu ślubowania 
dokonały w imieniu całej 
społeczności uczniowskiej 

klasy mundurowe pod prze-
wodnictwem swego dowódcy 
pana Rafała Maluśkiego. Po 
przemówieniach zaproszonych 
gości oraz  dyrektor Anny 
Matysiak nadszedł czas na bo-
haterów tej uroczystości. Tytuł 
ABSOLWENTA ROKU 2018  
otrzymał uczeń klasy IV B 
Hubert Badura , który uzyskał 
w średnią 5,43. Nagrodę spe-

cjalną  otrzymał laureat XLI 
edycji Ogólnopolskiej Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności 
Rolniczych w bloku produkcja 
zwierzęca – Andrzej Rękoś z 
kl. IV K, który uzyskał średnią 
ocen 5,38. Nagrodę za 100 %  
frekwencję w czasie czterech 
lat nauki w szkole uzyskali 
Adam Borowiak i Dominik 
Kasprowiak z kl. IV M. 

Wytańczyły podium w aerobiku

Pożegnanie absolwentów 
i powitanie nowego sztandaru

Radosne powitanie wprawiło 
wszystkich w dobry nastrój. 
Muzyka i taniec wzbudził w 
Gościach pozytywne emocje. 
Już w hali można było posma-
kować atmosfery Wielkopol-
skiej Szkoły Roku. Zaintere-
sowaniem młodzieży cieszyły 
się stoiska z informacjami o 
programach unijnych, w któ-
rych ZST bierze udział – wy-
jazd na praktykę do Hiszpanii, 
Włoch, Niemiec to ciekawa al-
ternatywa dla kandydatów do 
Techników oraz Szkoły Bran-
żowej I Stopnia. Gimnazjaliści 
zapoznali się z prezentacjami 
kół zainteresowań, bogatą 
ofertą umożliwiającą start w 
wielu konkursach. Szczególne 
wrażenie zrobiły klasy mundu-
rowe, wielu kandydatów za-
mierza wybrać właśnie ten typ 
klasy, wiążąc swoją przyszłość 
z pracą w tego typu służbach.

Druga część imprezy od-
bywała się w budynku Ze-
społu Szkół Technicznych. 
Uczniowie tej szkoły wraz ze 
swoimi opiekunami przygoto-
wali warsztaty: politechniczno 
– budowlane, mechatroniczne, 
informatyczne, grafiki kompu-
terowej, gastronomiczne, rol-
niczo – hotelarskie, warsztaty 
projektowania mody, projek-
towania reklamy, ekonomii i 
logistyki. Miały miejsce także 
zajęcia mundurowe, zumby i 
quiz „W krainie zawodów” .

Wszystk ie warsztatowe 
przedsięwzięcia dawały gim-
nazjalistom możliwość zdo-
bycia PASZPORTU ZST. Ich 
zwycięzcy w maju otrzymają 
Paszport, dokument upraw-
niający do wyboru kierunku 
kształcenia poza rekrutacją 
oraz nagrody rzeczowe.

Zaproszeni gimnazjaliści 
mieli możliwość konsultacji z 
kierownikiem szkolenia prak-
tycznego, panią Magdaleną 
Ambrozik oraz panią Barbarą 
Jokś – szkolnym doradcą za-
wodowym. Przez cały czas 
trwania imprezy kandydaci 
do różnych szkół mogli poroz-
mawiać ze swoimi starszymi 
kolegami, aby dowiedzieć się 
jak przebiega nauka, co można 
robić poza obowiązkowymi 
zajęciami, jaka w szkole pa-
nuje atmosfera i jak załatwić 
wszystkie formalności doty-
czące rekrutacji. 

Popołudnie należało do 
bardzo udanych. Wysoka fre-
kwencja potwierdziła zainte-

resowanie Technikum i Szkołą 
Branżową I Stopnia. Taka for-
ma kontaktu gimnazjalistów z 

„szkołą przyszłości” okazuje 
się zasadna i potrzebna.

I.Mizgalska

Mówi się, że matura to eg-
zamin dojrzałości. Ten eg-
zamin to początek ważnych 
życiowych decyzji. To, jakie 
uczeń wybierze przedmioty 
na maturze, na jaki kierunek 
studiów pójdzie, ma ogromny 
wpływ na jego przyszłość. 
To również w szkole uczeń, 
odkrywając swoje pasje i moż-
liwości, poznaje różne ścież-
ki, którymi może pójść po 
ukończonej nauce w liceum. 
Właśnie z tych powodów mło-
dzież z klasy politechnicznej 
3B Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Mikołaja Kopernika 
udała się do Phoenix Contact 
Wielkopolska. Podczas nie-
zwykle ciekawej i oryginalnej 
prezentacji zawodów kon-
struktora, konstruktora elek-
tryka i automatyka uczniowie 
dowiedzieli się, jak wygląda 
praca na tych stanowiskach, 
a także jakie studia należy 
ukończyć, by wykonywać te 
zawody. Pracownicy działu 

Budowy Maszyn opowiadali 
o swojej pracy z niewątpliwą 
pasją, która, jak sami mówili, 
pozwala im pracować z przy-
jemnością. Czymś nowym 
i ciekawym dla licealistów 
była informacja o możliwości 
podjęcia prestiżowych studiów 
dualnych, które opierają się 
na współpracy Politechniki 
Poznańskiej z Phoenix Contact 
Wielkopolska. Również druga 
część wycieczki wzbudziła 

wśród uczniów wiele emocji, 
kiedy to mogli zobaczyć, jak 
wygląda hala produkcyjna i 
przyjrzeć się dokładnie ma-
szynom, które, zbudowane i 
zaprogramowane przez czło-
wieka, potrafią stworzyć za-
dziwiające rzeczy. Z całą pew-
nością można stwierdzić, że 
wycieczka stała się doskonałą 
poglądową lekcją ułatwiającą 
podjęcie decyzji, jaką życiową 
drogę można wybrać. 

Murowanie, ocieplanie ścian, 
tapetowanie, kładzenie pły-
tek – te i inne zadania musieli 
wykonać uczestnicy czwartej 
edycji konkursu młodych fa-
chowców branży budowlanej 
Magiczna Kielnia 2018, który 
się odbył w Zielonej Górze 
18.04.2018r. Walczyli młodzi 
budowlańcy z Lubuskiego, 
Wielkopolski i Dolnego Ślą-
ska. Kto wygrał budowlane 
zmagania? 

I miejsce zajęła drużyna z 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Grodzisku Wielkopolskim.

Otwarte drzwi 
w „Różowej”

W dniu 25 kwietnia Zespół Szkól Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim gościł na „Otwartych Drzwiach” gimnazjalistów z trzynastu okolicznych szkół. 

Impreza rozpoczęła się w Grodziskiej Hali Sportowej, a otwarcia dokonali dyr. Szkoły Anna 
Matysiak i starosta powiatu grodziskiego Mariusz Zgaiński

Egzamin dojrzałości w „Koperniku”

Magiczna Kielnia 2018
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m Grodzisk Wlkp.
20 kwietnia w Hotelu Beha-
powiec w Grodzisku Wielko-
polskim odbyło się spotkanie 
z Posłem RP Jarosławem 
Krajewskim –wiceprzewod-
niczącym Komisji śledczej 
ds. Amber Gold. Organiza-
torem spotkania w powiecie 
grodziskim był Poseł na Sejm  
Marcin Porzucek wraz z Ko-
mitetem Terenowym partii 
Prawo i Sprawiedliwość w 
Grodzisku Wielkopolskim. 

Na spotkaniu obecni byli Poseł 
na Sejm z okręgu pilskiego 
Marcin Porzucek, pełnomoc-
nik Komitetu terenowego PiS w 
Grodzisku Adam Minkowski, 
skarbnik Komitetu Danuta Ni-
jaka , oraz sekretarz  Katarzyna 
Krajewska. Samorząd grodzi-
ski reprezentowali: przewod-
nicząca Rady Powiatu Dorota 
Jaśkowiak, oraz radny  Marian 
Piotrowski.  W spotkaniu wziął 

udział Burmistrz  Grodziska 
Wielkopolskiego  Henryk Szy-
mański . 

Poseł Krajewski omówił 
metody dzia łania komisji 
śledczej oraz odpowiadał na 
pytania i wątpliwości, które 
zgłaszali mieszkańcy powiatu 
grodziskiego. Spotkanie to było 
jednym z 4 spotkań w woje-

wództwie wielkopolskim. Po-
zostałe spotkania odbyły się w 
Nowym Tomyślu, Swarzędzu i 
Wągrowcu. Dzięki takim spo-
tkaniom obywatele na bieżącą 
informowani są o procedurach 
postępowania w sprawie wy-
jaśniania afery finansowej z 
udziałem Amber Gold. 

Danuta Nijaka

m Wolsztyn
Podziałem punktów zakoń-
czył się niedzielny mecz na 
szczycie leszczyńskiej A-kla-
sy gr.2. Licznie zgromadzo-
na publiczność na wolsztyń-
skim Stadionie MOSiR-u  
była świadkiem dobrego 
widowiska.  Przed tą kolejką 
Helios z dorobkiem 40pkt 
zajmował pierwsze miejsce 
natomiast z 37 oczkami 
na koncie drugi był Grom 
Wolsztyn.

Początek spotkania był wręcz 
wymarzony dla wolsztynian, 
gdyż już w 3’ min gola dla 
niebiesko-czerwonych zdobył 
Krystian Jung. Niestety szybko 
strzelona bramka sprawiła, iż 
podopieczni trenera K. Piosika 
oddali pole gry przyjezdnym, 
którzy raz za razem atakowali 
coraz śmielej. W 27’ min 
goście po przejęciu piłki w 
środkowej strefie i szybkim 
kontrataku, doprowadzili do 
wyrównania. Od tego momen-
tu zarysowała się przewaga 
Heliosa, ale gole do przerwy 
już nie padły.

W przerwie trener Krzysztof 
Piosik zdecydował, iż pomoże 
swoim podopiecznym i na 
drugą cześć spotkania zmienił 
W. Griniga, a także M. Plurę 
zastąpił J. Hamrol.  Zmiana 
przyniosła zamierzony efekt. 
Grom w atakach był bardzo 
groźny i wydawałoby się, że 
gol dla gospodarzy to kwestia 
czasu. Niestety brak skutecz-
ności K. Junga, który w 60’min 
w sytuacji sam na sam nie zdo-
łał pokonać golkipera Heliosa, 
a także zablokowane strzały K. 
Piosika i pudło J. Markiewicza 
sprawiły, że wynik nie uległ 
już zmianie. 

Grom wystąpił w składzie: T. Wieczorek, 
– M. Brychcy (73 ’’ D. Hamrol), M. Plura 
(46’ J. Hamrol), A. Gawrylczyk, J. Markie-
wicz, D. Kwinto, T. Sajan, K. Jung (63’ M. 
Gaweł), J. Bauta (88’ K. Broniszewski), 
W. Grinig (46’ K. Piosik), I. Galichyan

Żółte kartki: Gawrylczyk, Kwinto, 
Gaweł, Galichyan x2 (82’ Czerwona)
Helios Czempiń:  Sz. Kubicki, - R. Picz, R. 
Jarek (67’ A. Jurga), M. Olejniczak, Sz. 
Wichtowski, M. Grzelczyk, M. Roszak, 
P. Kaptur, P. Karmelski, T. Sarbinowski, 
B. Raszewski.
Żółte kartki: Roszak, Grzelczyk

Łukasz Piosik

Poseł Krajewski o Amber Gold

Remisowy mecz „Gromu”

m Zbąszyń

21 kwietnia 2018r. W hali 
sportowej Politechniki Rze-
szowskiej odbył się Super 
Finał Unihokeja. Impreza ta 
to cztery mecze rozgrywane 
o medale Mistrzostw Polski 
kobiet i mężczyzn w uniho-
keju. Do tego turnieju awans 
uzyskała żeńska drużyna PKS 
MOS Zbąszyń.

Zbąszyniankom przypadł 
zaszczyt walki o brązowe me-
dale Mistrzostw Polski.

Inauguracyjnym spotka-
niem Super Finału Unihokeja 
był właśnie pojedynek kobiet o 
III miejsce w którym MMKS 
Podhale Nowy Targ zmierzyło 
się z PKS MOS Zbąszyń.

Dla naszej drużyny sam 
awans do Super Finału i moż-
liwość pokazania się wśród 
najlepszych z najlepszych w 
Polsce, było już ogromnym 
sukcesem.

O godzinie 11:00 rozbrzmiał 
pierwszy gwizdek sędziego 
i zaczęła się walka o medal. 
Oba zespoły rozpoczęły bar-

dzo ostrożnie ale to zawod-
niczki zbąszyńskiego klubu 
otworzyły wynik spotkania. 
W 10’42’’ po podaniu Sandry 
Kasper bramkę zdobyła Mar-
tyna Rzepa. Po niespełna mi-
nucie góralki odpowiedziały 
wyrównującym golem. Druga 
tercja spotkania to prawdzi-
wa kanonada w wykonaniu 
zbąszyński dziewcząt, 27’29’’ 
Anna Borkowska, 29’23’’ 
Magdalena Marek, 30’26’’ 
Anna Borkowska (Magdalena 
Marek), 36’48’’ Sandra Ka-
sper (Agata Jankowska-Bu-
rek), przeciwniczki zdołały 
odpowiedzieć tylko jednym 
trafieniem i stan rywalizacji 
6:2 dla Zbąszynia. W ostatniej 
części spotkania zespół spod 
Tatr „obudził się” i rozpoczął 
wyścig z czasem i odrabianie 
strat. Klaudia Szelzchen po 
podaniu od siostry Joanny 
zwiększyła przewagę na 7:2 ale 
nowotarżanki trafiły w krót-
kim czasie 3 razy i na tablicy 
widniał wynik 7:5 i 2’30’’ do 
końca meczu. Na 1’30’’ przed 
końcem zawodniczka Podhala 
fauluje i otrzymuje karę 2’00, 

trener Nowego Targu posta-
nawia wycofać bramkarza i 
zastąpić go zawodnikiem z 
pola celem zwiększenia szans 
zdobycia bramki, ale to zawod-
niczki MOSu wykorzystały 
pustą bramkę i przypieczęto-
wały zwycięstwo trafieniem 
Klaudii Szelzchen (Magdalena 
Marek) kończąc spotkanie 
wynikiem 8:5 i zdobywając 
III miejsce Mistrzostw Polski 
Kobiet w Unihokeju.

Warto podkreślić, że jest 
to w historii miasta Zbąszyń 
pierwszy medal Mistrzostw 
Polski w grach zespołowych 
w najwyższej klasie rozgryw-
kowej kraju.

Po meczy nastąpiła cere-
monia dekoracji brązowymi 
medalami Mistrzostw Polski, 
oraz wyróżnienia indywidual-
ne: Anna Borkowska – najlep-
szy zawodnik meczu finałowe-
go, Joanna Szelzchen – ALL 
STARS sezonu 2017/2018 
(najlepszy lewy obrońca sezo-
nu), trener Marcin Hoffmann 
– medal Polskiego Związku 
Unihokeja za zasługi dla Uni-
hokeja w Polsce.

m Jastrzębsko Stare 
Na stadionie w Jastrzebsku 
Starym  dniu 29 kwietnia 
odbyła się cykliczna impreza  
sportowa . Był to 3 Jastrzęb-
ski bieg przez las pod hasłem 
,,razem z nami wywołaj wilka 
z lasu” organizowany przez 
Sołectwo ,Szkołę Podstawową 
oraz miejscowy klub sportowy 
,,SAM” .Patronatem objęty 
został przez Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Nowym Tomyślu 
,a sfinansowany z Funduszu 
Obywatelskiego Gminy Nowy 
Tomyśl . Impreza była przed-
nia co stwierdzili wszyscy 
uczestniczący w festiwalu 
sportowym .

Uczestniczono w konku-
rencji biegowej okolicznymi 
trasami leśnymi na 10 km , 
Rajdzie Rowerowym na 20 km 
, Nordic Wolking 5 km oraz 
Dog trekking 5 km. Ogólnie 
w konkurencjach uczestników 
dorosłych brało udział 110 
osób natomiast w zabawie 
sportowej dzieci szkolnych 
mieliśmy 100 startujących ze 
szkoły miejscowej oraz z Bo-
ruji Kościelnej i część dzieci 
z terenu gminy ,które przyby-
ły wraz z rodzicami. Każdy 
uczestnik otrzymał na mecie 
medal  a dorośli w pakiecie 
koszulkę okolicznościową . W 
naszej imprezie nie ma konku-
rencji rywalizacji sportowej 
z pomiarem czasu jest nato-
miast idea samego uczestnic-

twa i miłego spędzenia czasu 
oraz podziwiania okolicznej 
przyrody. Po zakończeniu 
rywalizacji wszyscy uczest-
nicy i przebywający licznie 
widzowie zostali zaproszeni na 
poczęstunek . Serwowana była 
zupa grochowa z kotła kuchni 
wojskowej oraz placek ,kawa 
, herbata i napoje dla dzieci.

Za rok spotkamy się po-
nownie na kolejnym już biegu 
,który mam nadzieję wejdzie 
na stałe do naszego kalendarza 
imprez gminnych z korzyścią 
dla ogółu mieszkańców a 
szczególnie dla uczestników 
startujących w poszczególnych 
konkurencjach.

Henryk Krzeszowski    

m Nowy Tomyśl
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu zorganizował Mistrzostwa Gminy i Miasta Nowy 
Tomyśl w Siatkówce Kobiet o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla na rok 2018. 
Zwycięzcą rozgrywek została poznańska drużyna – pod nazwą PŁONĄCE ŻYRAFY (przypomnijmy, 
ze również w poprzednim roku, ta ekipa również wygrała turniej). 

Brązowy medal hokeistek

Wywołali wilka z lasu

Turniej w siatkówce kobiet

m Wilkowo Polskie
Potrzebny defibrylator

W lutym 2018 roku czterech strażaków z OSP Wilkowo Polskie ukończyło Kurs Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy - uzyskali w ten sposób tytuł „Ratownika”. Całkowity koszt szkolenia został pokryty przez 
Gminę Wielichowo. Uzyskane umiejętności i uprawnienia znacząco zwiększyły bezpieczeństwo 
naszej gminy. 
Niestety same umiejętności nie wystarczą do ratowania ludzkiego życia - potrzebny jest również 
profesjonalny sprzęt. 
 
Podczas Walnego Zebrania postanowiliśmy wszystkimi znanymi sposobami zdobyć potrzebny sprzęt, 
aby w razie nieszczęścia być w 100 % gotowi do niesienia pomocy potrzebującym. 
 
Dlatego, druhowie z OSP Wilkowo Polskie - uruchomili specjalną zbiórkę na zakup Defibrylatora AED. 
 
Czym jest defibrylator AED ? - to przenośny aparat, który może przywrócić poprawny rytm pracy 
serca u pacjenta z nagłym zatrzymaniem krążenia. Po rozpoznaniu rytmu do defibrylacji AED udziela 
elektrycznego wstrząsu defibrylacyjnego o odpowiednim poziomie energii.
  
Wpłat na defibrylator można dokonywać na dwa sposoby:
 1) Po przez stronę www pod adresem : https://zrzutka.pl/z/ospwilkowopolskie
 2) Bezpośrednio na konto zbiórki: 86 1750 1312 6880 9817 7287 8048 - w tytule przelewu należy 
wpisać „ Defibrylator dla OSP Wilkowo Polskie”
 
 Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy - proszę pamiętać, te pieniądze nie są dla nas - mają one 
służyć naszemu wspólnemu dobru. 
 
Jako druhowie apelujemy: „Tylko razem możemy zdziałać cuda” 

druh Krystian Błażejczak
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

W czwartek, 19 kwietnia Gro-
dziski Samorząd uczcił 75. 
Rocznicę Powstania w Getcie 
Warszawskim. Symbolicz-
ne żonkile przy Pomniku 

Wdzięczności złożyli Bur-
mistrz Grodziska Wielkopol-
skiego Henryk Szymański 
oraz Zastępca Burmistrza 
Piotr Hojan.

75. Rocznica Powstania 
w Getcie Warszawskim

Do końca maja 2018 roku na 
płycie Starego Rynku można 
obejrzeć wystawę poświęco-
ną 100 Rocznicy Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 
oraz 715 - lecia nadania praw 
miejskich miastu Grodzisk 
Wielkopolski. Na zainsta-
lowanych tablicach, można 
zapoznać się między innymi 
z historią bohaterów Ziemi 

Grodziskiej, bezpośrednich 
uczestników wydarzeń, które 
przyniosły nam wyczekiwaną 
przez 123 lata zaborów Nie-
podległość. Druga strona, jest 
prezentacją zmieniającego 
się oblicza naszego miasta na 
przestrzeni wieków.

Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców oraz szkoły, do 
odwiedzenia wystawy.

W kwietniu w C K Rondo 
odbył się III Przegląd Małych 
Form Tanecznych Osób Nie-
pełnosprawnych. Jako jury 
mieliśmy okazję gościć: panią 
Kamilę Bilską księgową na-
szych warsztatów, panią Marię 
Jackowską naszą pielęgniarkę, 
panią Wandę Śron przedstawi-
ciela  rodziców i opiekunów, 
pana Antoniego Rybickiego 
zastępcę Przewodniczącego 
Zarządu Koła Osób Niepełno-
sprawnych oraz pana Daniela 
Maćkowiaka - psychologa. 

Głównym gościem  Przeglą-
du był przedstawiciel Staro-
stwa Grodziskiego pan Tomasz 
Dolata. W roli konferansjerów 
wystąpili uczestnicy  Warsz-
tatów Terapii w Grodzisku 
Wielkopolskim Joanna Glapa 
oraz Sławomir Pakuła. 

W Przeglądzie brało udział 
sześć zespołów  z wojewódz-
twa wielkopolskiego. Mie-
liśmy przyjemność gościć:  
Warsztaty Terapii Zajęciowej        
z Wolsztyna, grupę ze Śro-
dowiskowego Domu Samo-

pomocy z Nowego Tomyśla, 
grupę  z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej  ze Śremu (również  
goszczona  po raz pierwszy), 
grupę  Warsztatów Terapii Za-
jęciowej  z Kościana, zespół  o 
nazwie NIEZAPOMINAJKA 
z  Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej  Grońska. 

Jako ostatni wystąpili go-
spodarze, czyli zespół Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej  z 
Grodziska Wielkopolskiego. 

A reprezentowali nas nastę-
pujący tancerze: Joanna Wa-
licht, Katarzyna Bartkowiak, 
Klaudia Baumann, Sławomir 
Pakuła, Damian Bartkowiak, 
Łukasz Wiśniewski  i Łukasz 
Stasiak. Pierwsze miejsce 
otrzymała grupa Warsztatów 
Terapii Zajęciowej  ze Śremu 
za piękny taniec z kolorowy-
mi chustami, drugie miejsce 
otrzymała grupa ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy 

w Nowym Tomyślu za taniec 
z elementami baletu oraz pro-
fesjonalne stroje (byliśmy 
pod wrażeniem), natomiast 
trzecie miejsce otrzymała 
grupa  Warsztatów Terapii Za-
jęciowej  z Wolsztyna.  Cztery 
dziewczyny tańczące Zumbe 
pokazały, że ciężką i wytrwałą 
pracą można osiągnąć niesa-
mowity efekt synchronizacji.  

Nagrodami były upominki i 
dyplomy oraz za zajęcie pierw-
szych trzech miejsc bony war-
tościowe ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe do wy-
korzystania w sklepie ALSEN 
w Grodzisku Wielkopolskim. 
Pierwsze trzy miejsca otrzy-
mały puchary ufundowane 
przez właściciela hurtowni 
FORMAT.

Po występach wszystkie 
zespoły udały się na pyszny 
bigos, który  przygotowali pra-
cownicy Zakładu Poprawczego 
w Grodzisku Wielkopolskim. 
Naszych gości częstowaliśmy   
kawą oraz ciastem. 

Sławomir P. 

W środę 2 maja, w Dniu Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej w 
Grodzisku Wielkopolskim 
odbyła się uroczystość wcią-
gnięcia flagi Polski na maszt 
przed Urzędem Miejskim. 
Uroczystość uświetniła Gro-
dziska Orkiestra Dęta im. 
Stanisława Słowińskiego, 
która pod dyrygenturą Re-
naty Kubale odegrała Hymn 

Polski, a także harcerze z 
naszego miasta.

Po uroczystości, w Biurze 
Obsługi Mieszkańca na miesz-
kańców, którzy nie posiadają 
jeszcze flagi narodowej, cze-
kało 100 flag.

Dziękujemy mieszkańcom 
za udział w uroczystości oraz 
grodziskiej orkiestrze i harce-
rzom za jej uświetnienie.

Wystawa o Powstaniu 
Wielkopolskim

III Przegląd Małych Form Tanecznych Osób NiepełnosprawnychDzień Flagi RP
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

Obchody 227. rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja odbyły się 
w czwartek,  rozpoczęła je 
msza święta w kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej w Gro-
dzisku Wielkopolskim.

Po nabożeństwie uczestni-
cy obchodów wraz z Gro-
dziską Orkiestrą Dętą na 
czele przeszli pod Pomnik 
Wdzięczności, gdzie dalszą 
część uroczystości popro-
wadził Sekretarz Powiatu 
Grodziskiego Tomasz Dolata.  
Podsumowania uroczystości 
dokonał Starosta Powiatu Gro-
dziskiego – Mariusz Zgaiński; 
a w wydarzeniu udział wzięli 
wójtowie i burmistrzowie z 
powiatu grodziskiego oraz 
przedstawiciele jednostek or-
ganizacyjnych samorządów 
gminnych i powiatowych, 
reprezentanci organizacji spo-
łecznych i politycznych, którzy 
złożyli wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem.

W imieniu samorządu po-
wiatowego kwiaty złożyli: 
Przewodnicząca Rady Powiatu 
Grodziskiego – Dorota Jaśko-
wiak, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Grodziskiego 
– Ryszard Balcerek, Radna Po-
wiatu Grodziskiego – Mirosła-
wa Szpot, Starosta Grodziski 

– Mariusz Zgaiński, Wicesta-
rosta Grodziski – Antoni Kłak, 
w towarzystwie ks. Proboszcza 
Romana Gajewskiego z parafii 
pw. św. Jadwigi Śląskiej  w 
Grodzisku Wlkp.

Swą obecność w wydarze-

niu zaznaczyła również grupa 
harcerzy z drużyny Nowa 1 
oraz poczty sztandarowe.

Na zakończenie Grodziska 
Orkiestra Dęta pod batutą 
Dyrektor Renaty Kubale wy-
konała wiązankę utworów.

We wtorek, 8 maja 2018 roku, 
przy Pomniku Wdzięczno-
ści, odbyła się uroczystość 
upamiętniająca zakończenie 
II wojny światowej, podczas 
której uczczono pamięć tych, 
którzy oddali życie walcząc 
w obronie Ojczyzny. Po prze-
mówieniu Starosty Grodzi-
skiego Mariusza Zgaińskiego 
oraz odśpiewaniu hymnu, 
przedstawiciele samorządów 
gminnych, samorządu powia-
towego, powiatowych jedno-
stek organizacyjnych, a także 
osoby reprezentujące inne in-
stytucje i organizacje, złożyli 
wiązanki kwiatów.

Powiat Grodziski reprezento-
wali: Przewodnicząca Rady 
Powiatu Grodziskiego Dorota 
Jaśkowiak, Radny Powiatu 
Grodziskiego Piotr Stasiło-
wicz, Starosta Grodziski Ma-
riusz Zgaiński, Wicestarosta 
Antoni Kłak oraz  Członek 

Zarządu Sławomir Górny.
Swoją obecność podczas 

uroczystości zaznaczyły rów-
nież poczty sztandarowe oraz 
młodzież z placówek oświato-
wych prowadzonych przez po-
wiat, w tym klasa mundurowa 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. E. Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wlkp.

Oprawę muzyczną wyda-
rzenia zapewniła Grodziska 
Orkiestra Dęta
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Uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej

W sobotę, 28 kwietnia 2018 
r. odbył się III Półmaraton 
we Wrotkarstwie Szybkim o 
„Dzban Bernarda”, organi-
zowany przez Towarzystwo 
Rolkarskie SKATE2CITY. 
Patronat nad Mistrzostwa-
mi Polski objął Starosta 
Grodziski oraz Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego.

W zawodach wzięło udział 
ponad 400 zawodników do-
pingowanych przez ogromną 
rzeszę kibiców. Zawody roz-
poczęły się od najbardziej 
widowiskowego biegu dzieci 
na 100 i 300 m. Przyszli adep-
ci pokonali trasę najlepiej i 
najszybciej jak umieli, przy 
ogromnym aplauzie rodziców, 
dziadków, znajomych i uczest-
ników późniejszych biegów. Po 
nim nastąpiły biegi na 800 m, 
1 km i 3,1 km.

Następnie ruszył wyścig na 
9,3 km fitness. Tutaj mogli 
sprawdzić się zawodnicy jeż-
dżący w tzw. wysokim bucie 
i kołach max. 90 mm.

Na finał pozostał bieg na 
21.7 km zaliczany do Mi-
strzostw Polski, Pucharu Pol-
ski o Dzban Bernarda. Hono-
rowy strzał startera oddany 
został przez Starostę Grodzi-
skiego Mariusza Zgaińskiego. 
Mistrzami Polski zostali Anie-
la Dymiszkiewicz i Bartosz 
Chojnacki – gratulujemy!

Oficjalnego zamknięcia 
dokonał Starosta Grodziski 
Mariusz Zgaiński i zaprosił 
wszystkich uczestników za rok 
na IV edycję zawodów.

Organizatorzy składają 
podziękowania wolontariu-
szom, Policji i Ochotniczej 

Straży Pożarnej, obsłudze 
medycznej, Grodziskiemu 
Przedsiębiorstwu Komu-
nalnemu, Centrum Kultury 
RONDO, motocyklistom, 
Kołom Gospodyń Wiejskich, 

fotografowi, rodzicom dzieci 
uczestniczących w zawodach, 
f irmie wydającej posiłek 
regeneracyjny i wszystkim 
którzy pomogli w organizacji 
zawodów.

III Półmaraton 
we Wrotkarstwie Szybkim
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KIEROWCÓW C+E
WYMAGANIA:  
a  prawo jazdy kat. C+E  a  minimum roczne doświadczenie 
zawodowe w ruchu międzynarodowym  a  uprawnienia  
do przewozu rzeczy   a  karta kierowcy  do tachografu cyfrowego  
a  dobra organizacja pracy  a  dbałość o powierzony sprzęt, 
rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracowania pod presją czasu

OFERUJEMY  a  stabilne zatrudnienie  a  atrakcyjne warunki płacy i pracy 

„ OFERUJEMY RÓŻNE SYSTEMY PRACY”  a  Zjazdy co weekend  
a  Zjazdy co drugi weekend  a  2/2  - 2 tygodnie w pracy / 2 tygodnie wolnego

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
telefoniczny: 535 982 506

ASYSTENTA SPEDYTORA, SPEDYTORA
w oddziałach:   a  WOLSZTYN  a  POZNAŃ  a  ZIELONA GÓRA  a  NOWA SÓL

WYMAGANIA:
a dobra organizacja pracy  a  kreatywność  a  samodzielność w podejmowaniu decyzji  a  komunikatywność  a obsługa komputera  

a osoby bez doświadczenia jak i z doświadczeniem mile widziane  a  znajomość języka obcego nie jest obowiązkowa, ale będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY  a  stałą solidną pracę w młodym zespole  a  zatrudnienie na umowę o pracę   a  atrakcyjne 
wynagrodzenie (podstawa + premia)  a  szkolenia i kursy z zakresu spedycji i transportu  a  możliwość podnoszenia 

swojego doświadczenia zawodowego w branży TSL  a  praca od poniedziałku do piątku (od 8.00 do 16.00)

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na podane niżej adresy:
WOLSZTYN  biuro@hit-transport.pl – z dopiskiem PRACA WOLSZTYN  

POZNAŃ  poznan@hit-transport.pl – z dopiskiem PRACA POZNAŃ
ZIELONA GÓRA  zgora@hit-transport.pl – z dopiskiem PRACA ZIELONA GÓRA 

NOWA SÓL  nowasol@hit-transport.pl – z dopiskiem  PRACA NOWA SÓL

W związku z dynamicznym rozwojem fi rmy, a co za tym idzie, zwiększającym się  
taborem pojazdów ciężarowych poszukujemy:

HiT Transport Międzynarodowy i Spedycja Sp. z o. o. Sp. k. ul. Dworcowa 27, 64-200 Wolsztyn tel.: +48 68 419 98 01 e-mail: biuro@hit-transport.pl

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793 
lub 506 08 92 93

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , siatki 
podtynkowe , tynki mineralne, 
akrylowe, kleje do styropianu, 

płytek , zaprawa tynkarska, 
murarska, blachy dachówkowe 

blacha aluminiowa, dachy ze 
styropianu - nowość , papy

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

OGŁOSZENIE
„Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa „Zjednoczenie” w Wolsztynie 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku 
mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 8 w Wolsztynie. 

Zakres prac:
- wyłożenie stopni, podstopni i spoczników na klatce schodowej płytkami gresowymi,
- wymiana balustrad i pochwytów na klatce schodowej na materiał k.o.,
- malowanie klatki schodowej- ściany i su� ty farbą emulsyjną, lamperia natryskowo 
Diacolorem- kolory do uzgodnienia na obiekcie,

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pod numerem 
tel. 68-384-24-39.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30-05-2018 r. w sekretaria-
cie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 18 w Wolsztynie, z dopiskiem „Remont klatki 
schodowej w budynku przy ul. Żeromskiego 8”
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EDMUND BOSY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU  A Sklep Auto-części

tel. 61 444 22 17   tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY
WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl
64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom.  602 108 348,  602 578 443

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

REKLAMA 008077215

BEZZAPACHOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
DORADZTWO  MONTAŻ  SERWIS

www.haba.pl 
 61 30 70 172

Grodzisk Wlkp. 
ul. Zdrojowa 51 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Nieruchomości-Nijaki
ul. Zbąszyńska 19
62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 514 822 044
e-mail: biuro@nieruchomosci-nijaka.pl

Oferuje współpracę przy:
a sprzedaży a kupnie a wynajmie
a poszukiwaniu /domów, mieszkań, działek, gruntów, 
lokali oraz nieruchomości komercyjnych/

zapewnia:
a wysoką skuteczność sprzedaży
/bezpłatne ogłoszenia na wszystkich najważniejszych 
portalach internetowych/
a bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
/biuro posiada ubezpieczenie OC/
a Home Staging
/ przygotowanie nieruchomości 
do sprzedaży /

www: nieruchomosci-nijaka.pl
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