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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 I BLACHARZ

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

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

Rakoniewice Plac Powstańców Wlkp 3
Grodzisk Wlkp Plac Sw.Anny 11

tel. 530615878

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!

GWARANCJA SATYSFAKCJI
PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁDZIELCZE 

AGROTEAM 
W GOŹDZINIE 

POSZUKUJE OSÓB W RÓŻNYM WIEKU 

DO PRACY

a PRACA PRZY ZBIORZE PIECZAREK
a MIEJSCE PRACY : PIECZARKARNIA RAKONIEWICE
a DWA DNI W KAŻDYM TYGODNIU : ŚRODY I CZWARTKI
a  NA UMOWĘ –ZLECENIE 
a  OD ZARAZ 
a ATRACYJNE WARUNKI 

KONTAKT :  
Tel.697 244 681   lub  614 441 444

Sprzedam 

pianino marki Hellas - białe wysoki połysk.
Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863
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W dniu 12 maja 2018 r. 
odbyło się spotkanie bie-
siadne z okazji Jubileuszu 
20-lecia istnienia Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom 
„SERCE”. 

W piękny sobotni dzień spo-
tkali się członkowie stowarzy-
szenia wraz z podopiecznymi 
i pracownikami Warsztatów 
terapii zajęciowej. Imprezie 
towarzyszył zespół PAX, który 
zabawiał przybyłych gości, 
atmosfera imprezy była miła i 

sympatyczna. Dla przybyłych 
gości przygotowano słodki 
poczęstunek, kawę i grill. 
Stowarzyszenie dziękuję za 
udostępnienie namiotów Urzę-
dowi Gminy Rakoniewice i 
Zakładowi Usług Komunal-
nych w Rakoniewicach. 

Organizacja w ramach ju-
bileuszowego świętowania za-
planowała w sierpniu wyjazd 
rehabilitacyjny do Sarbinowa, 
z którego skorzystają osoby 
niepełnosprawne z opieku-
nami.

Dnia  22  maja  2018 roku  
Gminna  Biblioteka  Publiczna  
w   Rakoniewicach  gościła  
Agatę  Kołakowską, autorkę  
powieści  obyczajowych. Spo-
tkanie odbyło się w ramach  
Ogólnopolskiego  Tygodnia  
Biblioteka.

Agata  Kołakowska   jest  
absolwentką dziennikarstwa  

i   komunikacji  społecznej  na  
Uniwersytecie  Wrocławskim.  
W  trakcji   studiów  współpra-
cowała  z  Polskim  Radiem  
Wrocław. Do tej pory napisała 
dwanaście  powieści  m.in. 
„Igraszki z losem”, „Kolejny 
rozdział”, „Niechciana praw-
da”, „Płótno”, „Przyjaciółki”, 
„We dnie, w nocy”. Tematy 
do swoich książek czerpie z 
otaczającego ją świata, a cechy 
charakteru swoich bohaterów 
„kradnie” od interesujących 
ludzi. Autorka powieści przy-
bliżyła czytelnikom proces 
powstawania książki, który 
według autorki zaczyna się od 
pomysłu, który jest najistot-
niejszy, a samo dalsze pisanie 
to czysta przyjemność, gdyż 
jest to jej pasja i sposób na 
życie. Spotkanie przebiegło w 
miłej atmosferze, autorka chęt-
nie udzielała odpowiedzi na 
nurtujące czytelników pytania.

„Herbert i  Asnyk : dwa spoj-
rzenia” -  to tytuł  koncertu 
autora, kompozytora  i  gita-
rzysty Kuby Michalskiego, 
który odbył się  15 maja 2018 
roku  w  Gminnej  Bibliotece 
Publicznej  w  Rakoniewicach  
z  okazji Ogólnopolskiego   
Tygodnia  Bibliotek  oraz  
obchodów Roku  Zbigniewa  
Herberta. Jednocześnie w 
tym roku obchodzimy 180 – 
tą rocznicę urodzin Adama 
Asnyka. Artysta zaprezento-

wał kompozycje stworzone  
do  wierszy wielkich polskich 
poetów – Zbigniewa Herberta  
i  Adama Asnyka.

Kuba  Michalski za swoją 
twórczość  był wielokrotnie  
nagradzany, m.in. w duecie  z 
Justyną Bacz  wygrał Festiwal  
Pieśni  Leonarda  Cohena  
w  Krakowie. Nagrał cztery  
albumy solowe, w tym jeden  
z piosenkami Jacka Kacz-
marskiego  oraz  pięć  płyt z 
zespołem  Cotton Cat.

20–lecie Stowarzyszenia „Serce”

Spotkanie z pisarką 
Kołakowską

Koncert gitarzysty 
Michalskiego

W dniu 27.04.2018 w Swa-
rzędzu – Zalasewie rozpo-
częła się XXIV Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży w 
Sportach Halowych WIEL-
KOPOLSKA 2018.

W dniach 28 – 29 kwietnia, 
na tej samej hali rozegrano 
konkurencję w Taekwondo 
Olimpijskim. Na tej presti-
żowej imprezie nie mogło 
zabraknąć zawodników UKS 
SMOKI RAKONIEWICE, 
w tym roku kwalifikacje do 
startu, na podstawie rankingu 
Polskiego Związku Taekwon-
do Olimpijskiego, zdobyło 
tylko dwóch zawodników z 
Rakoniewic – Zuzanna Misior-
na i Jakub Turała.

Młodzi zawodnicy wraz z 
innymi podopiecznymi Tre-
nera Krzysztofa Frankiewicza 
z Kościana i Wolsztyna mieli 
okazję uczestniczyć w cere-
monii otwarcia Olimpiady, 
zapalenia znicza olimpijskie-
go i przygotowanych przez 
organizatorów pokazów arty-
stycznych.

Następnego dnia rozpo-
częły się rywalizacje w kon-
kurencjach technicznych i 
w walkach. Nasi zawodnicy 
swoje walki stoczyli w niedzie-

lę.  Zuzia wygrała wszystkie 
walki i obroniła zeszłorocz-
ny tytuł Mistrzyni Polski.  
Kubie tym razem niestety nie 
udało się stanąć na podium i 
zajął miejsce tuż za nim. 

Ostatecznie UKS SMOKI 
RAKONIEWICE zajęły 25 
miejsce wśród 48 Klubów z 
całej Polski i przyczyniły się 
do zwycięstwa województwa 
wielkopolskiego w kwalifika-
cji województw.

Również ogromne gratula-
cje  dla zawodników Trene-
ra Krzysztofa Frankiewicza 
i Katarzyny Idziak – Igora 
Płatników z Wolsztyna który 
również zdobył tytuł Mistrza 
Polski oraz dla Julii Olbińskiej 
z Kościana za tytuł Vice Mi-
strzyni Polski, który zdobyła 
w pierwszym dniu zawodów.

Pozostali zawodnicy Trene-
ra Frankiewicza którzy zostali 
zakwalifikowani do zawodów 
to - Martyna Chlebek, Filip 
Tomyślak i Emilia Capała 
którym zabrakło szczęścia i 
nie zajęli miejsc medalowych.

Wszystkim podopiecznym 
trenera Krzysztofa i trenerki 
Kasi serdecznie gratulujemy, 
a trenerom dziękujemy za trud 
włożony w przygotowanie 
zawodników.

Sukces Zuzi i Jakuba na Olimpiadzie w Taekwondo



Str. 3POWIATY-GMINY
29 maja 2018 GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

W piątek 18 maja, w samo 
południe w sali Centrum 
Kultury „RONDO” roz-
poczęła się uroczysta, 50. 
Sesja Rady Miejskiej z okazji 
715-lecia Grodziska Wielko-
polskiego.
Obrady poprowadził Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
Marek Kinecki.

W swoim wystąpieniu, bę-
dącym pierwszym punktem 
Sesji, Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Henryk Szy-
mański przypomniał historię 
miasta, w tym najważniejsze 
wydarzenia, które miały nie-
wątpliwy wpływ na dzisiejszy 
wizerunek naszego miasta.

Podkreślił również, że nie 
byłoby tego miasta, nie byłoby 
współczesnych grodziszczan, 
gdyby nie ważne decyzje pod-
jęte przed siedmioma wiekami  
przez naszych przodków. Dla-
tego też, współcześni miesz-
kańcy winni są wdzięczność i 
pamięć minionym pokoleniom 
za to, że mimo burzliwych 
kolei losu, przez kolejne wieki, 
nie utracili powierzonego im 
dziedzictwa.

Przedstawione zostały rów-
nież najważniejsze zadania 
zrealizowane w ostatnich la-
tach.

Uroczysta sesja, do udziału 
w której zaproszeni zostali 
członkowie delegacji z miast 
partnerskich Grodziska Wiel-
kopolskiego oraz przedstawi-
ciele samorządu wojewódz-
kiego, powiatowego, honorowi 
obywatele oraz zasłużeni dla 
miasta, jak również przedsta-
wiciele firm, zakładów pracy 
i instytucji, była okazją do 
wręczenia medali „Zasłużony 
dla miasta i gminy Grodzisk 
Wielkopolski”.

Zaszczytne tytuły otrzyma-
li: Polski Związek Wędkarski 
koło nr 14 Grodzisk Wielko-

polski, Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wielkopolskim,  

pani Zofia Nowakowska przez 
wiele lat zaangażowana w 
ruch harcerzy w Grodzisku 
Wielkopolskim, Pani Barbara 
Radomska – Witczak dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Polskich Olimpijczyków w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
Pani Jadwiga Łacheta dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
pan Lech Sosnowski wieloletni 
lekarz oraz dyrektor Powia-
towej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej w Grodzisku 
Wielkopolskim, pan Marek 
Łeske Cechmistrz Powiatowe-
go Cechu Rzemiosł Różnych 

w Grodzisku Wielkopolskim, 
pan Czesław Górny wieloletni 
Sołtys Rojewa, pani Krystyna 
Szaj - Kaminiarz wieloletnia 
Przewodnicząca Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Grąblewie.

Podczas Sesji, po raz pierw-
szy przyznane zostały również 
nagrody Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego.

Nagrodę Lider Przedsię-
biorczości otrzymała Wytwór-
nia Parkietów „Dąbex” oraz 
Zakład Wytłaczania Oleju i 
Wyrobu Kitu Krzysztof Gał-
kowski. Nagroda Aktywna 
Organizacja trafiła do Gmin-
nego Stowarzyszenia Kobiet 
Aktywnych. Nagrodę Mecenas 

Kultury otrzymała działająca 
przy Centrum Kultury RON-
DO Grupa Teatralna Arlekin. 
Tytuł Mecenas Sportu otrzy-
mał Jerzy Klapa. Nagrodę Spe-
cjalną otrzymał Antoni Kłak. 

Następnie Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ki-
necki odczytał uchwałę Rady 
Miejskiej w Grodzisku Wiel-
kopolskim o wyrażeniu woli 
zawarcia umowy partnerskiej 
pomiędzy Gminą Grodzisk 
Wielkopolski a Gminą Posto-
mino. Uroczystego podpisania 
aktu dokonali ze strony Po-
stomino Wójt Gminy Janusz 
Bojkowski i Przewodniczący 
Rady Gminy Daniel Pakos. 
Ze strony Grodziska Wielko-
polskiego Burmistrz Grodzi-
ska Wielkopolskiego Henryk 
Szymański i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Ki-
necki. Zaprzyjaźnione gminy 
połączyła wspólna pasja do 
biegania i organizacja imprez 
biegowych.

Na zakończenie głos zabrali 
zaproszeni goście: Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Zofia Szal-
czyk, Wicestarosta Grodziski 
Antoni Kłak wraz z Prze-
wodniczącą Rady Powiatu 
Dorotą Jaśkowiak, Burmistrz 
Wielichowa Honorata Kozłow-
ska oraz Honorowy Obywatel 
Grodziska Wielkopolskiego 
Wojciech Witkowski.

Podsumowaniem uroczystej 
sesji Rady Miejskiej z okazji 
715 - lecia Grodziska Wiel-
kopolskiego była część arty-
styczna, prezentująca piękne 
polskie pieśni patriotyczne w 
wykonaniu solistów: Longina 
Skalca (baryton) i Agnieszki 
Popiołkiewicz, przy akom-
paniamencie „Kapeli Po Za-
gonach”.

Uroczysta Sesja z okazji 715-lecia Grodziska Wlkp.

Trzydniową inaugurację ob-
chodów 715 - lecia Grodziska 
Wielkopolskiego zakończył 
koncert chórów na schodach 
grodziskiego ratusza.

W niedzielę, o godz. 16.30 
przed publicznością zebraną 
na Starym Rynku wystąpiły 
chóry: działający przy CK 
Rondo Chór Miasta Grodzisk 
Wielkopolski „OTTIMO” pod 
dyrekcją Bartosza Żołędzie-
jewskiego, Chór „LOJS” z 

Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego, 
Chór „Kantylena” ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 pod dy-
rekcją Renaty Bosackiej oraz 
Chór Szkoły Podstawowej Nr 4 
pod dyrekcją Katarzyny Budy. 
Program koncertu wypełniły 
w całości pieśni polskie, w tym 
pieśni patriotyczne nawiązu-
jące do Powstania Wielkopol-
skiego, którego inaugurację 
obchodów 100 - lecia wybuchu 
nie tak dawno przeżywaliśmy.

Na terenie po byłych bro-
warach w Grodzisku Wiel-
kopolskim przy ul. Poznań-
skiej, po załatwieniu spraw 
formalno - prawnych, firma 
Hasco Lek uzyskała po-
zwolenie na rozpoczęcie 
budowy zakładu. W sobotę, 

19 maja, podczas obcho-
dów 715-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu, 
nastąpiło symboliczne od-
słonięcie okolicznościowej 
tablicy, przedstawiającej 
wizualizację nowopowstałej 
inwestycji.

11 maja, piękny jubileusz 98 
urodzin obchodziła pani Helena 
Wyrwa, mieszkanka Kąkolewa. 
Z tej okazji, Jubilatkę odwiedziła 
delegacja z Urzędu Miejskiego.  
W imieniu Burmistrza Grodziska 
oraz własnym, Zastępca Burmi-
strza Piotr Hojan oraz Kierow-

nik Urzędu Stanu Cywilnego 
Agnieszka Maik złożyli na ręce 
pani Heleny serdeczne życzenia 
wraz z bukietem kwiatów i upo-
minkiem.  W imieniu całej spo-
łeczności wsi Kąkolewo, gratula-
cje oraz życzenia złożył również 
Sołtys Bronisław Herzog.

Z okazji 715 - lecia Grodziska 
Wielkopolskiego, na stawie w 
Parku Miejskim, odbyły się 
zawody wędkarskie seniorów 
o Puchar Burmistrza Gro-
dziska Wielkopolskiego. W 
zawodach udział wzięło 38 
wędkarzy, których w sobotni 
poranek powitał Zastępca 
Burmistrza Piotr Hojan. 

Po ponad trzech godzinach 
łowienia nastąpiło symboliczne 
ważenie złowionych ryb i wyło-
nienie zwycięzców. 
I miejsce zajął Arkadiusz Pasz-
kowski z wagą ryb 4,490 kg.
II miejsce zajął Jakub Ejchost  z 

wagą ryb 2,630 kg.
III miejsce zajął Henryk Bartko-
wiak z wagą ryb 2,065 kg.

Największa ryba zawodów to 
karp o wadze 1,650 kg, którą 
złowił Marek Sosiński, który 
otrzymał także nagrodę spe-
cjalną - obraz z grodziskiego 
pleneru malarskiego.

Puchary i nagrody wręczył 
zwycięzcom, w imieniu Bur-
mistrza Grodziska Wielkopol-
skiego Henryka Szymańskie-
go, Zastępca Burmistrza Piotr 
Hojan, gratulując wszystkim 
osiągniętych wyników i życząc 
jeszcze wielu udanych połowów. 

Koncert grodziskich chórówNowa inwestycja w „Browarach”98 urodziny pani Heleny

Zawody wędkarskie z okazji 715-lecia
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Dni Trzciela 
Szparagowe Żniwa 

 
Sobota, 9 czerwca 2018 roku, Stadion Miejski w Trzcielu 

 
12:00 – 17:00 Przegląd zespołów śpiewaczych „Szparagowe Żniwa” 
17:00  Uroczyste otwarcie „Dni Trzciela” 
17:15 – 18:30 Występy artystyczne dzieci i młodzieży z gmin partnerskich 

Falkenberg/Trzciel 
19:00 – 20:00 Koncert zespołu BACIARY 
20:30 – 22:00 Koncert zespołu CZYSTA ENERGIA 
22:00 – 23:00 Koncert ANDRE 
23:00 – 4:00 V Klubowa Noc DJ 
 

              

GMINA TRZCIEL

Po mszy nastąpił przemarsz 
uczestników na Plac Zjedno-
czenia Narodowego w Trzcie-
lu. Organizatorami uroczysto-
ści byli Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Międzyrzeczu st. bryg. Marek 
Harkot, Starosta Międzyrzec-
ki Grzegorz Gabryelski oraz 
Burmistrz Trzciela Jarosław 
Kaczmarek. Dowódcą uro-
czystości był st. kpt. Szymon 
Winnicki z Państwowej Straży 
Pożarnej w Międzyrzeczu. 
Dowódcą pododdziałów był 
bryg. Dariusz Rzepecki – Na-
czelnik Wydziału Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Międzyrzeczu. Po 
meldunku dowódcy uroczysto-
ści nastąpiło podniesienie flagi 
państwowej i odegranie hymnu 
państwowego. Poczet flagowy 
wystawiła Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Po-
żarnej w Międzyrzeczu. Głos 
zabrał Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Międzyrzeczu – st. bryg. 
Marek Harkot. Następnie 40 
strażaków otrzymało nagrody, 
wyróżnienia, odznaczenia i 
awanse.

Kapelan strażaków między-
rzeckich ksiądz Józef Tomiak 
poświęcił zakupione pojazdy 
i sprzęt, po czym odbyło się 
oficjalne przekazanie doku-
mentów pojazdów w imieniu 
wszystkich darczyńców. Na 
koniec głos zabrali: Zastęp-
ca Lubuskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. Janu-
sza Drozda, Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Woj. Lubuskiego w 
Zielonej Górze i członek Pre-
zydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej druh Edward Fedko, 
Starosta Międzyrzecki druh 

Grzegorz Gabryelski, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w 
Trzcielu i Burmistrz Trzciela 
druh Jarosław Kaczmarek 

oraz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Międzyrzeczu st. bryg. Marek 
Harkot. 

Strażacy i zaproszeni go-
ście udali się na strażacką 
grochówkę.
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Sobota, 9 czerwca 2018 roku, Stadion Miejski w Trzcielu 

 
12:00 – 17:00 Przegląd zespołów śpiewaczych „Szparagowe Żniwa” 
17:00  Uroczyste otwarcie „Dni Trzciela” 
17:15 – 18:30 Występy artystyczne dzieci i młodzieży z gmin partnerskich 

Falkenberg/Trzciel 
19:00 – 20:00 Koncert zespołu BACIARY 
20:30 – 22:00 Koncert zespołu CZYSTA ENERGIA 
22:00 – 23:00 Koncert ANDRE 
23:00 – 4:00 V Klubowa Noc DJ 
 

              

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
11 maja br. w Trzcielu odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Rozpoczęły się od mszy w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Trzcielu

Z okazji 100. rocznicy Nie-
podległości Polski, gościem w 
naszej Bibliotece Publicznej 
M. i G w Trzcielu i Filii Brój-
ce była Wioletta Piasecka, 
autorka serii: „Opowieści 
patriotyczne”. W tej serii 
ukazały się takie pozycje jak: 
„Ignaś” i „Faustynka”. 

Pierwsza książka przedstawia 
nam życie i twórczość Igna-
cego Paderewskiego. Ignaś, 
jako dziecko miał dwa ma-
rzenia: być kimś i zrobić coś 
dla Polski. Poprzez ciężką i 
wytrwałą pracę realizował to, 
co sobie wymarzył. Polska w 
tym czasie była pod trzema 
zaborami. W każdym kraju, 
w którym dawał koncerty, 
jako już bardzo znany pianista 
spotykał się z głowami państw 
i zjednywał naszej ojczyźnie 
sojuszników, którzy kiedy 
nadszedł czas wsparli nasz 
kraj uznając jego granice. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie ogromna praca i oddanie 
naszego wspaniałego patrio-
ty Ignacego Paderewskiego. 
Większość swojego majątku 
przeznaczył na odzyskanie 
niepodległości przez Polskę 
i jej odbudowę po 123 latach 
niewoli.

Druga książka opowiada o 
polskiej dziewczynce, która 
mieszka z rodzicami na Sybe-
rii, gdzie trafiło wiele polskich 
rodzin na zesłanie, wygnanych 
tam przez zaborcę rosyjskiego. 
Ojciec codziennie opowiada 
córce o ojczyźnie. Bohaterka 
marzy, żeby móc mówić, pisać 
w ojczystym języku polskim 
i wrócić do Polski, której 
wówczas nie było na mapach. 
Za takie marzenia groziło 
więzienie. 

Jeżeli chcecie się dowie-
dzieć, jaki los spotkał Faustyn-
ką i Ignasia przeczytajcie te 
bardzo ciekawe opowiadania.   

Dzieci na spotkaniu wzięły 
również aktywny udział w 
spektaklu lalkowym, który 
bardzo ich rozbawił.

Chłopców spotkała wielka 
przyjemność, ponieważ Pani 
Wioletta Piasecka zrobiła im 
konkurs ze znajomości piłki 
nożnej. Okazało się, że wia-
domości małych piłkarzy prze-
szły wszelkie oczekiwania.

Na koniec spotkania dzieci 
zadawały pytania naszemu 
gościowi oraz zakupiły książki 
autorki wraz z autografami. 

B.P.M. i G. w Trzcielu
Wioletta Fabian

100. rocznica Niepodległości Polski 
– spotkanie z Wiolettą Piasecką w Bibliotece w Trzcielu i Brójcach
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Zanim powie pan na temat 
wyborów może najpierw na 
temat ordynacji.

Jeżeli chodzi o ordynację 
wyborczą to wybory w tym 
roku będą odbywać się na 
innych zasadach. Powró-
cą  wybory polityczne w 
miastach powyżej 20 tysięcy. 
Poprzednio wybieraliśmy np. 
.w Grodzisku Wlkp czy też w 
Nowym Tomyślu radnych w 
okręgach jednomandatowych,  
a teraz z listy wielomandato-
wej - wybory proporcjonalne. 
Jednocześnie zmniejszona 
będzie liczba osób, które 
potrzebne będą na listy 
wyborcze do powiatów, miast 
i sejmiku. Poprzednio na 
listach wyborczych znajdo-
wała się  podwójna liczba 
kandydatów. To znaczy, że  
jeżeli w okręgu wyborczym 
wybieraliśmy pięciu radnych 
to na liście mogliśmy mieć  
10 kandydatów. Dzisiejsza 
ordynacja wyborcza za-
kład, że na liście wyborczej 
nie może być mniej niż 3 
kandydatów i  nie więcej niż 
liczba wybieranych w okręgu 
radnych - plus 2.  Oznacza to, 
że jeżeli okręg wyborczy jest 
pięć mandatowy to   na liście 
wyborczej   nie może być 
więcej niż siedem osób.

Nie będzie można startować 
do rady powiatu czy sejmiku 
i jednocześnie  na wójta. Za-
myka to drogę wielu osobom 
które chciały na przykład w 
Śmiglu czy Rakoniewicach 
startować na Burmistrza i 
radnego powiatowego

Proszę posłużyć się przy-
kładem

Posłużę się przykładem 
Leszna. Wybieramy tutaj 
23 radnych w 4 okręgach 
wyborczych. W ostatnich 
wyborach do rady miasta na 
listach SLD znalazło się  46 
osób czyli podwójna ilość 
kandydatów. W obecnych 
wyborach na naszych listach 
znajdzie się  23 kandydatów 
czyli tylu ilu jest radnych 
plus 8 osób po dwie osoby na 
cztery okręgi. Razem będzie 
31 kandydatów.

Jakiego rodzaju mogą być 
problemy w nowej ordy-
nacji?

Problemem, który pojawia się 
w tych wyborach to obowią-
zek zamontowania kamer 
we wszystkich  lokalach 
wyborczych. Wydaje się, że 
PiS będzie musiał to zmienić, 

bo w Polsce mamy około 27 
tysięcy lokali wyborczych. 
Moim zdaniem jest to niere-
alne, ponieważ trzeba mieć 
sprawdzony system kompu-
terowy który będzie skupiał 
27 tysięcy lokali. Na razie nie 
ma takiego systemu i nie ma 
na to  pieniędzy. To również 
nowa ustawa o ochronie 
danych osobowych, której nie 
uwzględnia obecna ordynacja 
wyborcza 

W jaki sposób SLD chce 
się promować, kiedy nie 
ma praktycznie dostępu do 
mediów centralnych?

To prawda, że nie mamy 
przełożenia na media 
centralne ale występujemy 
w mediach lokalnych na 
przykład w „Powiatach”, 
gdzie staramy się przekazy-
wać informację  o naszych 
zamierzeniach i  planach. 
Nie ukrywamy, że obecne 
poparcie  w sondażach dla 
Sojuszu wynosi obecnie od 
7% do 12% i mam nadzieję, 
że nadal będzie rosnąć. Zna-
my  badania  które pokazują 
że gdyby dzisiaj odbyły by 
się wybory do Sejmiku w 
Wielkopolsce to poparcie 
dla SLD byłoby na poziomie 
13,4% a więc jeszcze większe 
niż poparcie wynikające z 
sondaży publikowanych. . 
Wzrost poparcia dla SLD  
jest efektem ciężkiej pracy 
naszych samorządowców i 
członków SLD. Do wyborów 
chcemy iść  pod szyldem  
SLD - Lewica Razem,  Roz-
mawiamy jeszcze z innymi 
ugrupowaniami i myślimy o 
silnym bloku lewicowy,.

Jakie szanse ma SLD w 
mieście Lesznie?

W wyborach samorzą-
dowych cztery lata temu   
startowaliśmy w Lesznie w 
ramach komitetu Tomasza 
Malepszego  „Lewica dla 
Leszna”. Osiągnęliśmy  w 
wyborach  najlepszy wynik 
wyborczy. Niestety różny 
podział na okręgi wyborcze 
i system przeliczania głosów 
spowodował  ,że  zdobyli-
śmy o jeden mandat mniej 
niż PiS. Zakładamy, że w 

tegorocznych wyborach 
powinniśmy powtórzyć ten 
wynik i  uzyskać  sześć 
mandatów . Mam nadzieję, 
że nasi kandydaci będący na 
naszych listach na taki wy-
nik zapracują. Chcemy rów-
nież wystawić kandydata na 
prezydenta. Nie ukrywam, 
że zastanawiałem się nad 
kandydowaniem w sytuacji 
kiedy możliwe było łączenie 
kandydowania do Sejmiku 
i na prezydenta miasta.  
Obecna ordynacja to wyklu-
cza. W związku z tym do 30 
maja podejmę decyzję gdzie 
będę startował. Do  Sejmiku  
czy do  miasta i na prezy-
denta. Jeśli wybiorę Sejmik  
to na pewno SLD będzie 
miał swojego kandydata na 
prezydenta Leszna – wska-
żemy inną osobę. . Jeżeli 
chodzi o powiat to chcieli-
byśmy tu również wystawić 
swoją listę. Myślę, że pod 
szyldem SLD i „Lewica 
Razem” stać nas będzie na 
trzech radnych.

Jakie szanse ma SLD do 
Sejmiku?

Od kilku miesięcy widzimy 
wzrost poparcia w sondażach 
dla SLD. To efekt ciężkiej 
pracy w terenie, błędów 
rządzących i słabej opozycji 
parlamentarnej.  Podczas  
spotkania w Spale Zarządu 
SLD zostały zaprezentowane 
nam  badania sondażowe, 
z których wynika, że jeżeli 
startowaliśmy samodzielnie 
to w Wielkopolsce mogliby-
śmy  uzyskać poparcie w wy-
sokości 13,4% a PSL- 10,9%. 
To dawało by nam 5 manda-
tów do Sejmiku a PSL- owi 
trzy czyli razem 8 mandatów.  
Jeżeli wystartowalibyśmy 
jako PSL- SLD to popar-
cie sondażowe wyniosłoby 
21,4%, ale uzyskalibyśmy 
razem 10 mandatów. My pod-
jęliśmy decyzję jako Zarząd, 
że Konwencja Krajowa ,która 
odbyła  się w  Warszawie 
12 maja br. miała  głosować 
nad tym aby  czy przepro-
wadzić w partii referendum 
czy chcemy iść razem z 
PSL.  PSL miało podjąć taką 
decyzję w swoich organach 
statutowych. Niestety w PSL 
zwyciężyła koncepcja samo-
dzielnego startu. W związku 
z powyższym SLD pójdzie 
do wyborów sejmikowych 
pod szyldem SLD Lewica 
Razem  

Liczymy na mandat w 
każdym okręgu wyborczym – 
czyli 6 mandatów.

Miało to być kolejne intere-
sujące spotkanie autorskie 
w Galerii Lochy, jednak to 
co się tam wydarzyło mrozi 
krew w żyłach. Nawałnica 
przechodząca nad Lesznem 
spowodowała tak duże znisz-
czenia, że grupa uczestników 
spotkania została uwięziona w 
bibliotece. Chociaż próbowali 
się jakoś wydostać, to ich 
działania spełzły na niczym. 
Cała sytuacja wydawała się 
patowa, jednak najgorsze mia-
ło dopiero nadejść. Okazało 
się, że wśród ,,uwięzionych” 
znajdował się seryjny mor-
derca… 

Powyższy nagłówek na 
szczęście nie ma nic wspól-
nego z rzeczywistymi wyda-
rzeniami. Obrazuje jedynie 
fabułę nowej książki Jolanty 
Bartoś pt. ,,Uwięzieni”, która 
niedawno ukazała się w księ-

garniach. Jej treść powinna 
być szczególnie bliska sercom 
leszczyniaków. 

- W książce opisanych jest 
kilka charakterystycznych 
punktów w Lesznie, które 
zostały wplecione w retrospek-
cje bohaterów. Dzięki temu 
czytelnik znający trochę mia-
sto, będzie mógł myślami 
przenieść się w miejsca, które 
często mija w drodze do pracy. 
Ich historia jest prawdziwa, 
jednak sama fabuła została 
przeze mnie od początku do 
końca wymyślona - wyjaśnia 
Bartoś. 

Główną bohaterką książki 
jest Iwona Wawrzyniak, któ-
ra wybiera się do galerii na 
spotkanie z autorem poczyt-
nych kryminałów. Nad Leszno 
nadciąga burza i bohaterowie 
zostają odcięci od świata. 
Nie działa internet, telefony 

komórkowe, w całym mieście 
nie ma prądu. 

- Sprowadziłam coś dużo 
groźniejszego niż orkan Ksa-
wery, który szalał nad miastem 
jesienią zeszłego roku. Chcia-
łam jeszcze bardziej utrudnić 
życie bohaterom, więc do całej 
akcji wprowadziłam seryjnego 
mordercę, który pojawia się w 
Galerii Lochy - uchyla rąbka 
tajemnicy. 

Spotkanie autorskie z pisar-
ką odbędzie się 29 maja - co 
oczywiste - w Galerii Lochy. 
Początek spotkania zaplano-
wano na godz. 18:00. 

- Miejmy nadzieję, że zjawią 
się tam tylko zainteresowani, 
a nie jakiś seryjny morderca. 
Jeżeli ktoś wybiera się do 
miejsca, które w nazwie ma 
,,lochy”, to robi to na własną 
odpowiedzialność - zaprasza 
z uśmiechem pisarka. 

- Na pewno jeszcze wrócę do 
Rzymu – zapowiada Jakub Mu-
sielak, uczeń I Liceum Ogólno-
kształącego w Lesznie, który 
dzięki zwycięstwu w Konkur-
sie Poezji Łacińskiej odwiedził 
stolicę Włoch. Wrażeniami z 
wyprawy podzielił się w trakcie 
dzisiejszego posiedzenia Sena-
tu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Lesznie.

Ogólnopolski konkurs orga-
nizowany był przez I LO oraz 
PWSZ. Uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych recytowali 
wybrane utwory w oryginale 
lub w polskim przekładzie. 
Rywalizację zdominowali 
reprezentanci leszczyńskich 

placówek. W pierwszej z ka-
tegorii wygrał Jakub Musielak 
- uczeń I LO, który zaprezento-
wał „Odę do Fauna” Horacego. 
W drugiej, najlepsza okazała 
się Greta Jaszkiewicz z Ze-
społu Szkół nr 4, za recytację 
Elegii „Spotkanie we śnie” 
Propercjusza. Oboje w nagro-
dę w pierwszej połowie maja 
odwiedzili Rzym wspólnie 
ze studentami Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. 

- To nie była pierwsza taka 
metropolia, którą zwiedziłem 
w życiu. Byłem już w Brukseli, 
a także w Londynie i muszę 
przyznać, że z tych miejsc 

Rzym był najbardziej brudny, 
ale też najbardziej przyjazny. 
Najbardziej urzekło mnie chy-
ba Koloseum oraz Panteon. 
W konursie wystartowałem 
dlatego, że lubię nowe wy-
zwania. Jestem osobą dość 
ambitną, ale tego sukcesu nie 
byłoby, gdyby nie praca z panią 
Izabelą Kołodziejczyk, moją 
nauczycielką od łaciny oraz 
z Tadeuszem Hofmańskim, z 
którym pracujemy w Teatrze 
„Próby” w Lipnie - zaznaczył 
Jakub Musielak, uczeń I klasy 
klasyczno-prawnej w I LO. 

Jak zapewniał Musielak, na 
pewno wystartuje w przyszło-
rocznej edycji konkursu. 

Liczymy na mandat 
w każdym okręgu

Z Wiesławem Szczepańskim - przewodniczącym Rady Wojewódzkiej Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej- jednocześnie szefem Klubu Radnych Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego rozmawia Franciszek Gwardzik.

Mrozi krew w żyłach

Konkurs „Z Leszna do Rzymu” 

Podczas szkolenia dla rodzi-
ców w przedszkolu na Zaboro-
wie doszło do incydentu. Jedna 
z nauczycielek rzuciła się na 
prowadzącego szkolenie i go 
uderzyła. Sytuację opanowali 
sami rodzice, a wiceprezydent 
Piotr Jóźwiak zapewnia, że 
Urząd Miasta wyjaśnia zda-
rzenie. 

Do incydentu doszło w po-

niedziałek po południu. W 
przedszkolu odbywało się 
szkolenie dla rodziców, któ-
rych dzieci od września pójdą 
do szkoły. -W pewnym mo-
mencie jedna z nauczycielek 
zaczęła się dziwnie zachowy-
wać, krzyczeć na prowadzące-
go szkolenie, wreszcie go ude-
rzyła - powiedział Radiu Elka 
wiceprezydent Piotr Jóźwiak, 

który wyjaśnia zdarzenie. Sy-
tuację opanowali sami rodzice, 
na miejsce wezwano policję i 
karetkę pogotowia. -Ta pani 
pracowała w przedszkolu na 
zastępstwo od miesiąca przez 
kilka godzin w tygodniu - 
mówi Piotr Jóźwiak - musimy 
jeszcze z nią porozmawiać, 
ale mogę zapewnić, że już nie 
wróci do pracy w przedszkolu. 

Samorząd Leszna przygoto-
wuje się do wprowadzenia w 
życie zmian w prawie doty-
czącym wynajmu mieszkań 
komunalnych. - Jedna z naj-
ważniejszych do uzależnie-
nie wysokości czynszu od 
dochodów najemców – mówi 
wiceprezydent Adam Mytych. 

W marcu w życie weszła 
nowelizacja ustawy dotyczącej 
mieszkań komunalnych. Jedna 

z najważniejszych zmian to 
obowiązek składania przez 
najemców deklaracji o docho-
dach i majątku.

- Oświadczenia takie będą 
przez nas weryfikowane, 
zgodnie z ustawą nie częściej 
niż co 2,5 roku - mówi wi-
ceprezydent Adam Mytych. 
Przyznaje on, że w przy-
padku przekroczenia przez 
najemców granicy kryterium 

dochodowego czynsze mogą 
wzrosnąć. - Określa to spe-
cjalny algorytm, który jest 
w ustawie - mówi Mytych - 
stanowi on, że czynsze mogą 
wzrosnąć do 300 procent, ale 
to nie znaczy, że musi to być 
aż tak dużo. Z drugiej strony 
wiceprezydent przypomina, 
że w przypadku zmniejszenia 
się dochodów można także 
wystąpić o obniżenie czynszu. 

Z ciekawą propozycją dla 
obywateli Ukrainy wyszły 
uczennice III LO w Lesznie: 
Milena Szulc i Asia Wdo-
wiak. Od kilku miesięcy 
prowadzą darmowe lekcje 
z podstaw języka polskiego, 
a także pomagają m.in. w 
tworzeniu CV. 

Dziewczyny wyszły z założe-

nia, że Ukraińców w Lesznie 
jest coraz więcej i przyda się 
im pomoc. Pomysł podsunęła 
im ich pani pedagog. Jak przy-
znają uczennice, z frekwencją 
bywa różnie, ale zawsze są 
gotowe i zwarte do pracy. 

- Podporządkowujemy się 
pod tych, którzy tu przycho-
dzą. Rotacja na zajęciach jest 
spora. Zaczynamy z reguły 

od samych podstaw, czyli pol-
skiego alfabetu. Przygotowu-
jemy też ćwiczenia i zadania 
z gramatyki. Jeśli jest taka 
potrzeba, pomagamy wypeł-
niać różne dokumenty - mówi 
Milena Szulc. 

Bezpłatne zajęcia odbywają 
się w każdy wtorek o godz. 
19.00 w murach III Liceum 
Ogólnokształcącego. 

Poziome oznakowanie ulic 
w Lesznie pozostawia wiele 
do życzenia – taki problem 
zgłosił w audycji „Temat dla 
reportera” jeden z instruk-
torów nauki jazdy. Jak się 
dowiedzieliśmy Urząd Miasta 
właśnie rozstrzyga przetarg na 
odnowienie pasów i linii. 

Właściciel  jednego z 
ośrodków szkolenia kie-
rowców zwrócił uwagę na 
słabo widoczne pasy, linie i 
strzałki na ulicach Leszna. 
Utrudnia to życie uczącym 

się dopiero przyszłym kie-
rowcom.

-Zazwyczaj po zimie ozna-
kowanie było odnawiane, a 
tymczasem nic się nie dzieje 
- mówił. 

O odnawianie oznakowa-
nia zapytaliśmy w Miejskim 
Zarządzie Dróg i Inwestycji. 
-Właśnie rozstrzygamy prze-
targ na to zadanie - odpowie-
dział nam Maciej Adamski. 
Złożono w nim tylko jedną 
ofertę - firma Ductus z Ostro-
wa Wielkopolskiego zapro-

ponowała cenę ponad 324 
tysięcy złotych. To o 24 tysiące 
więcej niż zaplanowano, ale 
Maciej Adamski poinformo-
wał, że urząd dołoży na to 
zadanie. Jednak firma musi 
jeszcze uzupełnić brakujące 
dokumenty. -Ma na to czas do 
dziś - mówi Adamski -jeśli 
cała dokumentacja będzie 
kompletna, będziemy mogli 
podpisać umowę. Na odno-
wienie oznakowania zgodnie 
z ofertą wykonawca będzie 
miał 59 dni. 

Nauczycielka pobiła szkolącego

Zmiany w wynajmie mieszkań

Licealistki pomagają Ukraińcom
Złe oznakowanie ulic

To prawda, że nie 
mamy przełożenia 
na media centralne, 
ale występujemy w 
mediach lokalnych
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Zbigniew Wodecki odszedł 
22 maja 2017 roku. W pierw-
szą rocznicę śmierci Pro-
gram 3 Polskiego Radia 
upamiętni niezwykłego ar-
tystę przypominając – od 21 
do 25 maja – jego największe 
przeboje oraz prezentując 
utwory z premierowej, niedo-
kończonej płyty „Dobrze, że 
jesteś”. A już w niedzielę 20 
maja w Trójce retransmisja 
słynnego i utrwalonego na 
albumie „1976: A Space Ody-
ssey” występu Zbigniewa 
Wodeckiego i zespołu Mitch 
& Mitch ze Studia Koncer-
towego Polskiego Radia im. 
Witolda Lutosławskiego. 

O fonograficznym debiucie 
Zbigniewa Wodeckiego – pły-
cie zatytułowanej imieniem i 
nazwiskiem artysty, wydanej 
w 1976 roku przez Polskie 
Nagrania – mało kto pamiętał. 
Zapomniał o niej sam Wodec-
ki. Na szczęście przypomnieli 
mu o niej muzycy Mitch & 
Mitch (pod wodzą Macio Mo-
rettiego), którzy odtworzyli 
dawne aranżacje, dodając do 
nich także swoje pomysły. 
Z tym materiałem Wodeck.
wystąpił ponownie (w towa-
rzystwie kilkunastoosobowego 
zespołu) w 2013 roku na Off 
Festivalu w Katowicach.

– Poważne obiekcje miałem 
bardzo długo. Nie wiedziałem 
nawet, co to w ogóle jest ten 
Mitch & Mitch. W końcu 
jednak dałem się im namówić 

na wspólny koncert w Trójce. 
Chłopaki zaskoczyli mnie 
niesamowitą kreatywnością, 
zdolnością do improwizacji 
na scenie. Skojarzyli mi się z 
Frankiem Zappą, który też fan-
tastycznie bawił się muzyką. 
Odjechany jest ten nasz Macio. 
Ujął mnie tym, że zaintereso-
wał się moimi piosenkami, o 
których ja sam zdążyłem już 
zapomnieć. Ta płyta ma prze-
cież 37 lat! A tu nagle okazuje 
się, że jego ta muzyka kręci 
– mówił Wodecki tuż po uka-
zaniu się płyty „1976: A Space 
Odyssey”. Nagrana została ona 
30 kwietnia 2014 r. w Studiu 
im. Witolda Lutosławskiego 
w Warszawie, dzięki wsparciu 
Programu 2 Polskiego Radia.

W trakcie występu, trans-
mitowanego przez radiową 
Dwójkę, do Wodeckiego i 
zespołu Mitch & Mitch dołą-
czyli instrumentaliści Polskiej 
Orkiestry Radiowej. W ten 
sposób dokładnie zostało od-
tworzone brzmienie big-bandu 
z 1976 roku. Co więcej Chór 
i Orkiestrę Mitch & Mitch 
poprowadził gość specjalny – 
Cannibal Mitch.

Cały koncert z tej kultowej 
i nagrodzonej dwoma Fry-
derykami płyty (za popowy 
album 2016 roku i piosenkę 
„Rzuć to wszystko co złe”), 
radiowa Trójka wyemituje w 
niedzielę 20 maja o godz. 19.05 
A od poniedziałku 21 maja 
do piątku 25 maja płytą tygo-

dnia w Programie 3 Polskiego 
Radia będzie premierowy, 
niedokończony album Zbi-
gniewa Wodeckiego „Dobrze, 
że jesteś” (w sprzedaży od 23 
maja), zawierający piosenki 
przygotowane lub zaśpiewane 
przez niego wraz z: Kayah, 
Kubą Badachem, Sławkiem 
Uniatowskim, Andrzejem 
Lampertem, Beatą Przybytek 
i Juniorem Robinsonem. – 
„Dobrze, że jesteś” to album 
zagrany w stu procentach 
na żywo, bez zbędnych edy-
cji i poprawek, tak często 
spotykanych w dzisiejszych 
produkcjach. Kilka z utwo-
rów Tata zdążył zaśpiewać z 
tekstem. Pozostałe nagrał sca-
tem, jako wstępne wersje dla 
tekściarzy. W takiej właśnie 
formie po części usłyszycie 
je Państwo na płycie” – mówi 
Kasia Wodecka-Stubbs, córka 
artysty. – Nigdy nie pogodzi-
liśmy się w Trójce z odejściem 
Zbigniewa Wodeckiego. Do 
dziś. I proszę – teraz  jest nowa 
płyta i znów Pan Zbyszek jest z 
nami. Tak jak zawsze – dodaje 
Piotr Metz, kierownik redakcji 
muzycznej radiowej Trójki. 
Ponadto 22 maja, w rocznicę 
śmierci artysty, radiowa Trójka 
będzie grać – co godzinę (od 
godz. 6.00 do 18.00) – zarów-
no największe przeboje, jak i 
mniej znane utwory Zbigniewa 
Wodeckiego.

Artur Szklarczyk
Krzysztof Wodniczak

Radiowa Trójka w hołdzie 
Zbigniewowi Wodeckiemu

„Wielkie dzięki! To mój 
pierwszy medal w życiu 
artysty“ – powiedział Chris 
Jagger, piosenkarz, muzyk 
i aktor o światowej sławie. 
Brata Micka Jaggera z The 
Rolling Stones, nagrodziła 
Kapituła Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego. Medal, 
w imieniu dr. Marian Króla, 
Prezydenta Towarzystwa, 
zawiesił na szyi legendarne-
go artysty, Dominik Górny, 

członek Zarządu. Dyplom 
wręczył Krzystof Wodniczak, 
współorganizator koncertu. 
Uroczystość wyróżnienia 
odbyła się 28 kwietnia 2018 
roku, w sali WTC Między-
narodowych Targów Poznań-
skich, podczas koncertu in-
augurującego polskie tournee 
Chrissa Jaggera. 

„Jest to pierwszy w historii 
bluesman, który otrzymuje to 
jedno z najbardziej pożąda-
nych wyróżnień Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego. 
Jest to wyraz szczególne-
go uznania dla osobistej 
oryginalności, promowania 
światowej kultury muzycznej 
w duchu idei umiłowania 
twórczej wolności i pasji“ – 
zauważył w laudacji Górny. 

Laureatami Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego było 
już wcześniej wiele wybit-
nych osobistości świata kultu-
ry, by wymienić takie jak np.: 
Jan A.P. Kaczmarek, Andrzej 
Wajda, Krzysztof Penderecki, 
Krzysztof Zanussi, Zbigniew 
Wodecki, Zdzisława Sośnic-
ka. 

Podczas konferencji prasowej 
z dziennikarzami, Chris Jag-
ger przyznał, że był bardzo 
wzruszony otrzymaniem Me-
dalu „Labor Omnia Vincit“.  

Krzysztof Wodniczak

Uwielbiany przez publiczność 
chór Gregorian zaprasza w 
listopadzie br. w niezwykły 
i tajemniczy klimat mi-
stycznych wibracji muzycz-
nych. Gregorianie zaskoczą 
widzów najnowszym show 
w ramach europejskiej trasy 
koncertowej. Usłyszymy 
najbardziej znane utwory mu-
zyki POP i ROCK  poddane 
wyjątkowym interpretacjom 
i charakterystycznej grego-
riańskiej mieszance średnio-
wiecznego brzmienia, bogaty 
repertuar grupy zawiera m.in. 
utwory: So Sad (Grego-
rian), Nothing Else Matters 
(Metallica), Moment of Peace 
(Gregorian), Join Me (HIM), 
Voyage Voyage (Desireless), 
Sadeness (Enigma), Angels 
(Robbie Williams), Forever 
Young (Alphaville), Let 
Down (Radiohead), Fix You 
(Coldplay) i wiele innych. 
Wraz z grupą na scenie 
wystąpi gościnnie znakomita 

wokalistka, młodsza siostra 
Sarah Brightman, - Amelia 
Brightman. Trasa została 
przygotowana z wielkim 
rozmachem, a program 
artystyczny utrzymany jest w 
nadzwyczajnej gregoriańskiej 
atmosferze. Nie zabraknie 
zapierającej dech w piersi 
choreografii, spektakular-
nych efektów scenicznych 
z użyciem ognia, świateł i 
pirotechniki.

Chór Gregorian powstał na 
początku lat 90. XX wie-
ku. Światowym sukcesem 
okazał się  oryginalny pomysł 

znanego producenta muzycz-
nego, Franka Petersena - 
połączenie średniowiecznych 
chorałów gregoriańskich z 
współczesną muzyką POP i 
ROCK. Już pierwszy album 
grupy - Masters of Chant, 
przyniósł jej ogromną popu-
larność –  status złotej płyty 
w 6 krajach Europy, a w 
Portugalii okrył się platyną. 
Album dostał się również 
na prestiżową listę TOP 10 
w dziesięciu krajach świata. 
Pozostając na fali sukcesu, 
zespół wydał rok później 
drugi album - Masters of 
Chant – Chapter II. Płyta 
została wydana w 19 krajach 
i powtórzyła niebywały 
sukces, zdobywając złoto w 
8 krajach Europy i platynę w 
Finlandii. Album dostał się 
na 6 miejsce TOP 10 najlepiej 
sprzedających się albumów, 
a Singiel Moment of Peace 
stał się spektakularnym 
hitem. Oprócz seri Masters 

of Chant w dorobku zespołu 
są również takie pozycje jak 
album The Dark Side, na 
którym pojawiły się cięższe 
brzmienia, czy Gregorian 
Christmas: Chants & Motets 
– alternatywa do tradycyjnej 
muzyki bożonarodzeniowej. 
W listopadzie polska publicz-
ność ma szansę posłuchać 
tych wyjątkowych utworów 
na żywo!  Największe hity 
Gregorian oraz wyjątkowe 
efekty sceniczne zobaczymy 
podczas czterech koncertów 
w Polsce: w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie oraz 
Zabrzu. To niezapomniane 
show Gregorian pozostaje na 
długo w pamięci. Koncerty 
GREGORIAN są obowiązko-
wym punktem w kalendarzu 
każdego miłośnika muzyki. 
Zapraszamy na największe 
przeboje muzyki rozryw-
kowej w zupełnie nowej 
odsłonie!

Krzysztof Wodniczak

The Rolling Stones ogłasza 
premiere „From The Vault: 
No Security – San Jose 1999” 
– kolejnego wyjątkowego 
wydawnictwa z serii „From 
The Vault”. Premiera zapla-
nowana jest na 13 lipca. „No 
Security” będzie dostępne 
w formatach DVD, Blu-ray, 
DVD+2CD, 3LP oraz w ser-
wisach cyfrowych.

„No Security” to The Rolling 
Stone w wybitnej formie kon-
certowej. W 1965 San Jose 
przywitało Stonesów z nie-
zwykłą energią, a w 1999 roku 
zespół odpłacił się dwoma 
koncertami dla 33-tysięcznej 
publiczności – dość kameralne 
warunki, biorąc pod uwagę 
oszałamiającą popularność 
zespołu. Set rozpoczął się 
„Jumpin Jack Flash”. Mu-
zycy pojawili się na scenie 

bez zbędnych fajerwerków i 
dali z siebie wszystko. Jagger 
podchodził do fanów, robił 
im zdjęcia, przybijał piątki. 
„Przyjechaliśmy tu, by dobrze 
się zabawić” – powiedział 
Mick do publiczności. Oczy-
wistym jest, że radość była 
obustronna.

W przekrojowej setliście, 
obejmującej okres od połowy 
lat 60. do utworów z „Brid-
ges to Babylon”, pojawiły się 
takie perełki jak bluesowa, 
dramatyczna wersja „Midni-
ght Rambler”, mroczne „Out 
of Control” czy rzadko grane 
przez zespół „Some Girls” i 
„Saint of Me”. Nie zabrakło 
też największych hitów grupy. 
Występy z San Jose z 1999 
roku stanowią ważny element 
historii The Rolling Stones.

Paweł Ostrowski

‘Dobre myśli’ to pierwszy 
wspólny singiel Sylwii Grzesz-
czak i Libera po 10 latach od 
premiery ich kultowego albu-
mu ‘Ona i on’. Sylwia nie boi 
się szukać nowych muzycz-
nych horyzontów , tym razem 
swoją kompozycję powierzyła 

cenionemu producentowi - 
Bogdanowi Kondrackiemu. 
Efekt to odkrywcza mieszanka 
retro-funku, reagge i hip-hopu. 
Piosenka niesie mnóstwo po-
zytywnej energii i tytułowych 
‘dobrych myśli’, jest zmysłowa 
i ‘nasycona słońcem’.  K.W

Pierwszy medal 
Jaggera

Niezwykłe mistycznie wibracje muzyczne The Rolling Stones 
– PREMIERA: 13.07.2018 

Pierwszy singel Sylwii i Libera

W listopadzie polska 
publiczność ma szan-
sę posłuchać tych wy-
jątkowych utworów 
na żywo!

„W listopadzie polska „W listopadzie polska 
publiczność ma szan-„publiczność ma szan-
sę posłuchać tych wy-„sę posłuchać tych wy-„
jątkowych utworów 

„
jątkowych utworów 
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Turniej ten adresowany jest 
przede wszystkim do uczniów 
szkół podstawowych, a jego 
głównym założeniem jest 
edukacja poprzez zabawę 
skierowana do naszego naj-
młodszego pokolenia w za-
kresie bezpieczeństwa ogól-
nego. Gościem specjalnym 
imprezy był „Sierżant Pyrek” 

maskotka Wielkopolskiej 
Policji.

Turniej rozpoczął się 15 
maja 2018 roku o godz. 10.00 
w Sali Gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kamieńcu. Spotkanie 
poprzedzone było wcześniej-
szymi eliminacjami szkolny-
mi. Najlepsze dwie drużyny 

w składzie ośmioosobowym 
prezentowały się w turnieju 
na szczeblu gminy. W tym 
roku dzielnie zaprezentowa-
ły się Szkoły Podstawowe z 
Konojadu, Parzęczewa oraz 
gospodarz turnieju szkoła z 
Kamieńca. Swą obecnością 
zaszczycili nas wspaniali go-
ście: Wójt Gminy kamieniec 

Piotr Halasz, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Grodzisku Wielkopolskim 
mł. insp. Piotr Papież, poli-
cjanci w osobach podkom. 
Kamil Sikorski oraz mł. asp. 
Anna Jóśkowiak, przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Grodzisk 
Wielkopolski Tomasz Kałek, 
pracownik Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Grodzisku Wielkopolskim 
pani Honorata Ciechańska, 
dyrektorzy szkół, opiekunowie 
i nauczyciele.

Podsumowanie wszystkich 
konkurencji wyłoniło najlep-
sze drużyny w tegorocznym 
Gminnym Turnieju Prewen-
cyjnym „Bezpiecznie to wie-

dzieć i znać”. I miejsce zajęła 
drużyna z „Błyskawice” z 
Kamieńca, natomiast II miej-
sce przypadło dla drużyny 
„Tygrysy” z Konojadu, III 
miejsce na podium przypadło  
drużynie „Orłów” z Kamień-
ca. Wszystkie dzieci, biorące 
udział w turnieju zostały 
nagrodzone.

Gminny turniej „Bezpiecznie - to wiedzieć i znać”
Grodziscy policjanci wspólnie z dyrekcją i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu byli współorganizatorami VIII Gminnego Turnieju 

Prewencyjnego pod nazwą „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”

W Szkole Podstawowej nr 
1 im. „Polskich Olimpijczy-
ków” w Grodzisku Wiel-
kopolskim odbył się XIX 
Powiatowy Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogo-
wym. Zwycięzcami w tego-
rocznym Turnieju okazali 
się uczniowie z Zespołu Szkół 
im. Polskich Noblistów w 
Wielichowie oraz uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Poetów w Łubnicy. 
To właśnie te osoby będą 
reprezentowały nasz powiat 
w eliminacjach województwa 
wielkopolskiego. Turniej 
na szczeblu wojewódzkim 
odbędzie się 21 maja br. w 
Chojnie, powiat leszczyński.

12 maja br. o godz. 9:00 
Komendant Powiatowy Policji 
w Grodzisku Wielkopolskim 
podinspektor Roma Figaszew-
ska w obecności burmistrza 
Grodziska Wielkopolskiego 
Pana Henryka Szymańskiego 
dokonała oficjalnego otwarcia 
XIX Powiatowego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym. To już 19 lat 
odkąd grodziscy policjanci 
zaangażowali się w działania 
profilaktyczne zapoczątko-
wane przez Polski Związek 
Motorowy. Nad poprawnością 
konkurencji czuwali przed-
stawiciele grodziskiej Policji 
oraz wyznaczeni opiekunowie 
stanowiący trzon komisji 
oceniających w poszczegól-
nych konkurencjach. Sędzią 
głównym Turnieju został 
mł. asp. Sebastian Kahla – 
kierownik Ogniwa Ruchu 
Drogowego grodziskiej Po-

licji. Funkcjonariusze Ruchu 
Drogowego grodziskiej policji 
w osobach st. sierż. Paweł 
Szczygieł oraz st. post. Mag-
dalena Antkowiak zadbali o 
prawidłowy przebieg kon-
kurencji odbywającej się na 
miasteczku ruchu drogowego 
oraz na torze przeszkód. 
Przewodniczącą komisji na 

torze przeszkód została mł. 
asp. Anna Jóśkowiak

Zawody obserwowali rów-
nież zaproszeni goście: Patron 
Honorowy turnieju – Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński, 
Burmistrz Grodziska Wielko-
polskiego – Henryk Szymań-
ski, Burmistrz Wielichowa 
pani Honorata Kozłowska 

oraz Sekretarz Gminy Wieli-
chowa – pani Ewa Kasperska, 
Wójt Granowa – Zbigniew 
Kaczmarek, współorganizator 
turnieju – Komendant Po-
wiatowy Policji w Grodzisku 
Wielkopolskim podinspektor 
Roma Figaszewska oraz go-
spodarz miejsca, czyli Pani 
Barbara Radomska – Witczak 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Grodzisku Wielkopol-
skim. Udział w turnieju wzięli 
również dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, opiekunowie oraz 
sponsorzy na czele z Panią Mi-
rosławą Szpot prezesem Gmin-
nej Spółdzielni w Grodzisku 
Wielkopolskim. Fundusze na 
ten wspaniały turniej pocho-

dziły ze środków Starostwa 
Powiatowego oraz wszystkich 
gmin naszego powiatu.

W imieniu Dyrekcji oraz na-
uczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Grodzisku Wielkopol-
skim, jak również w imieniu 
Burmistrza Henryka Szymań-
skiego, Starosty Grodziskiego 
Mariusza Zgaińskiego oraz 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Grodzisku Wielko-
polskim podinspektor Romy 
Figaszewskiej kierujemy naj-
serdeczniejsze podziękowania 
i ukłony w kierunku wszyst-
kich osób zaangażowanych w 
organizację turnieju, za pełen 
profesjonalizm oraz troskę o 
jak największą wiedzę z za-
kresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym wśród młodego 
pokolenia.

Zwycięzcami w tegorocznym 
turnieju okazali się:

w kategorii szkół podstawo-
wych:
a uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Poetów  
w Łubnicy

w kategorii gimnazjów:
a uczniowie z Zespołu Szkół 
im. Polskich Noblistów w 
Wielichowie

Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Zwycięzcy finału 
powiatowego będą reprezento-
wali powiat grodziski w finale 
wojewódzkim, który odbędzie 
się 21 maja br. w Szkole Pod-
stawowej w Chojnie, powiat 
leszczyński. 

Powiatowy Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
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Tego dnia bowiem w sali wi-
dowiskowej Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury odbierali 
świadectwo ukończenia szko-
ły. Uroczystość rozpoczęła 
się przekazaniem sztandaru 
Liceum w ręce pocztu sztan-
darowego uczniów klas dru-
gich, który stanowią: chorąży 
Martin Stasik oraz asysta 
Weronika Bilewska i Karolina 
Szajek, w drugim składzie: 
chorąży Remigiusz Fornalik 
oraz asysta Joanna Hybiak i 
Wiktoria Lisek. Uczniowie 
stanowiący poczet sztanda-
rowy klas trzecich: chorąży 
Artur Trębacz oraz asysta Julia 
Kolasińska i Emilia Werner, 
w drugim składzie: chorąży 
Bartosz Woźny oraz asysta 
Julia Karcz i Kamila Rugała 
otrzymali z rąk dyrektor Li-
ceum Agnieszki Kaczmarek 
oraz przewodniczącego Rady 
Rodziców Leszka Fertiga po-
dziękowania i nagrody za peł-
nienie tej zaszczytnej funkcji. 

 Po powitaniu gości głos 
zabrała dyrektor Szkoły mgr 
Agnieszka Kaczmarek, która 
w swoim wystąpieniu podsu-
mowała trzyletnią pracę absol-
wentów, m. in. pogratulowała 
osiągnięć w różnorodnych 
konkursach i znakomitych 
wyników sportowych.

W czasie uroczystości po-
żegnania absolwentów kil-
kakrotnie były chwile wzru-
szające i szczególne. Jedną 
z nich w czasie uroczystości 
było ogłoszenie Absolwenta 
Roku. Na miano to zasłużyła 
absolwentka klasy IIIB Marta 
Dębska. Tytuł Złotego Absol-
wenta Roku dała jej  średnia 
ocen z trzech lat 5,28. Marta 
Dębska została uhonorowana 
medalem ufundowanym przez 
Starostę Powiatu Nowotomy-
skiego Ireneusza Kozeckiego, 
a wręczonego przez Wicesta-
rostę Leszka Kuczyńskiego. 
Szczególną chwilą był też 
moment przyznania przez 
Radę Pedagogiczną po raz 
pierwszy w „Koperniku” 
tytułu Złotego Absolwenta w 
kategorii aktywność społecz-
na. Z tego tytuł cieszył się 
Wiktor Kałek uczeń klasy III 
B, który dał się poznać jako 
niestrudzony w różnorodnych 
działaniach na rzecz innych 
i niezwykle oddany szkole 
młody człowiek. Dodatkową 
nagrodę dla Wiktora ufundo-
wała współpracująca z „Ko-
pernikiem” Wyższa Szkoła 
Bezpieczeństwa w Poznaniu. 
Wyróżnieni zaszczytnymi 

tytułami absolwenci otrzy-
mali też upominki ufundo-
wane przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Listy gratulacyjne otrzymali 
również rodzice Złotych Ab-
solwentów.

Podczas uroczystości wrę-
czono wiele nagród i wyróż-
nień. Świadectwa ukończenia 
Liceum z wyróżnieniem otrzy-
mali: Natalia Kasperkiewicz, 
Michał Ratajczak, Aleksandra 
Wrembel, Marta Dębska, Emi-
lia Skuza, Klaudia Kozłowska, 
Bartosz Nowak, Maja Dudek, 
Julia Szczesiak, Patrycja Ko-
mosińska, Karolina Słowiń-
ska, Aleksandra Wójta.

Warunkiem otrzymania 
tego świadectwa było uzyska-
nie na świadectwie ukończenia 
szkoły  średniej ocen co naj-
mniej 4, 76.

Nagrodzone zostały też 
Wiktoria Brudło i Aleksandra 
Spychała za bardzo dobre 
wyniki  ze średnią ocen co 
najmniej 4,5.

Dyplomy uznania i nagro-
dy za osiągnięcia sportowe 
otrzymali: Julia Karcz, Bar-
tosz Nowak, Bartosz Woźny, 
Bartosz Czerniak, Dawid Du-
naj, Piotr Mentlewicz, Jakub 
Brzozowski, Łukasz Liman, 
Patryk Judek.

Nagrodzeni zostali również 
absolwenci, którzy podczas 
trzyletniej nauki aktywnie 
działali w szkolnym zespole 
muzycznym „Kopernik Band” 

oraz w TV Kopernik: Miłosz 
Markiewicz, Kajetan Rusiecki, 
Aleksandra Wójta, Aleksandra 
Jędrzejczak, Adrianna Kaź-
mierczak, Jakub Borkiewicz, 
Julia Karcz.

Nie pozostali niezauważeni 
uczniowie, którzy w czasie 
trzyletniej nauki w Koperniku 
aktywnie działali w Samorzą-
dzie Szkolnym: Emilia Sku-
za, Julia Kolasińska, Wiktor 
Kałek, Miłosz Markiewicz, 
Kajetan Rusiecki, Zuzanna 
Półtoraczyk, Aleksandra Wój-
ta, Adrianna Kaźmierczak, 
Joanna Chwirot.

Bardzo miłym akcentem 
było wystąpienie kierownika 
Oddziału Rejonowego PCK  
Emilii Jarczyńskiej, która w 
imieniu Prezesa Oddziału 
Rejonowego PCK Jerzego 
Kimstacza oraz Polskiego 
Czerwonego Krzyża złożyła 
podziękowania za bezinte-
resowną pracę oraz ogrom-
ne zaangażowanie w akcje 
charytatywne organizowane 
nie tylko na terenie Szkoły 
oraz życzyła wchodzącym 
w dorosłość (absolwentom) 
spełnienia marzeń, realizacji 
zamierzonych celów i nieusta-
jącej siły w dalszym działaniu 
dla drugiego człowieka.

Uroczystość zakończył po-
żegnalny występ trzeciokla-
sistów z zespołu muzycznego 
Kopernik Band: Miłosza Mar-
kiewicza, Aleksandry Wójta i 
Aleksandry Jędrzejczak. 

m Nowy Tomyśl
Burmistrz Włodzimierz Hib-
ner odwiedził uczniów SP 
nr 3, którzy uczą się języka 
hiszpańskiego pod okiem p. 
Darii Peters. Celem wizyty 
było m. in. przekazanie naszej 
młodzieży listów i kartek, 
które otrzymał od chilijskich 
uczniów. Jest to kontynu-
acja wzajemnych kontaktów 
najmłodszych mieszkańców 
obu krajów. Podczas pobytu 
w Chile burmistrz przekazał 
kartki wypisane po hiszpańsku 
przez uczniów SP nr 3 w szkole 
podstawowej w Chimbarongo 
oraz w Technikum Przemysłu 
i Górnictwa im. Ignacio Do-
meyko w Santiago.

W „Koperniku” odebrali 
świadectwa

27 kwietnia br. był bardzo ważną datą dla niemal osiemdziesięciu uczniów klas trzecich 
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.

Burmistrz w „Podstawówce”

W piątkowe przedpołudnie 
18 maja 2018 roku, ulicami 
Grodziska Wielkopolskiego 
przeszedł barwny korowód  
uczniów szkół z terenu gmi-
ny Grodzisk Wielkopolski.    
Poszczególne placówki, pre-
zentowały różne epoki w 
dziejach naszego miasta. 
Szkoła Podstawowa nr 2 
przygotowała lata 20’ XX 
wieku. 

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 4 reprezentowali okres 
20-lecia międzywojennego. 
Szkoły podstawowe w Grąble-
wie i Kąkolewie reprezento-
wały kolejno lata 60’ i 70’. 
Uczniowie szkoły w Ptasz-
kowie zaprezentowali okres 
powojenny.  Współczesność 
natomiast przedstawiła spo-
łeczność Szkoły Podstawowej 
nr 1. Dodatkowo, w żakinadę 
włączyli się uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Ze-
społu Szkół Technicznych.

Pochód, inaugurujący gro-
dziskie obchody 715-lecia 
nadania praw miejskich mia-
stu Grodzisk Wielkopolski, 
zatrzymał się na Starym Ryn-
ku, gdzie za udział w uro-
czystościach podziękował 
młodzieży oraz nauczycielom 
zaangażowanym w przygo-
towanie oraz poprowadzenie 
pochodu Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego. Zanim w 
niebo poleciały gołębie oraz 
balony symbolizujące wyjąt-
kowy jubileusz, Burmistrz 
Henryk Szymański zwrócił 
się do uczestników parady 
podkreślając, iż poprzez oso-

bisty udział w tym ważnym 
wydarzeniu, stają się współ-
twórcami historii, do której 
wracać będą przyszłe pokole-
nia. Zaznaczył również, że ju-
bileuszowe obchody są czasem 
przepełnionym radością, ale i 
dniem zadumy oraz pamięci o 

minionych pokoleniach, które 
poprzez swoje zaangażowanie, 
współtworzyli dzisiejszy wize-
runek miasta.

W podziękowaniu za udział 
w paradzie, uczniowie uczest-
niczyli w seansach filmowych, 
w Centrum Kultury „Rondo”.

W dniach 07-11.05.2018 
r. odbył się pierwszy dla 
klasy wojskowej z Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. 
Kopernika w Nowym To-
myślu szkolny obóz ogólno-
wojskowy zorganizowany 
przez batalion logistyczny 
17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej im. gen. 
broni Józefa Dowbora Mu-
śnickiego w Międzyrzeczu. 

Obóz odbył się na obiektach 
ośrodka szkolenia poligono-
wego w Wędrzynie. Uczniowie 
„Kopernika” wzięli w nim 
udział wraz z koleżankami i 
kolegami z Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Międzyrzeczu.

Większość zajęć mia ła 
charakter praktyczny – od 
rozwinięcia (przygotowania) 
obozowiska poprzez szko-
lenie taktyczne, strzeleckie, 
inżynieryjno – saperskie, 
przeciwchemiczne i tereno-

znawstwo po likwidacji obo-
zowiska.

Szkolenie wspierali do-
świadczeni żołnierze rezerwy 
oraz zawodowi instruktorzy 
z brygady. Klasa wojskowo 
– sportowa wzięła również 
udział w wycieczce do Mię-
dzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego, gdzie mieliśmy oka-

zję zwiedzić część podziem-
nego kompleksu militarnego 
wybudowanego przez Niem-
ców przed II wojną światową.

Taka forma szkolenia klas 
wojskowych będzie kontynu-
owana również w kolejnych 
latach szkolnych w ramach 
współpracy „Kopernika” z 
międzyrzecką brygadą. 

16 maja 2018 roku na uroczy-
stej gali w Warszawie ode-
braliśmy nagrodę w ramach 
II edycji konkursu granto-
wego „Wspieramy rozwój” 
organizowanego przez grupę 
CEDROB w wysokości 20 
tysięcy złotych. W tym roku o 
wsparcie finansowe ubiegało 

się niemal 1300 instytucji. Na-
grodę otrzymaliśmy z rąk pana 
Andrzeja Goździkowskiego 
prezesa firmy CEDROB z 
Ciechanowa. Nagroda była 
efektem wygranego przez na-
szą szkołę projektu „Łączenie 
pokoleń w pracowni gastro-
nomicznej”  napisanego przez 

panie:  Joannę Kokocińską i  
Natalię Wajs. Celem projektu 
jest integracja społeczna, roz-
wijanie umiejętności uczniów 
klas gastronomicznych poprzez 
realizację wspólnych zajęć z 
grodziskimi przedszkolakami, 
osobami niepełnosprawnymi 
oraz osobami starszymi.

Barwny pochód w Grodzisku

Obóz wojskowy z „Kopernikia”

Nagroda dla „Różowej”
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Nie będzie już kar za to, 
że kierowca nie ma przy 
sobie dowodu rejestracyjne-
go pojazdu lub policy OC. 
Wdrażamy System Informa-
tyczny Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców, który 
będzie gromadził dane o 
historii pojazdu. Dzięki temu 
kupując auto z rynku wtór-
nego nie spotkamy się już z 
kotem w worku, a sztuczki 
nieuczciwych handlarzy będą 
łatwe do zdemaskowania. 

Nowelizacja, którą wprowa-
dziliśmy związana jest z cały 
procesem odbiurokratyzowa-
nia państwa oraz tego, żeby 
nasze codzienne życie było 
łatwiejsze. Po uruchomieniu 
bazy danych kierowcy nie 
będą musieli posiadać przy 
sobie dowodu rejestracyjnego 
pojazdu i papierowej polisy 
OC. Funkcjonariusze policji 
czy Generalnej Inspekcji 
Transportu Drogowego w 
czasie kontroli sprawdzą 
odpowiednie dane w bazie. 

Gdy kontrola wykaże np. 
niesprawność pojazdu i 
dowód będzie musiał być 
zatrzymany, kierowca otrzy-
ma pokwitowanie, a w bazie 
danych zostanie odnotowana 
odpowiednia informacja. 
Zwrot dokumentu nastąpi 
także w sposób wirtualny, 
poprzez wymazanie infor-
macji o zatrzymaniu z bazy. 
Tradycyjny dowód rejestra-
cyjny będziemy używać tylko 
w stacji kontroli pojazdów, a 

więc zazwyczaj raz na rok.

Powstanie baza CEPiK 2.0, 
tam będą trafiać informacje 
m.in. o obecnym i poprzed-
nich właścicielach pojaz-
du, informacje o badaniu 
technicznym i odnotowanym 
podczas badania stanie 
licznika, informacje o takich 
zdarzeniach jak: kradzież, 
odnalezienie, wyrejestrowa-
nie czy zbycie.

Ministerstwo Cyfryzacji już 
zresztą uruchomiło możli-
wość sprawdzania historii 
pojazdu. Czynność ta jest 
dostępna na stronie www.
obywatel.gov.pl w zakładce 
„Sprawdź swój pojazd”.

Wprowadzone przez nas 
ułatwienia spotkały się z 
pozytywnymi ocenami eks-
pertów i kierowców, co mnie 
cieszy, i jest mobilizacją do 
realizacji kolejnych celów. 

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP. 

Albania to kraj paradoksów. 
Ekonomicznych - bo ten nie-
gdyś najbiedniejszy kraj Eu-
ropy, a dziś wciąż jeden z 
najbiedniejszych, ma spo-
ro bardzo bogatych ludzi z 
superluksusowymi autami i 
posiadłościami pełnymi prze-
pychu. Politycznych - bo ta 
niedawna jeszcze twierdza or-
todoksyjnego komunizmu jest 
dziś na samej szpicy państw 
mogących najszybciej wejść 
do Unii Europejskiej. Wreszcie 
historyczno-religijnych: kraj z 
muzułmańską większością ma 
jako swoich największych bo-
haterów narodowych chrześci-
jan, a nie wyznawców islamu. 
Jednym z nich jest patronka 
portu lotniczego w stolicy - 
Tiranie „nene Tereza” czyli 
święta Matka Teresa z Kal-
kuty. Drugim średniowieczny 
przywódca antytureckich po-
wstań, wyzwoliciel Albańczy-
ków - Skanderbeg czyli Jerzy 
Kastriota.

I znów służbowo jestem 
w tym bałkańskim państwie 

paradoksów. Gdy koledzy 
europosłowie późnym popo-
łudniem idą na basen albo 
oglądają mecz w telewizji, ja 
jadę do dwóch katolickich ko-
ściołów położonych na obrze-
żach Tirany.

Moim przewodnikiem jest 
redemptorysta, ksiądz spod 
Dębicy Andrzej Michoń. Po 
siedmiu latach wśród Polaków 
w Kazachstanie, po roku w 
Gliwicach i roku w Głogowie, 
od czterech niemal lat posłu-
guje katolikom stanowiącym 
sporo wyspę, ale jednak na 
muzułmańskim morzu. Modlę 
się – ja, grzesznik - w kościele 
pod wezwaniem świętego pol-
skiego papieża. To pierwsza 
(sic!) świątynia na świecie 
konsekrowana pw. Jana Pawła 
II dosłownie kilka dni po 
jego kanonizacji. Posługują 
tu Siostry Dominikanki z 
Włoch. Ksiądz-rodak mówi, 
że najmłodsza ma 60 lat, ale 
mają dużo więcej „poweru” niż 
młodsi. Jedna z nich, po „70-
tce” dopiero co złamała nogę, 

grając z uczniami w piłkę. 
Msza tutaj jest w niedzielę raz, 
kościół jest pełny, przychodzi 
około 250 osób. Większość to 
napływowa ludność z chrze-
ścijańskiej północy kraju, z 
niewielką inteligencją, wyko-
nywająca proste zawody – tu, 
w Kamzie, ale też w Tiranie 
czy Vlorze, elita są muzułma-
nie i dla nich zarezerwowane 
są lepsze miejsca pracy. 

Po prawej stronie krzyża w 
centralnym miejscu kościoła 
JP 2 obraz Matki Boskiej po-
darowany przez redemptory-
stów z Gliwic. Przy drzwiach, 
po prawej, jak się wchodzi, 
tablica w dwóch językach: 
polskim i albańskim poświę-
cona … 150 rocznicy urodzin 
Józefa Piłsudskiego! Orzełka 
na tablicy ofiarował amba-
sador RP w Tiranie. Przed 
kościołem pomnik papieża z 
Krakowa. A pod nim wieniec z 
biało-czerwoną szarfą. Polska 
jest wszędzie, jak widać ... 

Ryszard Czarnecki, Poseł do Parla-
mentu Europejskiego, PiS

Wojewoda wielkopolski 
Zbigniew Hoffmann wydał 
decyzje w sprawie dobudo-
wy trzeciego pasa ruchu i 
wzmocnienia konstrukcji na-
wierzchni autostrady A2 na 
odcinku od węzła „Poznań 
Zachód” do węzła „Poznań 
Krzesiny” o łącznej długości 
ok. 15,7 km.

Zbigniew Hoffmann podpisał 
dwie decyzje o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i udzie-
leniu pozwolenia na dobudowę 
trzeciego pasa ruchu i wzmoc-
nieniu konstrukcji nawierzchni 
autostrady A2 na odcinku od 
węzła „Poznań Zachód” do 
węzła „Poznań Krzesiny” o 
łącznej długości  ok. 15 km 730 
m. Wojewoda podjął decyzję 
po rozpatrzeniu wniosków 
inwestora - Autostrada Wiel-
kopolska S.A.

- Dobudowa trzeciego pasa 

stanowi ważny element auto-
strady A2, będącej głównym 
ciągiem komunikacyjnym 
wschód – zachód na terenie 
naszego województwa oraz 
całego kraju. Poszerzenie 
autostradowego pasa ruchu 
usprawni przejazd samocho-

dów osobowych i ciężarowych 
przez odcinek autostradowej 
obwodnicy miasta Poznania, 
wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu oraz usprawni 
ruch samochodowy na włącze-
niach z dróg ekspresowych S5 
i S11 – komentuje wojewoda 
wielkopolski Zbigniew Hof-
fmann.

Inwestycja obejmuje dobu-
dowę trzeciego pasa ruchu, 
wzmocnienie nawierzchni, 
poszerzenie mostu nad rzeką 
Wirynką do trzech pasów ru-
chu dla każdej jezdni, wydłu-
żenie przejazdów awaryjnych, 
wykonanie oraz regulację wy-
sokościową nawierzchni przy 
kolumnach alarmowych, wy-
mianę barier ochronnych, czy 
przebudowę odwodnienia i ka-
nalizacji deszczowej. Inwestor 
będzie mógł rozpocząć roboty 
budowlane po uzyskaniu przez 
decyzję waloru ostateczności.

Za nami kolejna ważna wi-
zyta zagraniczna prezydenta 
Andrzeja Dudy. Stany Zjed-
noczone Ameryki Północnej, 
gdzie gościł prezydent, to 
nasz sojusznik i bardzo waż-
ny partner. Prezydent spo-
tkał się oczywiście z polonią, 
która w USA jest bardzo licz-
na. Z kolei delegacja Sejmu 
RP wraz ze mną w tym czasie 
odbywała wizytę u naszych 
rodaków w Kazachstanie. 

Prezydent podziękował Polo-
nii, że mimo upływu lat ich 
związki z Polską są bardzo sil-
ne. Dziękował za pielęgnowa-
nie naszej kultury narodowej 
w USA. Prezydent stwierdził, 
że Chicago jest po warszawie 
drugim największym polskim 
miastem. 

Podczas swojego wystą-
pienia Andrzej Duda zwrócił  
uwagę na silny fundament 
przyjaźni polsko-amerykań-
skiej. Przecież to nasi wybitni 
Polacy jak Tadeusz Kościusz-
ko czy Kazimierz Pułaski 
walczyli w XVIII wieku o 
niepodległość Stanów Zjed-

noczonych. Amerykanie na-
tomiast w wojnie 1920 roku 
bronili polskiego nieba przed 
bolszewikami. 

Współcześnie także mamy 
bardzo silne relacje z USA. 
To za prezydentury Andrzeja 
Dudy i rządów Prawa i Spra-
wiedliwości nie borni nas 
tylko nasze wspaniałe Wojsko 
Polskie ale także wojska ame-
rykańskie. Dzięki naszej silnej 
pozycji w NATO mamy pogłę-
bioną współpracę militarną 
z wieloma naszymi partnera-
mi. Dziś także rozszerzamy 
współpracę gospodarczą i 
wymianę handlową z USA. 
To efekty wysiłków naszej 
dyplomacji.

Kiedy prezydent przebywał 
w USA, delegacja sejmowej 
Komisji Łączności z Polakami 
za Granicą, w której pracuję, 
odwiedziła naszych rodaków 
w Kazachstanie. Spotkaliśmy 
się z potomkami tych, których 
rodziny w latach 30-tych i 
40-tych XXw. zostały zesłane 
przez komunistów na stepy 
Azji Centralnej. Odwiedzili-
śmy wiele miejsc i miejsco-

wości. Do niektórych dociera-
liśmy jadąc wiele kilometrów 
stepem, gdzie nie ma drogi, 
są za to tylko trawy i sucha 
ziemia. Zostaliśmy przyjęci 
bardzo ciepło, a nasze roz-
mowy dotyczyły ich sytuacji 
w Kazachstanie, oczekiwanej 
dalszej pomocy oraz znoweli-
zowanej ustawie o repatriacji, 
która ułatwia powrót do Polski. 

To wobec naszych rodaków 
na kresach dawnej Rzeczypo-
spolitej, oraz tych wywiezio-
nych daleko na wschód mamy 
obowiązki jako państwo. Sku-
pianie się na obcych nam 
kulturowo imigrantach z Syrii, 
Afryki Północnej  i innych 
krajów arabskich, jako priory-
tetowe, co proponuje opozycja, 
uważam za duży błąd. 

Zarówno Prezydent Andrzej 
Duda w USA jak i my w Ka-
zachstanie prosiliśmy roda-
ków, aby zawsze byli z nami 
i wspierali ojczyznę swoich 
przodków, i żeby pamiętali, że 
ten dom – Polska, jest zawsze 
dla nich otwarty. 

Marcin Porzucek, poseł na Sejm RP

W uroczystości upamiętnia-
jącej poległych żołnierzy pol-
skich i radzieckich oraz za-
mordowanych przez hitlerow-
ców mieszkańców okolicznych 
wsi udział wzięli: Konsul Ge-
neralny Federacji Rosyjskiej 
Ivan Kosonogov, poseł na Sejm  
7 kadencji Romuald Ajchler 
z żoną, Sekretarz Rady Wo-
jewódzkiej SLD w Poznaniu 
Lucjan Dutkiewicz. Przedsta-
wiciele Związku Weteranów i 
Rezerwistów Wojska Polskie-
go-Miejskie Koło Poznań z 
prezesem ppłk Mieczysławem 
Chmielą na czele, Stowarzy-
szenia ”Rodzina Policyjna 
1939”- Andrzej Borowski. W 
uroczystości wzięła udział 
także przewodnicząca Związ-
ku Emerytów PKP Joanna 
Mikołajewska, przedstawiciel 
Poznańskiej Chorągwi ZHP 
Piotr Pers oraz działacze SLD 
z Piły, Czarnkowa, Złotowa, 

Trzcianki, Międzychodu, Sza-
motuł, Śremu i Poznania. 

Aleksander Antoniewicz 
prowadzący uroczystość po 
wysłuchaniu hymnów Polski 
i Federacji Rosyjskiej przed-
stawił rys historyczny działań 
spadochroniarzy w tym rejo-
nie. Pozwolę sobie przytoczyć 
jego fragment.

„ 7 września 1944 r w oko-
licznych lasach wylądowali 
spadochroniarze z Wydzielo-
nego Batalionu I Armii WP. 
Ich akcja dywersyjna miała na 
celu m.in. zdobycie informacji 
o lokalizacji wojsk niemiec-
kim na tym terenie (…) Dane 
wywiadowcze zdobyte przez 
nich wykorzystano podczas 
ofensywy styczniowej roku 
1945. Pomogły one ocalić 
dwa mosty na rzece Noteć-w 
Czarnkowie i w Wronkach- co 
miało ogromny wpływ na pro-
wadzenie działań wojennych 

.Wśród osób pomagającym 
desantowcom -dywersantom 
było wielu mieszkańców oko-
licznych wsi. Niektórzy z nich 
zapłacili wysoką cenę. Józef i 
Franciszka Furman cenę naj-
wyższą. Zostali zamordowani 
w niemieckim obozie zagłady.
(…) Dzisiaj spotykamy  się 
tu by uczcić ich pamięć oraz 
przypomnieć niektórym, że 
wyzwolenie, zwycięstwo nad 
faszystowskimi Niemcami 
przyszło z Wschodu i Zachodu, 
a krew przelana przez żołnie-
rzy polskich i radzieckich jest 
warta tyle samo co żołnierzy 
wojsk sprzymierzonych na 
zachodzie Europy”

Następnie głos zabrał  Kon-
sul Federacji Rosyjskiej Ivan 
Kosonogov, Romuald Ajchler 
i Lucjan Dutkiewicz. Na za-
kończenie złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze.

Dariusz Czarnecki

Ułatwienia dla kierowców! 

Polskie ślady w chrześcijańskiej 
(sic!) Albanii

Decyzja wojewody w sprawie 
trzeciego pasa na A2

Polskość jest wszędzie

Dzień Zwycięstwa w Sokołowie

W dniu 14.05.2018 r. odbyła 
się konferencja prasowa posła 
Błażeja Łukasza Pardy (Ku-
kiz’15). 

Temat „Benzyna Plus” do-
tyczy podwyżki za paliwo. W 
czwartek odbyło się pierwsze 
czytanie haniebnej ustawy, 
podnoszącej cenę paliwa o 10 
groszy. Cenę za litr w ponad 
połowie stanowią ukryte po-
datki do państwa. Tak więc za 
każde 100 zł wydane na stacji, 
troszkę ponad 50 zł zasila bu-
dżet centralny. Rok temu dzię-

ki społecznemu oporowi udało 
się powstrzymać prace legisla-
cyjne, teraz PiS wprowadza po 
cichu podwyżki, które dotkną 
wszystkich obywateli. Proszę 
o wsparcie i włączenie się w 
akcję poinformowania opinii 
społecznej poprzez publikację 
informacji z konferencji w 
Państwa medium. 

Materiał wideo z konferencji: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / p i l s k a . t v / v i d e -
os/1650371985057919/ 

10 gr. więcej za „Benzyna Plus”



Str. 10 POWIATY-GMINY
29 maja 2018METROPOLIA POZNAŃSKA 

Organizowane przez Między-
narodowe Targi Poznańskie 
pokazy lotnicze Poznań Air 
Show przyciągnęły prawie 
70 tysięcy gości. Rodzinna 
atmosfera połączyła się z eks-
tremalnymi mocami silników 
odrzutowych. Na poznańskiej 
Ławicy można było obser-
wować 720 minut pokazów 
lotniczych, a także 80 statków 
w powietrzu, na wystawie 
statycznej i prywatnych samo-
lotów. Pokazy były podzielone 
na trzy bloki tematyczne – upa-
miętniające 100-lecie Postania 
Wielkopolskiego, 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości i 
100-lecia Lotnictwa Wojsko-
wego oraz blok NATO Tiger 
Meet. Największą popular-
nością cieszyła się możliwość 

zwiedzania wnętrza samolotu 
AWACS. Niektórzy mieli na-
wet szczęście wejść do kokpitu 
pilotów. 

Skomplikowany podniebny 
pokaz zaprezentowała Grupa 
Akrobacyjna Żelazny. Ich 
występ publiczność zobaczyła 
dzięki uprzejmości Głównego 
Partnera Motoryzacyjnego 
Poznań Air Show – firmy 
SKODA. Gdy podczas pokazu 
Żelaznych na niebie pojawił się 
symbol Polski Walczącej  pu-
bliczność żywiołowo zare-
agowała gromkimi brawami. 
Wzruszenie przeplatało się z 
adrenaliną, którą dostarczyły 
pokazy odrzutowców F-16 z 
Demo Tiger Team. Duża moc, 
nieprawdopodobna prędkość, 
unikatowy ryk silników oraz 

akrobacje na najwyższym, 
światowym poziomie zagwa-
rantowały wspaniałe widowi-
sko. Publiczność podziwiała 
szybkie beczki, pętle, razery, 
melmany, spirale i korkociągi. 
Niebywałe umiejętności zapre-
zentowała też grupa śmigłowca 
MI 24, a widzowie zostali 
oczarowani akrobacjami Ar-
tura Kielaka.

Licznie przybyłe grupy re-
konstrukcyjne, historyczne po-
jazdy, unikatowe modele broni,  
a przede wszystkim pasjonaci 
w pełnym umundurowaniu 
zmieniły wydarzenie w ple-
nerową lekcję historii. 

Dziękujemy wszystkim za 
obecność i niepowtarzalną 
energię, której byliście źró-
dłem #flyhigh!

Tygrysy na poznańskim niebie

Wszystkie trzy projekty 
zgłoszone przez wojewodę 
wielkopolskiego Zbigniewa 
Hoffmanna do konkursu na 
dofinansowanie projektów 
z Programu Wieloletniego 
„Niepodległa” otrzymają 
wsparcie. 

Wojewoda wielkopolski otrzy-
mał dofinansowanie wszyst-
kich zgłoszonych projektów:

1. Spot filmowy - „Powstanie 
Wielkopolskie Zwycięstwo 
- 12 scen z życia Prauziń-
skiego”. 
Spot opowiada o losach 
Leona Prauzińskiego - ma-
la rza Powstania Wielko -
polskiego i jego obrazach.  
W filmie wystąpią potom-
kowie Leona Prauzińskiego, 
którzy do dzisiaj kultywują 
pamięć o swoim ojcu i dziad-

ku. W posiadaniu rodziny jest 
wiele pamiątek i fotografii, 
które dzięki produkcji zostaną 
udostępnione szerszemu gronu 
odbiorców.

 
2. Realizacja filmowego pro-
jektu edukacyjnego - „Zdo-
bycie lotniska na Ławicy. 
Początki polskiego lotnictwa 
wojskowego”.
Po wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego - 27 grudnia 1918 
roku - i opanowaniu w dniach 
następnych większości obiek-
tów strategicznych i wojsko-
wych na terenie Poznania, 
jedynie Stacja Lotnicza w 
Ławicy (wówczas jeszcze pod 
Poznaniem) pozostawała wciąż 
w rękach niemieckich. Jej zdo-
bycie 6 stycznia oddaliło realną 
groźbę niemieckich ataków 
lotniczych, ale przede wszyst-
kim - wraz z równoczesnym 

zajęciem Hali Zeppelinów i 
przejęciem zgromadzonych w 
niej kilkuset samolotów -zapo-
czątkowało budowę polskiego 
lotnictwa wojskowego, w zna-
czący sposób przyczyniając się 
do zwycięstwa Wojny Polsko
-Bolszewickiej 1920 roku. 
 
3. Gra komputerowa „Ku 
Zwycięstwu”.
Projekt gry komputerowej 
„Ku Zwycięstwu” ma na celu 
popularyzację obchodów set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. Gra ma zachęcić 
odbiorców - głównie młodych 
- do aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w obchodach 
stulecia odzyskania niepod-
ległości. Fabuła opiera się na 
wydarzeniach historycznych 
z przełomu XIX i XX wieku. 

Projekty programu „Niepodległa”

Po raz kolejny,  jak co roku o 
tej porze, 6 maja spotkaliśmy 
się na zapowiadanej wcze-
śniej dziennikarskiej majów-
ce. Jej  organizatorem jak 
zawsze było  Stowarzyszenie 
Dziennikarzy RP, tym razem 
jednak przy współudziale 
Wielkopolskiego Porozumie-
nia Dziennikarzy, reprezen-
towanym przez Krzysztofa 
Wodniczaka.

Jak zwykle było rodzinnie, 
smakowicie i wesoło. Pogoda 
dopisała znakomicie, więc 
imprezę można zaliczyć do 
bardzo udanych. Były kon-
kursy z nagrodami spośród 
których najwięcej śmiechu i 
dobrej zabawy okazały się ka-
lambury. Sposoby jakich imali 
się ich uczestnicy aby pokazać 
treść kalamburowego hasła, 
niejednokrotnie powodowały 
huraganowy śmiech odga-
dujących, ale najważniejsze, 
że wszystkie hasła zostały 
odgadnięte. Była muzyka na 
żywo, było wspólne śpiewanie 
i grillowanie.

Jednak największym sukce-
sem naszej majówki było to, co 
wraz z Krzysztofem Wodni-
czakiem  nazywamy między-
stowarzyszeniowym ekume-
nizmem i o co od dłuższego 

już czasu zabiegamy. A że sku-
tecznie, niech świadczy fakt, 
że zaproszenie na majówkę 
przyjęli i w niej uczestniczyli 
przedstawiciele stowarzyszeń 
i klubów dziennikarskich, 
związanych z Wielkopolskim 
Porozumieniem Dziennikarzy. 

Z przyjemnością odnotowa-
liśmy udział takich osób jak 
Piotr Górski – Związek Zawo-
dowy Dziennikarzy, Zbigniew 
Ostrowski – Stowarzysze-
nie Polskich Mediów, Stani-
sław Kalisz – Klub Starszych 
Dziennikarzy, Michał Sob-

kowiak – Klub Dziennikarzy 
Obywatelskich, Jan Maćko-
wiak – Stowarzyszenie Prasy 
Lokalnej oraz członek SDRP, 
Danuta Rogalska – Katolickie 
Stowarzyszenie Dziennikarzy, 
czy Wojciech Wardein – Klub 
Publicystów i Reporterów. 

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za 
udział w naszej majówce, 
ze szczególnym ukłonem w 
stronę redaktora naczelnego 
Głosu Wągrowieckiego, Jurka 
Mianowskiego, który pomimo 
nienajlepszej kondycji zdro-
wotnej, choć na krótko ale 
przyjechał z Wągrowca wraz 
z rodziną, aby z nami się 
spotkać. A skoro o podzięko-
waniach mowa, to nie sposób 
pominąć w nich koleżanki Oli 
Lewandowskiej, która przy-
gotowała wraz z rekwizytami 
i poprowadziła  brawurowo 
wszystkie konkursy, oraz ko-
legom Jankowi Maćkowiakowi 
i Zbyszkowi Ostrowskiemu, 
którzy przywieźli ze sobą 
instrumenty muzyczne wraz 
z nagłośnieniem i wypełnili 
muzycznie naszą imprezę. Tak 
więc było naprawdę wspaniale.

Ja też tam byłem, miód 
i wino… A właśnie nie, bo 
niestety przyjechałem samo-
chodem.  Ryszard Bączkowski

Dziennikarska majówka
m Komorniki
Wzorem roku ubiegłego 
roku, gmina Komorniki 
uruchamia kolejną, drugą 
już edycję Budżetu Obywa-
telskiego. I tym razem na 
projekty zgłaszane przez 
mieszkańców zostanie prze-
znaczona pula 600 tys. zło-
tych, w podziale na zadania 
inwestycyjne oraz niein-
westycyjne. Zachęcamy do 
zgłaszania propozycji na 
2019 rok. 

Mogą to być zadania doty-
czące np.
a wzbogacania infrastruktury 
miejskiej poprzez budowę, 
rozbudowę lub modernizację 
jej elementów;
a działań służących poprawie 
warunków życia i funkcjono-
wania mieszkańców;
a wydarzeń o charakterze 
prospołecznym, kulturalnym, 
oświatowym lub sportowym.

Już 1 czerwca br. ruszy 
nabór projektów. Zadania 
do budżetu obywatelskiego 
może zgłosić każdy miesz-
kaniec gminy, zameldowany 
na jej obszarze, który ma 
ukończone 15 lat. Gło-
sowanie 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 możliwość 
zgłaszania i promowania cie-
kawych 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 

Od początku funkcjonowania 
rządowego programu Rodzi-
na 500 plus do wielkopolskich 
rodzin trafiło już ponad 5 mld 
zł. Świadczeniem jest obję-
tych średnio 370 tys. dzieci. 
Wojewoda Zbigniew Hof-
fmann zauważa, że program 
w znaczącym stopniu zni-
welował ubóstwo i poprawił 
jakość życia wielkopolskich 
rodzin. 
Program Rodzina 500 plus 
wszedł w życie 1 kwietnia 2016 
roku. Od tego czasu wypłacona 
wielkopolskim rodzinom kwo-
ta świadczeń wyniosła łącznie 
ponad 5 mld zł. Składa się na 
nią 1,7 mld zł w 2016 roku, 2,3 
mld zł w 2017 roku i już ponad 
1 mld w 2018 roku. Średnio w 
Wielkopolsce wsparciem ob-
jęte jest 370 tys. dzieci. 

- Dzięki rządowemu progra-
mowi Rodzina 500 plus udało 
się zmniejszyć poziom skraj-
nego ubóstwa wśród dzieci o 
ponad 90 proc. W rezultacie 
ryzyko ubóstwa spadło naj-
mocniej z pośród wszystkich 
krajów Unii Europejskiej - 
zauważa Zbigniew Hoffmann. 
- W naszym województwie 
wzrósł również przeciętny 
dochód w przeliczeniu na 
jedną osobę. Suma korzyści 
w wymiarach społecznym, 
gospodarczym i demograficz-
nym pozwala z optymizmem 
oceniać realizację programu 
w Wielkopolsce. To również 
przykład dobrej współpracy 
administracji rządowej z sa-
morządową - dodaje wojewoda 
wielkopolski. 

Na  p o ds t awie  d a nych 

z GUS-u w Wielkopolsce 
wzrosła liczba urodzeń na 
przestrzeni lat 2015 i 2017, 
porównując okresy sprzed i 
w trakcie realizowania pro-
gramu Rodzina 500 plus.  
W 2015 roku w województwie 
wielkopolskim rodziło się 36,7 
tys. dzieci, natomiast w 2017 
roku liczba ta wzrosła do 42,4 
tys. W I połowie 2017 roku 
najwyższy poziom współczyn-
nika urodzeń notowano w wo-
jewództwie pomorskim, a na-
stępnie w wielkopolskim, ma-
zowieckim oraz małopolskim. 
W tym okresie zmniejszyła się 
także stopa bezrobocia z 6,7 
proc. w 2015 doku do 2,7 proc. 
w 2017 roku. Wzrasta również 
liczba kobiet aktywnych zawo-
dowo z 610 tys. (2015 rok) do 
719 tys. (2017 rok). 

Rusza druga edycja Budżetu 
Obywatelskiego

Ponad 5 mln zł na „Rodzina 500 plus”

Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej zaprosił na 
spotkanie z wybitnym polskim 
muzykiem i kompozytorem 
Krzesimirem Dębskim. Książka 
„Nic nie jest w porządku” daje 
przyczynek do dyskusji na temat 
relacji Polsko-Ukraińskich. Z 
racji przeżyć jego rodziców, a 
w szczególności doświadczenia 
rzezi wołyńskiej, która odcisnę-
ła piętno na jego rodzicach i w 
konsekwencji na nim samym, 
podnosi aspekt niezamknięcia 
tamtego rozdziału prze nasze 
narody. 

Wstrząsające, bardzo osobiste 
wspomnienia rodziców autora 
pokazują że rany w Polakach 
się nie zabliźniły. „Ze względu 
na przyszłość nie zapominajmy 
o trudnej przeszłości” pisze w 
ostatnim zdaniu.

Krzesimir Marcin Dębski to 
wybitny polski kompozytor, m.in. 
muzyki współczesnej i muzyki 
filmowej, skrzypek jazzowy i 
dyrygent.

Dziadek kompozytora, Leopold 
Dębski herbu Radwan, urodzony 
w Kołomyi, pochodził z drobnej 
szlachty. Jego rodzina doświadczy-
ła represji po powstaniu stycznio-
wym. Podczas I wojny światowej 
w szpitalu we Włodzimierzu 
Poleskim, gdzie miał swój przy-
dział jako lekarz, poznał Ukrainkę 
Anisję Czemierkin z pochodzenia 
Kozaczkę. Po I wojnie małżeństwo 
Dębskich zamieszkało we Lwowie, 
gdzie na świat przyszło dwóch sy-
nów: Jerzy i Włodzimierz Sławosz. 
W latach 30. XX w. przeprowadzili 
się do Kisielina w województwie 

wołyńskim. Leopold pracował 
jako lekarz, często leczył biednych 
za darmo.

Rodzice Krzesimira, Aniela 
Sławińska i Włodzimierz Sławosz 
Dębski zaręczyli się w trakcie 
obrony kościoła w Kisielinie przed 
atakiem nacjonalistów ukraińskich 
z UPA. Rodzina przeżyła i kilka 
dni ukrywała się u zaprzyjaź-
nionych Ukraińców. Dziadkowie 
Krzesimira, którzy powrócili do 
Kisielina, zostali porwani przez 
bojówkę UPA i zamordowani. W 
latach 80. i 90. ojciec Krzesimira 
Dębskiego prowadził prywatne 
śledztwo dotyczące okoliczności 
śmierci swoich rodziców, którego 
wyniki były zaskakujące. Krze-
simir Dębski ustalił tożsamość 
zabójcy dziadków i osobiście go 
poznał. Sprawca nie został jednak 
pociągnięty do odpowiedzialności 
ze względu na śmierć.

Włodzimierz pomimo odnie-
sionych obrażeń zgłosił się do 
27 Wołyńskiej Dywizji AK i 
przeszedł cały szlak bojowy tej 
dywizji. Do 27 Dywizji trafiła też 
Aniela. Spotkali się jednak dopiero 
po wojnie w Zamościu. Wzięli ślub 
i wyjechali w okolice Wałbrzycha.

Od roku 1988 Krzesimir Dębski 
poświęca się pracy kompozytora 
i aranżera. W ostatnich latach 
skomponował ponad pięćdziesiąt 
utworów symfonicznych i kame-
ralnych m.in.: operę, 4 oratoria, 
utwory religijne, 11 koncertów  
Zdzisławainstrumentalnych. 

Piosenki napisane przez Krze-
simira Dębskiego można usły-
szeć m.in. w wykonaniu takich 
artystów, jak: Edyta Górniak, 
Anna Jurksztowicz, Kayah, Beata 

Kozidrak, Grażyna Łobaszewska, 
Zdzisława Sośnicka, Ryszard 
Rynkowski, Stanisław Sojka, 
Zdzisława Sośnicka, Mieczysław 
Szcześniak, Natasza Urbańska, 
Borys Szyc. Współpracował z 
autorem tekstów piosenek Jackiem 
Cyganem.

Tworzy również muzykę filmo-
wą, teatralną i eksperymentalną. 
Skomponował przeszło 40 utwo-
rów symfonicznych i kameralnych, 
muzykę do ponad 50 f i lmów 
fabularnych i telewizyjnych, do 35 
sztuk teatralnych oraz utwory dla 
dzieci. W USA film Andrzeja Ma-
leszki – Maszyna Zmian z muzyką 
Krzesimira Dębskiego otrzymał 
nominację do Emmy Award ’98. 
W roku 2000 Dębski otrzymał 
nagrodę Fryderyk w kategorii 
„Kompozytor Roku” oraz nagrodę 
Międzynarodowej Akademii Fil-
mowej – Philip Award za muzykę 
do filmu Ogniem i mieczem. W 
2001 otrzymał nagrodę za mu-
zykę do W pustyni i w puszczy 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Pyros w Grecji.

W 2010 został uhonorowany 
Orderem Ecce Homo – polskim 
odznaczeniem kościelnym nada-
nym przez Kapitułę Orderu Ecce 
Homo za opisywanie życia mu-
zyką, muzyczny retusz na obrazie 
kraju i świata, piękne kształto-
wanie codziennej rzeczywistości 
przez dobroć, ład i harmonię. 
14 października 2015 roku ode-
brał Srebrny Medal „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. W 2017 
otrzymał „medal Pro Patria” za 
„szczególnie zasługi dla tradycji 
niepodległościowej”.

 Krzysztof Wodniczak

Relacje polsko-ukraińskie
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19 maja - tradycyjnie w Bo-
lewicach, odbył się bieg in-
auguracyjny VI Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego w 
Biegach Ulicznych pn. VIII 
Dziesiątka Fiedlerowska. 

Pomysłodawcą Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego 
oraz Dziesiątki Fiedlerowskiej 
był Wójt Gminy Miedzicho-
wo dr Stanisław Piechota. 
Gospodarz  wraz ze Starostą 
Nowotomyskim Ireneuszem 
Kozeckim wystartowali po-
nad 100 biegaczy i biegaczek 
, którzy do pokonania mieli 
dziesięciokilometrową tra-
sę. Przypomnieć należy, że 
aby ukończyć VI Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego 
biegacze muszą wystartować 
w 5 z 6 biegów: Dziesiątka 
Fiedlerowska -  Bolewice, Bieg 
Opalińskich - Opalenica, Chy-
ża Dziesiątka -  Nowy Tomyśl,                                               
Bieg Zbąskich - Półmaraton 
Zbąszyń ,  Lwówecka Dziesiąt-
ka - Lwówek, Bieg Niepodle-
głości - Wąsowo.

WYNIKI w poszczególnych 
kategoriach:

Kategoria KOBIETY OPEN :

I MACIĄG IWONA
KLUB BIEGACZA BOLEWICE 00:40:47
IIŚWIĄTEK AGATA
OSP OPALENICA  00:42:55
III PERZ EMILIA 
WOLSZTYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA 
 00:43:52

Kategoria MĘŻCZYŹNI OPEN: 

I GRABSKI RAFAŁ
DANFLOR TEAM  00:37:14
II RANECKI PIOTR  00:38:49
III DRZYMAŁA ADAM
DANFLOR TEAM  00:39:25

Kategoria KOBIETY 16-25:

I ŚWIĄTEK AGATA
OSP OPALENICA  00:42:55
II MACIAG MAGDALENA 
 00:49:51
IIIJANOWICZ HONORATA 
OPALENICKI KLUB BIEGACZA 00:50:04

Kategoria KOBIETY 26-35:

I MACIĄG IWONA 
KLUB BIEGACZA BOLEWICE 00:40:47
II PERZ EMILIA
WOLSZTYŃSKA AKADEMIA BIEGOWA
 00:43:52
III MAZUR AGNIESZKA
KOLECTEAM ZBĄSZYNEK 00:50:08

Kategoria KOBIETY 35+:

I STERMULA AGATA 00:48:51
II BIELAWA KAMILA

NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 00:48:51
III GWARDZIK KAROLINA
BIEGAM BO LUBIĘ 00:50:31

Kategoria MĘŻCZYŹNI 16-25:
I KRÓL SEBASTIAN
DRUŻYNA BIEGACZY GMINA GRANOWO 
 00:40:47
II NAGUCKI KAROL 00:45:25
III FRAŃSKI ERNEST 00:46:30

Kategoria MĘŻCZYŹNI 26-35:
I GRABSKI RAFAŁ
DANFLOR TEAM 00:37:14

II DRZYMAŁA ADAM
DANFLOR TEAM 00:39:25
III CHWALISZ ŁUKASZ
NIGHT RUNNERS 00:39:51

Kategoria MĘŻCZYŹNI 36-50:

I RANECKI PIOTR 00:38:49
II RUTA DARIUSZ ANDRZEJ 
NBK 00:39:46
III NOWAK PRZEMYSŁAW 
OPALENICKI KLUB BIEGACZA 00:39:55

Kategoria MĘŻCZYŹNI 50+:

I SKOTAREK SŁAWOMIR
OPALENICKI KLUB BIEGACZA 00:43:19
II MAŃCZAK BOGDAN
NKB CHYŻY NOWY TOMYŚL 00:43:54
III SZYMKOWIAK ANDRZEJ
 00:44:21

Pamiątkowe medale oraz 
statuetki wręczali Starosta 
Nowotomyski Ireneusz Ko-
zecki,  Wójt Gminy Miedzi-
chowo Stanisław  Piechota, 
Wójt Gminy Kuślin Jerzy 
Dziamski, Radny Powiatu 
Nowotomyskiego Przemysław 
Tramowski, Sekretarz Gmi-
ny Miedzichowo Karolina 
Łotecka, Grzegorz Szyld 
reprezentujący Nadleśnictwo 
Bolewice  oraz Dyrektor 
Zespołu Szkół w Bolewicach 
Hanna Kaczmarek.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie GRATULUJEMY! I 
zapraszamy do udziału w ko-
lejnych biegach VI Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego.

Warto również wspomnieć, że 
dwóch mieszkańców Gminy 
Miedzichowo Piotr Wesoły 
i Karol Banach w maju br. 
wzięli udział w ultramaratonie 
GWiNT Ultra Cross.  Pan 
Piotr Wesoły przebiegł trasę 
liczącą 55 km w czasie 6: 
59 zajmując tym samym w 
swojej kategorii wiekowej 50+ 
9 miejsce. 

Drugi z mieszkańców Pan 
Karol Banach, który zarazem 
był sponsorem VIII Dziesiątki 
Fiedlerowskiej  przebiegł 161 
km w czasie 30:17. 

VIII Dziesiątka Fiedlerowska

Najlepsze u Mamy jest to, że 
ją mamy.
Mamy ją swoją, nie cudzą,
nie inną, zawsze tą samą
i żeby nie wiem co – Mama 
zawsze zostanie M amą.

W niedzielę, 20 maja 2018r. 
Wójt Gminy Miedzichowo 
Stanisław Piechota zaprosił 
wszystkie Mamy na muzyczną 
ucztę.  O godzinie 17.00 w 
Sali Wiejskiej w Bolewicach 
rozpoczął się koncert z okazji 
zbliżającego się Dnia Mat-
ki. Jest to szczególne święto              
w kalendarzu bowiem Mama 
to jedno, krótkie słowo, choć 
kryje w sobie wiele treści. To 
właśnie z Mamą związane są 
nasze najpiękniejsze wspo-
mnienia, radości, marzenia 
i tęsknoty. Tego dnia na sce-
nie zaprezentowała się 13 
osobowa grupa uczestników 
warsztatów wokalnych, które 
co tydzień odbywają się w 
Bolewicach. Dzięki uprzej-
mości firmy ogrodniczej Pana 
Waldemara Perka z Trzciela, 
w pięknej kwiatowej scenerii 
zaprezentowali się: Wiktoria 
Bączyk, Kornelia Patrzała, 
Kinga Wieczorek, Julia Ruta, 
Zuzanna Kozak, Wiktoria 
Życińska, Weronika Walczak, 

Wiktoria Pilc, Paulina Bą-
czyk, Oliwia Ruta, Weronika 
Pluskota, Marta Pikuła oraz 

Mateusz Walczak. Ponadto 
podczas koncertu gościnnie 
wystąpili uczniowie Prywat-

nego Ogniska Muzycznego 
w Nowym Tomyślu: Jeremi 
Szczechowiak, Nikola Ha-

lasz oraz Daria Kaniewska. 
Koncert był bardzo różnorod-
ny, momentami wzruszają-
cy, chwilami humorystyczny. 
Zebrana na sali publiczność 
mogła oklaskiwać piosenki 
śpiewane solo, w duetach, 
większych zespołach. Nie 
zabrakło znanych przebojów, 
jak choćby I have nothing, Be-
liever, Mam tę moc czy Million 
reasons, ale również wzrusza-
jących utworów dla mamy. Na 
sali pojawiły się także duchy 
w  układzie tanecznym do 
tytułowej piosenki z filmu 
„Pogromcy duchów”. Całości 
dopełniły żartobliwe, jak i 

całkiem poważne refleksje na 
temat relacji  mama- dziecko 
przytoczone przez prowadzą-
cego koncert Jana Ślusarz przy 
wsparciu mamy- Cecylii. Nad 
muzycznym przygotowaniem 
wszystkich występujących 
podczas niedzielnego koncer-
tu czuwała Cecylia Ślusarz. 
Szczególne podziękowania 
należą się Magdalenie Ludwi-
czak oraz Kindze Wyrwał za 
bezinteresowną pomoc organi-
zacyjną w dniu imprezy.

Miłym akcentem niedzielne-
go spotkania muzycznego było 
wręczenie kwiatków wszyst-
kim Mamom uczestniczącym 
w koncercie. Natomiast młodzi 
artyści zostali obdarowani 
upominkami ufundowanymi 
przez Wójta Gminy Miedzi-
chowo. 

Słodki poczęstunek po kon-
cercie sprzyjał rozmowom i 
dał chwile wytchnienia od 
obowiązków codziennych.

Licznie przybyła publicz-
ność utwierdziła organizato-
rów, w przekonaniu, że warto 
wspierać dzieci i młodzież w 
działaniach artystycznych. 
Gromkie brawa, którymi słu-
chacze nagradzali występu-
jących, świadczą o tym, że 
koncert bardzo się podobał.

Mamy na muzycznej uczcie
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Zakończył się organizowany 
przez Urząd Miejski w No-
wym Tomyślu i Nowotomyski 
Ośrodek Kultury konkurs 
„Każdy Przedszkolak wie 
jak się przygotować, aby pra-
widłowo śmieci segregować”. 

W konkursie udział wzięły 22 
grupy dzieci z 8 nowotomy-
skich przedszkoli – w sumie 
448 przedszkolaków. Dzieci 
przez miesiąc zbierały maku-
laturę, zużyte baterie i stare 
płyty CD i DVD. Zaangażo-
wanie dzieci, wychowawców i 
rodziców przeszło najśmielsze 
oczekiwania, a ilość zebranych 
odpadów okazała się tak duża, 
że konieczne było przedłuże-
nie czasu przeznaczonego na 
ważenie i liczenie makulatury, 
baterii i płyt oraz wyznaczenie 
późniejszego terminu rozstrzy-
gnięcia konkursu. 

W sumie wszystkie przed-
szkolaki zebrały 5.697,4 kg 
makulatury, 702,4 kg baterii i 
4.637 sztuk starych płyt CD i 
DVD. Zgodnie z regulaminem 
konkursu zebrane przez dzieci 
odpady zostały przeliczone na 
punkty. Niekwestionowanym 
liderem zostało Przedszkole 
Specjalne Małpi Gaj, które 
zebrało 1.034,4 punktów. Na 
kolejnych miejscach znalazły 
się: Oddział Przedszkolny 
w Borui Kościelnej – 430,15 
punktów, Przedszkole nr 5 
Słoneczko grupa Biedronki 
– 421,70 punktów. Burmistrz 
Włodzimierz Hibner osobiście 
nagrodził dzieci z Przedszko-
la Specjalnego Małpi Gaj, 
Przedszkola nr 3 Bajkowe 
Zacisze oraz Przedszkola nr 5 
Słoneczko. 

Nagrody przedszkolakom z 
przedszkola Tęczowy Ogród 

oraz z oddziałów w Borui 
Kościelnej, Bukowca, Sąto-
pów i Jastrzębska Starego 
wręczyli Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Spor-

tu Katarzyna Łukaszewicz 
oraz Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego i Komu-
nikacji Społecznej Ryszard 
Ratajczak.

21 maja zainaugurowano bia-
ło-czerwony szlak w Wiel-
kopolsce i otwarto wystawę 
„Ojcowie Niepodległości”. 
W związku z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, Instytut Pamięci 
Narodowej przygotował wiele 
inicjatyw naukowych i eduka-
cyjnych. Najważniejszą z nich 
jest biało-czerwony szlak, któ-
rego celem jest przypominanie 
o wspaniałej postawie naszych 
przodków. 

W ramach tego wydarzenia 
zaprezentowano przygotowaną 
przez Instytut Pamięci Na-
rodowej wystawę plenerową 
„Ojcowie Niepodległości”. 
Organizatorami uroczystości 
byli Instytut Pamięci Naro-
dowej oddział w Poznaniu i 
Burmistrz Nowego Tomyśla, 
a także Zespół Szkół Zawo-
dowych i Licealnych im. dra 
Kazimierza Hołogi w Nowym 
Tomyślu, Wydział Zamiejsco-
wy Wyższej Szkoły Pedagogi-
ki i Administracji im. Mieszka 
I w Nowym Tomyślu oraz 
Stowarzyszenie Kopernik NT.

Rozstrzygnięto konkurs 
dla przedszkolaków

Inauguracja biało-czerwonego szlaku

W piątek i sobotę 18-19 maja 
w Nowym Tomyślu rozegra-
ny został Finał Wojewódzki 
tegorocznego Ogólnopolskie-
go Młodzieżowego Turnieju 
Turystyczno-Krajoznawcze-
go PTTK. 

Zwycięzcy trzech kategorii 
wiekowych reprezentować 
będą województwo wielko-
polskie podczas Finału Cen-
tralnego, który w tym roku 
rozegrany zostanie w Wado-
wicach (woj. małopolskie). W 
ramach turniejowych zmagań 
uczestnicy rozwiązywali m.in. 
testy sprawdzające ich wiedzę 
krajoznawczą, turystyczną i 
topograficzną, a także znajo-
mość zabytkowych budowli z 
terenu Wielkopolski, parków 
krajobrazowych oraz gwary 
poznańskiej. 

Do klasyfikacji zaliczane 
było także wykonanie zadań 
praktycznych z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy, rowe-
rowego toru sprawnościowego, 

czy marszu na orientację. W 
poszczególnych kategoriach 
najlepsi okazali się reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej w 
Skokach oraz Zespołu Szkół 
w Pniewach. W tegorocznym 
turnieju wzięli także udział 
reprezentanci z SP nr 3 w 
Nowym Tomyślu: Kamila Bi-
lewska, Samanta Skrzypczak i 
Zosia Kaczmarek pod opieką 

pani Izabelli Michalak.
Po zaciętej rywalizacji nasze 

dziewczyny zajęły ostatecznie  
IV miejsce w kat. gimnazjów. 
Wsparcia imprezie udzieliły: 
Urząd Miejski w Nowym To-
myślu, ZPKWW w Poznaniu 
oraz Starostwa Powiatowe w 
Nowym Tomyślu i Szamo-
tułach, a także OSP w Borui 
Kościelnej i nasz NOK. 

10 maja br. w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury odbyły 
się eliminacje powiatowe 
do XXIII Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Przed-
szkolaków. 

Na scenie zaprezentowało 
się 20 zdolnych i odważnych 
maluchów z Nowego Tomyśla, 
Opalenicy i Lwówka. Wszyst-

kie występy były doskonale 
przygotowane – fantastycz-
ne, kolorowe stroje, układy 
taneczne i przede wszystkim 
zdolni mali wokaliści. 

Występ na profesjonalnej 
scenie, przed tak dużą wi-
downią był dla dzieci nie 
lada wyzwaniem. Wśród za-
prezentowanego repertuaru 
królowały dziecięce przeboje 

takie jak „Puszek okruszek”, 
„Zuzia lalka nieduża”, czy 
„Wiosna w błękitnej sukience”. 
Jury w składzie: Anita Czaj-
ka-Pawlak – przewodnicząca, 
Justyna Korbanek oraz Bar-
bara Krasnowska, wyłoniło 
5 zwycięzców, którzy będą 
reprezentować nasz powiat 
podczas eliminacji rejonowych 
w Obornikach Wielkopolskich 
27 maja. 

Są to: Zuzanna Pieprzyk, 
Paulina Weiss, Oliwia Strań-
ska, Oliwia Najdek i Blanka 
Kawa. Małym artystom dy-
plomy i upominki wręczył 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner oraz 
Dyrektor Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury Pani Beata 
Baran.

Serdecznie gratulujemy 
małym artystom i trzymamy 
kciuki za naszych laureatów.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Tadeusza Kościuszki w Nowym 
Tomyślu odbyło się szkolenie 
dla uczniów „Bądźmy bezpiecz-
ni nad wodą” przeprowadzone 
przez przedstawicieli Centrum 
Turystyki Wodnej PTTK. W 
kontekście zbliżających się 
wakacji, przeprowadzono z 
uczniami pogadankę na te-
mat zasad bezpieczeństwa nad 
wodą. Uczniowie poznali pro-
cedury alarmowe, mieli także 
możliwość obejrzenia sprzętu 
ratowniczego, a instruktorzy 
przy użyciu fantomów, uczyli 
dzieci udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Finał Wojewódzki OMTTKXXIII Wojewódzki Festiwal 
Piosenki Przedszkolaków 

Szkolono uczniów 
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W dniu 25 kwietnia 2018 
r. nastąpiło uroczyste i ofi-
cjalne otwarcie pierwszego 
w powiecie wolsztyńskim 
Dziennego Domu „Senior+” 
w Wolsztynie. Placówka 
funkcjonuje w nowo wybu-
dowanym budynku przy ul. 
Komorowskiej 1B. Budowę 
rozpoczęto 11 kwietnia 2017 
r., zakończono 23 listopada 
2017 r.

Dzienny Dom „Senior +” jest 
placówką, która jest wspar-
ciem dla naszych seniorów. 
Realizuje szereg działań o 
charakterze socjalnym, eduka-
cyjnym, kulturalno-oświato-
wym, sportowo-rekreacyjnym, 
aktywizującym społecznie 
oraz ruchowo.

Gmina Wolsztyn skorzysta-
ła z dofinansowania z budżetu 
państwa w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020, otrzymane 
środki wykorzystane zostały 
na zakup wyposażenia Domu.

W ramach programu MR-
PiPS złożony został wniosek 
o dofinansowanie funkcjono-
wania placówki. Zaproszonych 
gości przywitał Burmistrz 
– Wojciech Lis, który prze-
kazał symboliczny klucz do 
Dziennego Domu „Senior+” 
Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wolsztynie.
W uroczystym otwarciu 

udział wzięli przedstawiciele 
władz lokalnych, dyrekto-
rzy i kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, 

przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, radni oraz 
seniorzy. Z okazji otwarcia 
Dziennego Domu goście na 
ręce Burmistrza złożyli ży-
czenia oraz listy gratulacyjne.

Budowa kompleksu boisk 
wielofunkcyjnych wraz z 
zagospodarowaniem terenu 
przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Wolsztynie” inwestycję 
zrealizowano w okresie od 
28.09.2017 r. do 25.04.2018 r.

Wykonawcą była f i rma 
Z.P.H.U. „Mat-Bud” Zakład 
Ogólnobudowlany Piotr Mic-
kiewicz z Grójca Wielkiego

W ramach inwestycji wy-
konano m.in. zespół boisk 
(boisko piłki nożnej i boisko 
wielofunkcyjne) o nawierzchni 
z trawy syntetycznej bezzasy-
powej, wyposażony w bramki 
do piłki nożnej i piłkochwyty 
na boisku do piłki nożnej oraz 
bramki do piłki ręcznej i stoja-
ki do piłki siatkowej na boisku 
wielofunkcyjnym, ogrodzenie 
panelowe boisk o wysokości 
4 i 6m z bramami i furtkami, 
nawierzchnie z kostki bru-
kowej na drodze pożarowej i 
placach wewnętrznego dzie-
dzińca szkolnego, instalację 
odwodnienia terenu, izolację 
pionową fundamentów budyn-
ków od strony wewnętrznego 
dziedzińca szkolnego, ogro-
dzenie zewnętrzne panelowe 
z bramami i furtkami. Obiekt 
wyposażono w stojaki rowe-
rowe i ławki, zamontowano 
maszt flagowy i dwa stojaki 
do koszykówki, wykonano 
instalację oświetlenia terenu.

Wartość inwestycji wyniosła 
1 159 890,00 zł.

Otwarcie Dziennego Domu 
„Senior+”

Budowa kompleksu boisk

Dnia 11 maja 2018 miało 
miejsce wielkie wydarzenie 
w naszych przedszkolach ! 
Dziś o Puchar Pana Burmi-
strza Wolsztyna zmierzyły 
się przedszkola podczas 
sportowych zawodów. 

Zawodnicy po uroczystym 
otwarciu przemaszerowa-
li wokół hali z flagami, 
transparentami przedszkol-
nymi. Emocje były wiel-
kie. Radości również nie 
brakowało jak i modlitwy 
do Anioła Stróża. On nas 
prowadził podczas dyscyplin 
sportowych. Swoją obec-
nością zaszczycił nas Pan 
Burmistrz, Pan Starosta oraz 
wielu znakomitych gości.

Najwspanialsi byli nasi 
milusińscy, którzy dali z 
siebie wszystko, zdobyli złoty 
medal. Najważniejsza była 
radość i zabawa. Dziękuje-
my wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do organizacji 
tej uroczystości: Władzom 
naszego miasta, P. Dyrekto-
rowi hali sportowej. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się za 
rok.

Dnia 8 maja 2018 roku Gmina 
Wolsztyn reprezentowana przez 
Burmistrza Wolsztyna Wojcie-
cha Lisa, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Wolsztyn 
Anny Prządka, podpisała umo-
wę z firmą Z.P.H.U. MAT-BUD 
Zakład Ogólnobudowlany Piotr  
Mickiewicz z siedzibą w Grójcu 
Wielkim na realizację zadania 
pn.: „Przebudowa oraz rozbudo-
wa przedszkola w m. Obra wraz z 
niezbędną infrastrukturą”.

Wartość wykonania robót 
budowlanych zgodnie z umową 
to 3 393 570,00 zł. Inwestycja 
będzie realizowana przy pomo-
cy środków z Unii Europejskiej. 
Kwota dofinansowania to ok 

1 mln zł. Planowany termin 
realizacji zadania: październik 
2018 r.

Zakres zadania obejmuje roz-
budowę budynku przedszkola 
wraz z przebudową istniejącego 
budynku przedszkola, jego rozbu-
dowę oraz częściową rozbiórkę.

W zakres inwestycji wcho-
dzą roboty budowlane, w tym 
m.in.: prace przygotowawcze 
i rozbiórkowe; roboty ziemne 
(wraz z wymianą gruntów w 
obrębie projektowanego budyn-
ku); roboty budowlane związane 
z budową budynku (fundamenty, 
ściany zewnętrzne, stropodach, 
posadzki, tynki, stolarka, ele-
wacja); wykonanie instalacji 

kanalizacji sanitarnej; wyko-
nanie instalacji wodociągowej; 
wykonanie instalacji ciepłej 
wody użytkowej; wykonanie 
instalacji przeciwpożarowej; 
wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania, łącznie z montażem 
kotła c.o.; wykonanie instalacji 
wentylacyjnej, w tym wykonanie 
gruntowego wymiennika ciepła, 
montaż centrali wentylacyjnej, 
montaż wentylatorów; wykona-
nie instalacji gazowej, w tym 
Zintegrowany System Zabez-
pieczenia Gazowego; wykonanie 
instalacji elektrycznych, wyko-
nanie zagospodarowania terenu 
(dojścia, dojazdy, tereny zielone) 
oraz wykonanie drogi pożarowej.

Przedszkolacy o Puchar Burmistrza

Rozbudowa przedszkola w Obrze
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 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

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 

Podczas sesji Rady Powiatu 
w Wolsztynie (26.04.2018r.) 
nastąpiło wręczenie certy-
fikatów Primus Nominatus.  
Wyróżnionym wolsztyńskim 
firmom  Wolspedtrans  Sp. 
z o.o.  oraz P.W. FRAWENT 
Franciszek Piskorski certyfi-
katy w imieniu Branżowego 
Centrum Badań i Certyfi-
kacji przekazali: Przewod-
niczący Rady Ekspertów 
Prof. UAM dr hab. Adam 
Włodzimierz Huczyński 
oraz Dyrektor ds. Rozwoju 
Rynku p. Robert Waściński. 

W imieniu Starostwa Powia-
towego w Wolsztynie listy 
gratulacyjne wręczyli p. Ja-
nusz Frąckowiak- Starosta 
Wolsztyński  oraz p. Andrzej 
Wita- Przewodniczący Rady. 
Certyfikat dla Wolpedtrans 
Sp. z o.o. odebrał Członek 
Zarządu p. Karol Fribel a dla 
firmy Frawent właściciel p. 
Franciszek Piskorski z żoną 
Krystyną Piskorską.

Certyfikat Primus Nomi-
natus (Nominowany Najdo-
skonalszym) nadawany jest 
przez kapitułę nagrody przy 
Branżowym Centrum Badań 
i Certyfikacji (BCBC). Cer-
tyfikat przyznawany jest za 
jakość procesów zarządzania. 
Procedura oceny oparta jest na 
modelowym, sprawdzonym i 
powszechnie przy-
jętym rozwiązaniu 
Na ro dowej  Na -
grody Jakości im. 
Malcolma Baldrid-
ge’a (The Malcolm 
Baldridge National 
Quality Assurance 
Award, MBNQA) 
ustanowionej przez 
kongres Stanów 
Zjednoczonych w 

1987 roku i przyznawanej 
wyróżniającym się przedsię-
biorstwom produkcyjnym i 
usługowym oraz instytucjom 
państwowym, które stają się 
dzięki tej nagrodzie amba-
sadorami jakości na całym 
świecie. Znakiem Primus No-
minatus – Nominowany Naj-

doskonalszym wyróżnia się 
organizacje, które wykazują 
się wyjątkową starannością 
i dbałością w zaspokajaniu 
potrzeb swoich klientów po-
przez codzienną praktykę oraz 
jakość oferowanych wyrobów 
i usług. Etapy prowadzonej 
oceny organizacji:

„Frawent” Wolsztyn 
i „Wolpedtrans” ambasadorami 

jakości na świecie 

Piłkarki II ligowego Grodziskiego Stowarzyszenia Sportowego gościły „Kotwice” Kórnik. 
Do przerwy prowadziły grodziszczanki 2:0 po golach Karoliny Wlekłej.
Niestety w drugiej połowie „Kotwica” wyrównała na 2:2.
Szerzej o meczu w następnym numerze.

Na budynku Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego przy 
al. Niepodległości została 
zaprezentowana siatka, przy-
gotowana z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości i 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielko-
polskiego.

Projekt ma zwrócić uwagę 
mieszkańców Poznania, a 

także odwiedzających stolicę 
Wielkopolski i Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki gości na 
rok dwóch ważnych rocznic. 
Jest też zaproszeniem skie-
rowanym przez wojewodę 
wielkopolskiego Zbigniewa 
Hoffmanna do wspólnego 
świętowania tego wyjątko-
wego momentu w polskiej 
historii.

6 Maja 2018 odbył się bieg w 
Poznaniu zatytułowany Wings 
For Life czyli Biegamz dla 
tych, którzy nie mogą.  

Dochód przeznaczony jest 
na badania rdzenia kręgowego.

Jedyny taki bieg, gdzie meta 
goni biegacza. Samochód, któ-
ry jest metą prowadził Adam 
Małysz.

W tym ciekawym biegu 
startowała rónież rakonie-
wiczanka z kosku na Rynku 
Renata Jędrzejczak, którą 
meta Małysza dogoniła na 17 
kilometrze

GSS zremisowały z liderem 2:2

Taka okazja zdarza się raz 
na sto lat!

Meta goniła 
biegaczy

Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska TOP TOMYŚL w 
Nowym Tomyślu rozpoczęła 
swoją działalność w 1945 
r. Od tego czasu przyjęła 
zasadę wytwarzania wyro-
bów  najwyższej jakości, co 
zaowocowało przyznaniem 
pierwszego w kraju znaku 
jakości Q na masło, i wielu 
kolejnych medali, odznaczeń 
i wyróżnień za dostarczane  
klientom produkty.

Mleko wykorzystywane do 
produkcji, pochodzi tylko i 
wyłącznie z obszaru woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
Producenci mleka są człon-
kami Okręgowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Nowym Tomy-
ślu. Lokalna wiedza i tradycja, 
która kształtowała się przez 
setki lat, spowodowała wysoki 

poziom chowu krów, kultury 
rolnej i sposobu pozyskiwania 
mleka na tych ziemiach. .

Obecnie Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska w No-
wym Tomyślu jest nowocze-
snym zakładem, oferującym 
szeroką gamę przetworów z 
mleka: śmietanę, śmietankę, 
twaróg, twarożki smakowe, 
jogurty naturalne i smakowe, 
masło, maskremy, maślanki 
i kefir. Jednak kluczowym 
produktem znanym w Polsce 
i Europie jest ser smażony. 
Produkt wytwarzany zgodnie 
z tradycyjną recepturą i jako 
jeden z pierwszych w Polsce 
otrzymał Chronione Ozna-
czenie Geograficzne nadane 
przez UE .Znak ten sprawia ,że 
klient sięgając po ten produkt 
ma pewnośc, że posiada on 
najwyższą jakość. 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
TOP-TOMYŚL

ul. Kolejowa 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.:  (061) 44 22 631       fax.:  (061) 44 22 630       
e-mail: top.tomysl@post.pl

Wielkopolskie 
sery smażone
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Około rok po zakończeniu apli-
kacji spotkałem w centrum Po-
znania kolegę, który pracował 
już jako radca prawny w ad-
ministracji publicznej. Kiedy 
dowiedział się, że mieszkam w 
Nowym Tomyślu, powiedział, 
że on tam pracował kilka lat w 
jednym z większych zakładów 
pracy. Zdziwiony, zapytałem jak 
dostał pracę. Byłem tego ciekaw, 
ponieważ osobiście, przez 14 
lat od końca studiów w lokalnej 
prasie w powiecie nowotomyskim 
nie widziałem jeszcze oferty 
pracy dla radcy prawnego. Dla 
prawnika widziałem przez 14 
lat może 3 oferty plus nabory 
w urzędzie skarbowym. Kolega 
odpowiedział mi, że: „jeździli po 
znajomych w Poznaniu i pytali, 
czy mają prawnika do pracy”. 
Popracował w Nowym Tomyślu, 
ale jak tylko znalazł pracę w Po-
znaniu, to i tak się zwolnił.

Okazało się, że on - z aglome-
racji poznańskiej - jeździł kilka 
lat do Nowego Tomyśla a ja - z 
powiatu nowotomyskiego - jeź-
dziłem do Poznania. Wówczas 
wydawałem na dojazd około 400 
zł miesięcznie, z czego około 
30% zabierał Skarb Państwa 
tytułem podatków w paliwie oraz 

biletach PKP i MPK. Jeśli kolega 
miał podobnej wielkości koszt 
dojazdu, to razem wydawaliśmy 
800 zł miesięcznie, czyli prawie 
10.000 zł rocznie, z czego Skarb 
Państwa zabierał około 3.000 
zł. Każdy z nas tracił około 3-4 
godzin dziennie na dojazd, czyli 
15-20 godzin tygodniowo i 60-80 
godzin miesięcznie. 

Co pokazuje ten przypadek? 
Pokazuje, że dla humanisty naj-
lepszym wyborem życiowym 
jest niestety migracja do dużego 
miasta. Jeśli ktoś chce pracować 
w przemyśle, w zawodach tech-
nicznych, czy jako rzemieślnik, 
może znaleźć na prowincji dużo 
pracy. Zakłady przemysłowe 
zatrudniają niekiedy po parę 
tysięcy osób. Do tego różnica w 
zarobkach pomiędzy Poznaniem 
a powiatami zachodniej Wielko-
polski nie jest już duża. Za to na 
wsiach i w małych miasteczkach 
są niższe ceny mieszkań, nie-
ruchomości i wielu usług. Przy 
podobnej pensji można na wsi 
żyć dostatniej i mieć własny 
dom zamiast mieszkania o pow. 
55 m2 po 4.000-6000 zł/1m2. 
Jednak w przypadku humanistów 
pracy na prowincji zawsze będzie 
dużo mniej, ponieważ głównie 

w dużych miastach są redakcje 
gazet, uczelnie, instytucje pu-
bliczne /muzea, teatry/, centra 
ubezpieczeniowo-finansowe, 
sądy i urzędy wyższego szczebla 
– niekiedy wielopiętrowe gmachy 
zatrudniające setki osób. Na pro-
wincji nawet jak powstanie coś 
podobnego, to często i tak ściąga 
się ludzi z dużego miasta, czego 
przykładem może być Andrzej 
Duda dojeżdżający do WSPiA 
w Nowym Tomyślu (w czasach, 
kiedy nie był jeszcze znany). 

Jeśli od potencjalnej liczby 
stanowisk pracy w zawodach 
humanistycznych na prowincji 
odliczymy te, które zajmowane 
są w drodze koneksji towarzysko
-rodzinnych, to jest ich jeszcze 
mniej. Jeśli od pozostałej liczby 
odliczymy, takie przypadki jak 
wyżej – poszukiwania pracow-
nika w wielkim mieście, to liczba 
stanowisk jeszcze bardziej się 
skurczy. Jak do tego odliczymy 
tysiące osób załatwiających swoje 
sprawy w dużym mieście, za-
czynając od kupna pary butów w 
poznańskiej galerii handlowej, to 
pracy na prowincji musi być ma-
lutko. A jak pracy jest malutko, 
to wykształceni muszą uciekać 
do aglomeracji.

Większość poznaniaków pra-
cujących w powiatach rozsianych 
wokół Poznania lub na rzecz 
osób i podmiotów z miast i wsi 
Polski powiatowej i tak się tam 
nie przesiedli, ale z mieszkań-
ców z prowincji, którzy przez 
to nie znajdą pracy u siebie, 
poważna część przeniesie się do 
aglomeracji. Trochę przypomina 
mi to relacje metropolia – kolo-
nia. Według prognoz demogra-
ficznych GUS liczba ludności 
nowotomyskiego w przedziale 
lat 2013-2050 wzrośnie o około 
1.730 osób. W przypadku gro-
dziskiego – spadnie o 279 osób, 
wolsztyńskiego – spadnie o 86 
osób, kościańsiego – spadnie o 
7.932 osoby. Natomiast liczba lud-
ności powiatu poznańskiego (bez 
Poznania) – wzrośnie o 202.254 
osoby. To tak, jakby przesiedlić 
pod Poznań ludność 4 powiatów. 
Dokładne prognozy będą się 
jeszcze wiele razy zmieniać, 
ale pokazują tendencję. Powiaty 
będą stały w miejscu, albo zaczną 
się wyludniać a aglomeracja 
poznańska rozrośnie się o 57%. 
Częściowo na własne życzenie 
Polski powiatowej.

Maciej Łodyga - radca prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie oraz Dom 
Dziecka „DROGA” w Wolsztynie pragną zaprosić na festyn z 
okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się w 
dniu 9 czerwca 2018r.  w godzinach 16.00-19.00  w Wolszty-
nie przy ul. Marcinkowskiego 6 ( skwer przy Domu Dziecka 
DROGA ).

Zachęcamy do przybycia szczególnie osoby, które chciałyby 
się dowiedzieć czegoś na temat rodzicielstwa zastępczego lub 
myślą o zostaniu rodziną zastępczą.  Podczas festynu będzie 
działał punkt edukacyjno – informacyjny, w którym pracow-
nicy Zespołu  do spraw rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog 
i pedagog będą odpowiadać na Państwa pytania. Będzie 
również możliwość rozmowy z osobami, które sprawują pieczę 
zastępczą i mają już bogate doświadczenie  w tej materii.

Ponadto przygotowaliśmy moc atrakcji dla całych rodzin.   
Dzieci  będą miały do dyspozycji dmuchane zamki, zorgani-
zowane zajęcia sportowe oraz wiele zabaw. Oczywiście nie 
zabraknie pyszności do zjedzenia, o które zadbają Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich.

Obwieszczenie  
Starosty Grodziskiego  

 
z dnia 21 maja 20018r.  

 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 
 
 
 Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2017r., poz. 1566)  
 

zawiadamiam 
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, na wniosek z dnia 16 marca 2018r., złożony przez Pana dr Gerarda Tomiaka - 
Burmistrza Rakoniewic, dla inwestycji p.n.  

 
„Budowa ul. Wiatrakowej w miejscowości Rakoniewice” 

 
 W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym 
sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz 
nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej. 
 
Gmina Rakoniewice  
obręb Rakoniewice  
ark. 3, działka o nr ewid.: 267/9  
ark. 4, działka o nr ewid.: 307/10 (307/13, 307/14), 307/7 (307/11, 307/12), 310/10 (310/11, 
310/12), 311/2 (311/3, 311/4), 313, 314/6 (314/8, 314/9), 317/1 (317/8, 317/9), 317/2 (317/6, 
317/7), 317/3 (317/4, 317/5), 319/3 (319/18, 319/19), 319/5 (319/10, 319/11), 319/7 (319/12, 
319/13), 319/8 (319/14, 319/15), 319/9 (319/16, 319/17), 321 (321/1, 321/2), 322 (322/1, 322/2), 
324 (324/1, 324/2), 339 
obręb Rakoniewice Wieś  
ark. 5, działka o nr ewid.: 274/2 (274/3, 274/4), 276/2, 277 (277/1, 277/2), 283 
   
  W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:  

⚫ przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,  
⚫ w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale,  
⚫ tłustym drukiem zaznaczono działki, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się 

własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Rakoniewice. 
   
 Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące 
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w 
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z 
naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.  
 
 Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), zawiadomienie 
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.  
 

 Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie 
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim - Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Żwirki i 
Wigury 1, tel. 61 44-52-528.  
 
 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  
 
   
 
 
 

       Z up. STAROSTY 
       /-/ 

       Wojciech Miler 
       p.o. Naczelnika Wydziału 

       Architektury i Budownictwa 

Migracja do dużego miasta

PCPR w Wolsztynie zaprasza

16 maja br tradycyjnie w 3 
środę miesiąca odbyło się 
spotkanie klubowe, którego 
gospodarzem był Mirosław 
Reśliński . Asystentka Zarzą-
du przedstawiła krótką pre-
zentację teatru „Teatr Nasz” w 
Michałowicach, gdzie w trzeci 
weekend sierpnia. Obejrzeć 
będziemy mogli przedsta-
wienie pt. „Geriatrix Show”. 

Następnie miały miejsce 60 
sekundowe Elevator pitch, 
krótkie ale skuteczne prezen-
tacje każdego z członków. 
Następnie wywołana została 
dyskusja nt systemy wyna-
gradzania w firmach naszych 
członków. Dzięki naszemu go-
spodarzowi spotkanie odbyło  
się w miłej atmosferze za co 
bardzo dziękujemy.

Klub Przedsiębiorców 
w „BHPowcu”

22 stycznia, sobota  

Budząc się rano widzę piękne 
błękitne niebo. Po wczorajszym 
zachmurzonym i deszczowym 
dniu dzisiaj znowu jest piękna 
pogoda. Pozostały tylko duże 
kałuże wody i błoto które przy-
kleja się do obuwia. Słońce przez 
szybę  już mocno przygrzewa. 
Zapowiada się ładny dzień. 
Przyjemnie się wstaje jak jest 
tak ciepło w kabinie, i nie muszę 
palić w moim piecyku. Bardzo 
dobrze mi się dzisiaj znowu 
spało.  Jest godzina 7.30 naszego 
czasu. Zauważyłem, że kole-
dzy którzy są już rozładowani 
pojechali na Urząd Celny aby 
pozałatwiać dokumenty, i Piotr 
razem z nimi bo nie jest jeszcze 
rozładowany i było by dobrze 
jakby się dzisiaj rozładował. Po 
ogoleniu i umyciu się zrobiłem 
sobie śniadanie. Po śniadaniu 
zabrałem się znowu do przepi-
sywania mojego pamiętnika.  ( 
133i134  scany zeszytów)    W 
kabinie mam już ciepło bo 
słońce ładnie grzeje przez szybę 
a więc dobrze się pisze. Muszę 
robić małe przerwy bo od tego 
pisania zaczyna boleć mnie ręka. 
O godzinie 14 przyjechali kole-
dzy mając buzie uśmiechnięte i 
trzymając wszystkie dokumenty 
w ręku mówią, że teraz to mogą 
już wracać do kraju. No tak, 
ale niestety musimy jeszcze 
poczekać na Piotra i Zygmunta. 

W tym czasie przyszedł do mnie 
Władek i zadeklarował się, że 
ugotuje obiad. Więc dałem jemu 
słoik z smażonym i ugotowanym 
boczkiem oraz słoik kiszonej 
kapusty i na pewno coś dobrego 
upichci. Po małym odpoczynku 
zabrałem się znowu do przepisy-
wania. Po uszykowaniu obiadu 
Władek wszedł do mojego sa-
mochodu i pyta się ile pozostało 
mi jeszcze do przepisania więc  
pokazałem, że jest  jeszcze tego 
sporo i na pewno dzisiaj nie 
skończę pisać. Więc poszliśmy 
na obiad. Wchodząc do kabiny 
wyczułem smażony boczek z 
przyprawami no i ten dobry 
ciemny brązowy sos, taki jak ja 
to lubię i po chwili  okazało się, 
że Władek też go bardzo lubi . 
Ach co to był za obiad, ten Wła-
dek to chyba  minął się  z powo-
łaniem, na pewno byłby z niego 
również dobry kucharz. I po tym 
smacznym obiedzie posiedzieli-
śmy jeszcze trochę przypatrując 
się tutejszym lawirantom. Po 
małym odpoczynku, poszedłem 
do mojego samochodu aby dalej 
pisać. Natomiast wieczorem gdy 
już było ciemno przyszedł do 
mnie Władek i zrobiliśmy kawę. 
Do  tej kawy pozostały nam 
jeszcze te wczorajsze irańskie 
smakołyki. No i oczywiście mu-
siałem zdać relację ile mam jesz-
cze do przepisania i co nowego 
napisałem. Po przeczytaniu 
Władek mówi, że kiedyś będzie 

to naprawdę ładna pamiątka dla 
twoich dzieci no i oczywiście dla 
ciebie. A jak będzie to jeszcze 
z tymi zdjęciami które będą 
przypominały naszą przeszłość 
którą tutaj przeżyliśmy to do-
piero będzie co wspominać, 
chciałbym się tego doczekać. I 
po chwili mówi, wiesz co Adam 
trochę się tobie dziwię , że tobie 
tak chce się pisać bo mnie by się 
nie chciało. Więc odpowiedzia-
łem ,że jak się coś rozpocznie 
to powinno się to skończyć więc 
teraz muszę w pisaniu  odrobić 
szkolne zaległości . Władek się 
zaśmiał i po chwili poszedł spać 
a ja jeszcze trochę popisałem. 
No i tak się rozpisałem że na  
moim zegarze jest już godzina 
1.20 no i chyba  na tym skończę, 
bo znowu zaczęła boleć mnie 
ręka od tego dzisiejszego pisania 
Jutro też będę miał jeszcze  cały 
dzień do pisania. Na tutejszy 
czas jest już grubo po północy, 
prawie zaczyna już świtać, a na  
ulicy nadal jest duży ruch. Czyż-
by Ci kierowcy nie mieli innego 
zajęcia tylko jeżdżenie nocą po 
ulicach. Po małym umyciu kładę 
się spać a na moim zegarze jest 
1.30. Dobranoc.

Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 

do Iranu powstaje dzięki 
pomocy redakcji motoryza-
cyjnej „40ton.net”, którego 

redaktorem jest Filip 
Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cd cześci 22)
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m Białystok
Funkcjonariusze z Dele-
gatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Bia-
łymstoku oraz Warmiń-
sko-Mazurskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Olsz-
tynie biorą  udział w dzisiej-
szej operacji wymierzonej w 
międzynarodową zorgani-
zowaną grupę przestępczą 
zajmującą się wystawianiem 
fałszywych faktur oraz pra-
niem brudnych pieniędzy.

W ramach wspólnej operacji 
prowadzonej pod nadzorem 
z Prokuratury Regionalnej w 
Warszawie przeszukują ponad 
35 mieszkań, siedzib spółek, 
biur rachunkowych w War-
szawie, w Wólce Kosowskiej 
i na terenie województwa 
Mazowieckiego.

Funkcjonariusze CBA za-
trzymali m.in. głównego bu-
chaltera tej międzynarodowej 
grupy odpowiedzialnego za 
strategiczne działania prze-
stępcze mające na celu ra-
chunkowe uwiarygodnienie 
fikcyjnego obrotu towarami.

Kolejny zatrzymany to oby-

watel Wietnamu, który w la-
tach 2016-2017 miał uczestni-
czyć w procederze tzw. prania 
brudnych pieniędzy. Wypłacił 
z rachunków bankowych firm 
objętych śledztwem już „prze-
prane” 24 miliony złotych i 
375 tys. Euro. Lista zatrzy-
manych w tej sprawie nie jest 
zamknięta.

Zatrzymanym zostaną w 
Prokuraturze Regionalnej w 
Warszawie przestawione za-
rzuty dotyczące m.in. prania 
brudnych pieniędzy, działa-
nia w zorganizowanej grupie 
przestępczej oraz przestępstw 
karno-skarbowych.

Jak ustalili śledczy z CBA i 
prokuratury działania zlikwi-
dowanej grupy polegały m.in. 
na wystawaniu nierzetelnych i 
nieprawdziwych faktur, a na-
stępnie deklarowaniu organom 
podatkowym nieprawdziwych 
informacji, które miały udo-
kumentować fikcyjny obrót 
towarami. Ustalone przez 
śledczych kwoty deklaracji  i 
tym samym nierzetelnych lub 
nieprawdziwych faktur VAT 
mogą sięgać 200 milionów zł.

Trwające nadal analizy już 
zabezpieczonej dokumentacji 

finansowo-księgowej wska-
zują, że te wartości mogą być 
nawet dwukrotnie większe i 
wynosić  400 milionów złotych.

W proceder zaangażowane 
byli firmy handlowców z Wiet-
namu, nabyte i zarządzane tak-
że przez obywateli Wietnamu 
tzw. słupy – osoby, które nie 
posiadały pozwolenia na pobyt 
albo w ogóle nie przebywały 
na terytorium Polski.

Mechanizm wprowadzania 
do obrotu fikcyjnych faktur 
VAT służył m.in. zalegali-
zowaniu towaru nieznanego 
pochodzenia, który zbywany 
był przez finalnych odbiorców 
m.in. na terenie targowiska w 
Wólce Kosowskiej.

Dokonane przez funkcjona-
riuszy CBA i KAS  ustalenia 
wskazują, iż Straty Skarbu 
Państwa z tytułu zaniżenia 
zobowiązań podatkowych w 
podatku od towarów i usług 
VAT wyniosły co najmniej 40 
milionów zł. Ta kwota w miarę 
badania zabezpieczonej doku-
mentacji finansowej może się 
także podwoić.

To początek śledztwa, spra-
wa ma charakter rozwojowy.

Piotr Kaczorek, CBA

m Bydgoszcz
Fryzjerka miała organizować 
imprezy kulturalne i społecz-
ne a hotel dostarczać catering. 
Wszystko tylko na fakturach. 
Nowi podejrzani w Inowro-
cławiu.

Wydział Zamiejscowy CBA w 
Bydgoszczy prowadzi śledz-
two dotyczące wyłudzania, na 
podstawie fikcyjnych faktur, 
pieniędzy z Urzędu Miasta Ino-
wrocław. W proceder trwający 
w latach 2015-2017  byli zaan-
gażowani pracownicy Wydziału 
Kultury, Promocji i Komunika-
cji Społecznej urzędu i prywatni 
przedsiębiorcy. Śledztwo jest 
prowadzone pod nadzorem Pro-
kuratury Rejonowej Bydgoszcz 
Południe. Postępowanie zostało 
wszczęte w związku z zawiado-
mieniem CBA.

Jak wskazują ustalenia byd-
goskich agentów CBA, w celu 
ukrycia wyłudzenia posłu-
giwano się fałszywymi fak-
turami, którymi tuszowano 
zabór mienia. Poświadczające 
nieprawdę faktury opisywano 
jako prawdziwe, potwierdzając 
wykonanie prac celem wypłaty 
pieniędzy za rzekomo wyko-
nane usługi lub celem przed-
łożenia w kasie urzędu, aby 
rozliczyć wcześniej pobraną i 
wyłudzoną zaliczkę gotówkową.

Ustalono także, że w pro-
ceder było zaangażowanych 
kilku przedsiębiorców z tere-
nu Inowrocławia i okolic. Na 
prośbę urzędników wystawiali 
poświadczające nieprawdę fak-
tury. Pieniędzmi przedsiębior-
cy dzielili się z urzędnikami. 
Pojedyncze faktury opiewały 
na kwoty do kilkunastu tysięcy 
złotych. Kwota wyłudzenia, 
wstępnie szacowana na 50 tys. 
zł, w miarę postępów śledztwa 
CBA, stale rośnie  - dziś już 
przekracza sumę 150 tys. zł.

W maju br., do prokuratury 
stawiła się kobieta z okolic Ja-
nikowa, prowadząca działalność 
hotelarsko – gastronomiczną. 
Hotelarce ogłoszono 7 zarzutów 
dot. popełnienia wspólnie i w 
porozumieniu z pracownikami 
Urzędu Miasta Inowrocławia 
przestępstw oszustwa na szkodę 
Urzędu Miasta Inowrocławia. 
Zaprzyjaźnione z kobietą urzęd-
niczki potwierdzały na faktu-
rach fakt wykonania usług – naj-
częściej nigdy nie zamawianego 
i nie dostarczonego cateringu,  
przypisywanego  fałszywie do 
wydarzeń kulturalnych i roz-
rywkowych organizowanych 
np. przez Bibliotekę Miejską lub 
Kujawskie Centrum Kultury w 
Inowrocławiu. 

Fryzjerka z Inowrocławia w 
śledztwie prowadzonym przez 
bydgoskie CBA usłyszała 19 

zarzutów analogicznych do 
tych dla innych przedsiębior-
ców -  przestępstw oszustwa 
oraz poświadczania nieprawdy 
w fakturach wystawionych na 
rzecz Urzędu Miasta Inowro-
cławia i Kujawskiego Centrum 
Kultury w Inowrocławiu. Wg 
urzędników miejskich opisują-
cych faktury, miała zajmować 
się roznoszeniem gazetki miej-
skiej i ulotek reklamowych, 
organizacją  imprez kultural-
nych i społecznych na terenie 
Inowrocławia, a nawet dostar-
czać zestawy świąteczne. Za 
to wszystko urząd zapłacił ok. 
50 tys. złotych. Zaprzyjaźnione 
z przedsiębiorczą fryzjerką 
urzędniczki potwierdzały na 
fakturach fakt wykonania usług.

W kwietniu i marcu br. 57 za-
rzutów usłyszało 5  osób – troje 
urzędników z inowrocławskiego 
ratusza i dwoje przedsiębiorców. 
Zarzuty dotyczyły między inny-
mi działania wspólnie i w po-
rozumieniu z innymi osobami i  
dokonywania oszustw na szkodę 
Urzędu Miasta Inowrocławia, 
podżegania do wystawienia 
poświadczających nieprawdę 
faktur i wystawiania takich 
faktur przez przedsiębiorców. 

Śledztwo jest w toku, nie-
wykluczone poszerzenie listy 
zarzutów.  Kolejne osoby mogą 
uzyskać status podejrzanego.

Piotr Kaczorek, CBA

m Białystok
Agenci CBA z Białegostoku 
rozbili zorganizowaną grupę 
przestępczą, która w ramach 
tzw. odwróconego łańcucha 
dystrybucji nielegalnie sku-
piła w latach 2017-2018 z 
aptek na terenie całego kraju 
niezbędne dla ratowania życia 
leki warte co najmniej 100 
milionów złotych z przezna-
czeniem do ich wywozu za gra-
nicę Polski wbrew zakazowi.

Zakazem wywozu objęte są 
m.in. leki onkologiczne, prze-
ciwcukrzycowe, przeciwdepre-
syjne, stosowane w leczeniu 
ADHD, szczepionki czy hipo-
alergiczne preparaty dla dzieci.

Rozbita przez CBA grupa 
mogła współpracować od 2014 
roku z ponad 6500 aptek w całej 
Polsce. Sprawa jest rozwojowa.

Ustalenia CBA i zgromadzo-

ne dowody wskazują na człon-
ków zorganizowanej grupy 
przestępczej zajmującej się sku-
powaniem  z ogólnodostępnych 
aptek leków, w tym ratujących 
życie i znajdujących się  w 
specjalnym wykazie Ministra 
Zdrowia leków zagrożonych 
brakiem dostępności w Polsce. 
Na ministerialnej liście  znajdu-
ją się  m.in. leki onkologiczne 
i przeciwcukrzycowe, prze-
ciwzakrzepowe, przeciwpsy-
chotyczne i przeciwdepresyjne, 
stosowane w leczeniu ADHD,  
leki przeciwbólowe, szczepion-
ki oraz hipoalergiczne preparaty 
dla dzieci z alergią czy specjalną 
dietą.

Agenci CBA z Białego-
stoku zatrzymali 7 osób w 
tej sprawie.  W  Warszawie 
wpadł  organizator procederu 
- właściciel firm  biorących w 
nim udział oraz dyrektor pod-
poznańskiej hurtowni leków. W 

województwie  wielkopolskim  
i podlaskim zostali zatrzymani 
współwłaściciel i pracownicy 
hur towni leków, a w woj. 
łódzkim lekarz wystawiający 
in blanco i wręcz hurtowo 
zapotrzebowania na leki.   W 
Ostrołęce zatrzymano również 
jednego z właścicieli sieci ap-
tek współpracujących z rozbitą 
grupą.

Agenci CBA przeszukali  
mieszkania zatrzymanych, 
samochody i pomieszczenia 
zajmowane przez  10 innych 
firm -  m.in. hurtownie leków 
kontrolowane lub  współpracu-
jące z zatrzymanymi osobami.

W wyniku przeszukań zabez-
pieczono m.in. setki pustych, 
niewypełnionych druków zapo-
trzebowań -  na każdym mogło 
się znaleźć wiele rodzajów po-
szukiwanych  leków w dużych  
ilościach.

Piotr Kaczorek, CBA

Pranie brudnych pieniędzy

Przedsiębiorcza fryzjerka i hotelarka

Uderzenie CBA w „mafię lekową”

W związku z pojawiającymi 
się informacjami w sprawie 
rzekomego przecieku w De-
legaturze CBA w Lublinie 
informuję, że formułowane 
zarzuty są bezpodstawne. 
Sprawa była wnikliwie badana 
w wyniku postępowania wy-
jaśniającego CBA, w trakcie 
którego przesłuchano m.in. 
wszystkich funkcjonariuszy 
Biura, mających dostęp do 
materiałów sprawy, z któ-
rej rzekomo miało dojść do 
przecieku. Wbrew publicznie 
podawanym informacjom 
funkcjonariusz CBA, poma-
wiany o dokonanie przecieku, 
nie prowadził tej sprawy, nie 
zapoznawał się z jej dokumen-
tacją, a także nie miał żad-
nej wiedzy o prowadzonych 
działaniach. Postępowanie 
CBA nie dało podstaw do 
skierowania zawiadomienia 

o możliwości popełnienia 
przestępstwa.

W mojej opinii przyczyną 
obecnego ataku na CBA są 
inne wydarzenia. Były Szef 
Delegatury CBA w Lublinie 
Jacek L., w wyniku zawia-
domienia złożonego przez 
Szefa CBA, usłyszał w li-
stopadzie 2017 roku zarzuty 
składania fałszywych zeznań 
w śledztwie dotyczącym m.in. 
fałszowania dokumentów wy-
twarzanych przez Delegaturę 
CBA w Lublinie. W ramach 
śledztwa wyjaśniana jest także 
rola innych funkcjonariuszy 
podległych Jackowi L., w 
tym Tomasza Graszy, który 
w tamtym czasie pełnił funk-
cję kierowniczą w lubelskiej 
Delegaturze CBA. Również 
w związku z tą sprawą Proku-
ratura w Kielcach prowadzi 
śledztwo w sprawie niedo-

pełnienia obowiązków przez 
Pawła Wojtunika.

Jednocześnie informuję, że 
w wyniku złożonego przez 
obecnego Szefa CBA zawia-
domienia toczy się śledztwo 
w sprawie przekazywania 
informacji o działaniach ope-
racyjnych CBA osobom pozo-
stającym w zainteresowaniu 
Biura. Zawiadomienie w tej 
sprawie dotyczy kilku byłych 
dyrektorów Delegatur CBA za 
czasów kierowania tą służbą 
przez Pawła Wojtunika. Śledz-
two jest zaawansowane.

Nie wykluczam, że opinia 
publiczna jest w sposób świa-
domy dezinformowana przez 
osoby z byłego kierownictwa 
CBA, w celu odwrócenia uwa-
gi od rzeczywistych patologii, 
jakie występowały w służbie 
za czasów Pawła Wojtunika.

Szef CBA Ernest Bejda

m Katowice
Lista zatrzymanych do gru-
py tzw. „przebierańców” 
powiększyła się do 12 osób. 
Udawali agentów ABW i 
SKW. Powoływali się na 
wpływy m.in. w wymiarze 
sprawiedliwości i służbach 
specjalnych. Żądali i przyj-
mowali korzyści majątkowe 
w zamian za załatwianie 
spraw urzędowych.

Agenci z katowickiej dele-
gatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
4 osoby związane z tak zwaną 
„grupą przebierańców”. Osoby 
związane z „przebierańcami” 
podszywały się pod funkcjo-
nariuszy między  innymi ABW 
i SKW, w zamian za korzyści 
majątkowe podejmowały się 
załatwiania spraw urzędowych 

wobec ustalonych przedsię-
biorców.

Tym razem agenci z Kato-
wic zatrzymali byłego ministra 
sprawiedliwości Andrzeja K. 
(w latach 2004-2005), jego 
wspólnika z kancelarii rad-
cowskiej Piotra K., Marka S. 
biznesmena z Gdańska oraz 
Jerzego K. byłego funkcjo-
nariusza Wojskowych Służb 
Informacyjnych. Zatrzymani 
powoływali się na wpływy w 
organach ścigania, wymiarze 
sprawiedliwości i urzędach 
skarbowych. Ponadto trzy z 
czterech zatrzymanych osób 
(poza prawnikiem Andrzejem 
K.) podejrzane są o przynależ-
ność do zorganizowanej grupy 
przestępczej. Podszywając się 
pod funkcjonariuszy służb 
specjalnych, dopuszczali się 
przestępstw o charakterze 
gospodarczym i korupcyjnym.

Funkcjonariusze przeszuka-
li mieszkania zatrzymanych. 
Zabezpieczyli tam dowody 
mogące stanowić dowód w to-
czącym się śledztwie. Zatrzy-
mani zostaną doprowadzeni 
do Prokuratury Regionalnej 
w Katowicach, gdzie usłyszą 
zarzuty powoływania się na 
wpływy i udziału w zorgani-
zowanej grupie przestępczej.

Ta realizacja to kolejna od-
słona śledztwa prowadzonego 
przez CBA. Biuro wcześniej 
zatrzymało 8 osób podej-
rzanych o podszywanie się 
pod funkcjonariuszy służb 
specjalnych, płatną protekcję 
oraz udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej. Sprawa w 
dalszym ciągu jest rozwojowa, 
a lista osób zatrzymanych oraz 
zarzucanych przestępstw może 
ulec powiększeniu.

Temistokles Brodowski, CBA

m Szczecin
18.05.2018 Raje podatkowe 
i pranie pieniędzy w wątku 
„senegalskim” sprawy Za-
kładów Chemicznych Police. 
CBA zatrzymuje 4 praw-
ników ze znanej kancelarii 
doradczej i biznesmena

Agenci  Delegatury CBA w 
Szczecinie zatrzymali 5 osób 
w śledztwie dotyczącym nie-
prawidłowości w funkcjono-
waniu Zakładów Chemicznych 
Police S.A. i zależnej od niej 
senegalskiej spółki – African 
Investment Group S.A.

Wielowątkowe śledztwo  
w sprawie nieprawidłowo-
ści w Grupie Azoty Zakłady 
Chemiczne Police S.A. jest 
prowadzone przez Delegaturę 
CBA w Szczecinie  pod nadzo-
rem szczecińskiej Prokuratury 
Regionalnej i dotyczy  m.in. 
decyzji o inwestycji - zakupie 
spółki, która miała zajmo-
wać się eksploatacją kopalni 
odkrywkowej fosforytów w 
Senegalu, wyrządzenia szkody 
majątkowej w wielkich roz-
miarach Zakładom Chemicz-
nym Police S.A., przestępstw 
przeciwko istotnym polskim 
interesom gospodarczym oraz 
utrudniania postepowania 
karnego.

Jak informowaliśmy, w ub. 
roku  agenci ze szczecińskiej 
Delegatury CBA zatrzymali 
10 osób - w tym byłego preze-
sa, byłych członków zarządu 

i byłych dyrektorów Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne 
Police S.A. oraz kooperują-
cych biznesmenów. Wg ustaleń 
śledczych zatrzymani przez 
CBA byli odpowiedzialni, 
brali udział  decyzjach, które 
wyrządziły szkodę majątkową 
wielkich rozmiarów Grupie 
Azoty Zakładom Chemicznym 
Police S.A.

Zatrzymani przez CBA w 
kolejnym wątku to adwo-
kat, radca prawny, doradca 
podatkowy, aplikant adwo-
kacki z warszawskiej kance-
larii doradztwa podatkowego 
świadczącej usługi z zakresu 
tzw. optymalizacji podatko-
wej z wykorzystaniem spółek 
zarejestrowanych w rajach 
podatkowych.  Kancelaria 
funkcjonuje w ramach grupy 
doradczej będącej członkiem 
międzynarodowej sieci nieza-
leżnych firm doradczych. Pią-
tym zatrzymanym przez CBA  
jest prezes spółki świadczącej 
usługi na rzecz Zakładów 
Chemicznych Police.

Adwokat, radca prawny i 
prezes spółki usłyszeli za-
rzuty udzielenia pomocy w 
wyrządzeniu spółce African 
Innvestment Group S.A. szko-
dy majątkowej w wysokości 6 
milionów dolarów tj. ponad 22 
milionów złotych. 

Zarzuty tzw. prania brud-
nych pieniędzy – legalizacji 
korzyści osiągniętych w wy-
niku przestępstwa w kwocie  
blisko pół miliona dolarów 

przedstawiono adwokatowi i 
prezesowi spółki.

W wyniku czynności prze-
szukania firmy doradczej z 
siedzibą w Warszawie ustalo-
no, że pracownicy tej firmy po-
dejmowali czynności mające 
na celu utrudnianie śledztwa  
-  usuwali dokumentację oraz 
elektroniczne nośniki informa-
cji, celem uniemożliwienia ich 
procesowego zabezpieczenia.

Dlatego też adwokatowi 
przedstawiono również za-
rzuty dotyczące utrudniania 
prowadzenia śledztwa oraz 
ukrywania dokumentów, a 
także nakłaniania do składania 
fałszywych zeznań. Zarzuty 
utrudniania prowadzonego 
śledztwa usłyszało również 
dwóch spośród pozostałych po-
dejrzanych, tj. aplikant adwo-
kacki oraz doradca podatkowy.

Decyzją szczecińskiego 
Sądu Rejonowego adwokat - 
partner zarządzający w spółce  
doradztwa podatkowego został 
tymczasowo aresztowany. 

Wobec trzech zatrzymanych  
przez CBA prokuratura zasto-
sowała wolnościowe środki 
zapobiegawcze w postaci po-
ręczenia majątkowego, zakazu 
opuszczania kraju, zakazu 
udzielania porad prawnych i 
świadczenia usług z zakresu 
doradztwa  podatkowego

Śledztwo jest w toku, pro-
wadzący postępowanie nadal 
nie wykluczają powiększenia 
listy zarzutów i kolejnych 
zatrzymań. Piotr Kaczorek, CBA

OŚWIADCZENIE SZEFA CENTRALNEGO 
BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Kolejni „przebierańcy” zatrzymani

Śledztwo w Zakładach Chemicznych
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Dwanaście drużyn z całej 
Polski przez dwa dni (12-13 
maja 2018r.) bawiły się w 
„Zbąszyniance” grając w 
unihokeja.  Zabawa zabawą, 
jednak każdy chciał wygrać 
i zapisać się w historii turnie-
ju jako pierwszy zwycięzca. 
Poziom gry i umiejętności 
drużyn biorących udział w 
zawodach był bardzo wysoki. 

Oficjalnego otwarcia oraz po-
witania uczestników dokonał 
Burmistrz Zbąszynia Tomasz 
Kurasiński. Korzystając z okazji 
znalezienia się w środowi-
sku unihokejowym Burmistrz 
wręczył podziękowanie dla 
zawodniczek zbąszyńskiego 
klubu PKS MOS ZBĄSZYŃ 
za zdobycie brązowego meda-
lu Mistrzostw Polski Kobiet  
w Unihokeju 2018. 

Zespoły zgłoszone do ry-
walizacji zostały podzielone 
na trzy grupy.  Do Zbąszynia 
przyjechali gracze z: Zielonki, 
Warszawy, Nowego Targu, Kra-
kowa, Gdańska, Ludźmierzy, 
Budziłowa, Porażyna, Nowego 
Tomyśla, Kopanek,  Białej 
Wieś, Poznania,  Jastrzębnik, 
Starego Tomyśla, Trzciela, Zie-
lonej Góra, Siedlca, Wolsztyna, 
Kożuchowa, Nieborzy, Sanoka, 
Gdyni, Żurawicy, Suwałek, 
Karnej, Trzebiatowa, Zapolic, 
Sopotu , Łochowa, Gorzowa 
Wlkp, Babimostu, Nowej Soli, 
Sulechowa, Nowego Kramsko, 
Gubina, Katowic, Radomia a na-
wet z Czech i  Finlandi. Oczywi-
ście udział w zawodach wzięły 
też zawodniczki ze Zbąszynia. 

Podczas całego turnieju ro-
zegranych zostało 36 spotkań. 
Każdy mecz trwał 15 minut. 
Jednym z wymogów było, aby 
przez cały czas trwania po-
jedynku na boisku w każdej 
drużynie znajdowała się przy-
najmniej jedna dziewczyna.  
W rundzie zasadniczej rywa-
lizacja odbywała się systemem 
każdy z każdym wewnątrz 
rozlosowanych grup. Następnie 
zespoły z miejsc I i II w każdej 
grupie oraz najlepiej sklasyfi-
kowane drużyny z miejsc III 
awansowały do ćwierćfina-
łów. Emocji nie brakowało w 
żadnym ze spotkań - mecze 
owocowały w kary oraz wiele 
rzutów karnych, które były 

bardzo entuzjastycznie przyj-
mowane przez zgromadzoną 
publiczność. Na zakończenie 
pierwszego dnia rywalizacji 
odbyło się ognisko integra-
cyjne, które było niezwykle 
pozytywnym podsumowaniem  
oraz zakończeniem sobotnich 
rozgrywek.

 Drugiego dnia przyszła pora 
na rywalizację o ostateczne 
pozycje w turnieju. O miejsca 
5-12 rozegrano mecze systemem 
każdy z każdym dzieląc druży-
ny według zajętych pozycji w 
sobotę, na walkę o miejsca 5-8 
oraz 9-12. O miejsca 1-4 rywa-
lizacja toczyła się w półfinałach 
oraz w pojedynku o III miejsce, 
jak i oczywiście w finale. Za-
równo spotkanie o brąz oraz fi-
nał, które owocowały w świetne 
akcje oraz wiele emocji, zakoń-
czyły się po rzutach karnych. 

W meczu o brąz zwycię-
żył zespół „Wijki”, który w 
ostatnim meczu pokonał „AZS 
Warszawa I”. W finale zaś 
„8Husky4Lasky” pokonał dru-
żynę „Sokołomir” i zdobył 
pierwszy tytuł Zbąszyń Cup! 

Wręczenia pucharów oraz me-
dali dokonał Dyrektor Zbąszyń-
skiego Centrum Sportu, Tury-
styki i Rekreacji Tomasz Szcze-

chowicz. Zespoły, które zajęły 
miejsca I-IV otrzymały puchary 
i medale, natomiast drużyny 
zajmujące pozostałe lokaty 
otrzymały pamiątkowe statu-
etki. Zawodniczki z PKS MOS 
Zbąszyń postanowiły wyróżnić 
też trzech wyjątkowych graczy 
turnieju.  

Przedstawiamy klasyfikację końcową: 
1. 8HUSKY4LASKY,  
2. SOKOŁOMIR,  
3. WIJKI,  
4. AZS WARSZAWA I,  
5. KU AZS UNIWERSYTET ZIELONO-
GÓRSKI, 
6. TAKTYCZNA 6 ZAGŁADY UJ,  
7. FC CAŁA POLSKA,  
8. SPARTANIE OPALENICA,  
9. AZS WARSZAWA II,  
10. VIKINGS NOWY TOMYŚL, 
11. UNIHOKEJ WARSZAWA,  
12. SPES FLOORBALL ZBĄSZYŃ.

Gratulujemy i dziękujemy, że 
byliście z nami! Z pewnością 
zobaczymy się na kolejnej edycji 
Zbąszyń Cup! Organizatorami 
pierwszego Turnieju Unihokeja 
byli: Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 
oraz sekcja unihokeja PKS MOS 
Zbąszyń. 

Pod koniec kwietnia na 
nowotomyskim Stadionie 
Miejskim odbyły się Mistrzo-
stwa Gminy uczniów szkół 
podstawowych w czwórboju 
lekkoatletycznym zorga-
nizowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu oraz przez nauczy-
cieli dwóch nowotomyskich 
podstawówek. Warto dodać, 
że zawody te były etapem 
kwalifikacyjnym do zawo-
dów powiatowych. 

Do rywalizacji zarówno wśród 
chłopców jak i dziewcząt przy-
stąpiły reprezentacje 3 szkół.  
Były to SP 1 Nowy Tomyśl, 
SP 2 Nowy Tomyśl oraz SP 
Boruja Kościelna.Wszyscy za-
wodnicy musieli wziąć udział 
w następujących dyscyplinach: 
bieg na 60 metrów, skok w dal, 
rzut piłeczką palantową oraz 
bieg długi (600 metrów dla 
dziewcząt i 1000 metrów dla 
chłopców). Następnie uzyska-
ne wyniki były przeliczane na 
punkty według specjalnych 
tabel. Pięciu najlepiej punktu-
jących zawodników stanowiło 
o wyniku drużyny.

Zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców klasyfikacja 
końcowa była taka sama.

Mistrzami Gminy zostały 
uczennice i uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 1. Drugie 
miejsce zajęli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 2, a 
na trzecim stopniu podium 
uplasowali się uczniowie z 
Borui Kościelnej.

Nagrodą poza zdobyciem 

kwalif ikacji do zawodów 
powiatowych były medale 
ufundowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu, a wręczone zostały 
przez dyrektora OSiRu pana 
Artura Łozińskiego.

Unihokej – Zbąszyń CUP 2018

Czworobój lekkoatletyczny

W kwietniu Włodzimierz 
Hibner – Burmistrz Nowego 
Tomyśla spotkał się z Patrycją 
Piechowiak, zawodniczką LKS 
„Budowlani – Całus” Nowy 
Tomyśl. Patrycja 30 marca 
br. zdobyła brązowy medal w 
kat. 69 kg na Mistrzostwach 
Europy w podnoszeniu cięża-
rów w Bukareszcie, uzyskując 
wynik 215 kg w dwuboju.  

Burmistrz wręczył medalistce 
nagrodę specjalną za wybitne 
osiągnięcia sportowe w wy-
sokości 1.000 złotych. Było 
to możliwe dzięki uchwale 
Rady Miejskiej ws. zasad i 
trybu przyznawania nagród i 
wyróżnień przez Gminę Nowy 
Tomyśl za wysokie wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w 
działalności sportowej.

GROM Wolsztyn - SOKÓŁ 
Kaszczor 3:0 (0:0)
bramki: 46’ J. Bauta, 75’ J. 
Markiewicz, 88’ D. Kwinto

Dnia 16 maja w zaległym 
spotkaniu 14 kolejki lesz-
czyńskiej A-klasy gromowcy 
pewnie pokonali drużynę So-
koła Kaszczor, wygrywając 
aż 3:0. Dzięki tej wygranej 
wolsztynianie widowiskowo 
wskoczyli na sam szczyt ligo-
wej tabeli.

Mecz rozgrywany był w do-
brym tempie, również na brak 
emocji nie mogliśmy narzekać.  
Przebieg spotkania, a dokład-
nie jego pierwsza połowa, nie 
do końca jednak był taki, jaki 
założyli sobie trener Krzysztof 
Piosik i jego podopieczni.  To 
właśnie goście przejęli inicja-
tywę, kontrolowali środkową 
strefę, przez którą długi czas 
nie potrafiliśmy się przedo-
stać. Dobrze zorganizowany 
i doświadczony zespół Sokoła 
grał wysokim pressingiem i 
bardzo agresywnie, co kom-
pletnie zdezorientowało miej-
scowych.  Mimo przewagi w 
posiadaniu piłki nie potrafili 
stworzyć sobie klarownej sytu-
acji,  a ich liczne dośrodkowa-
nia w pole karne padały łupem 
defensywy Gromu.

Wszystko zmieniło się w 
drugiej połowie. W przerwie 
w szeregach Gromu nastąpiła 

zmiana. Na placu gry pojawili 
się: Krzysztof Piosik, który 
zmienił Mateusza Plurę, a tak-
że Marcin Gaweł, zastępując 
Krystiana Kwiatkowskiego.

Już pierwsza akcja po zmia-
nie stron, a wolsztynianie za 
sprawą Jędrzeja Bauty wy-
szli na prowadzenie.  Szybko 
strzelony gol dał miejscowym 
tzw. kopa. Gra wyglądała już 
zgoła inaczej niż ta z pierw-
szej połowy. Wolsztynianie 
chcieli iść za ciosem, ale na 
podwyższenie wyniku musieli 
poczekać do 75’min, kiedy to 
do siatki rywali trafił Kuba 
Markiewicz. Goście pomi-
mo niekorzystnego wyniku 
próbowali odrabiać straty, 
ale narażali się na groźne 
kontrataki gromowców, które 
przynajmniej w dwóch przy-
padkach powinny zakończyć 

się golami. Doskonałe okazje 
do zdobycia gola mieli: J. 
Bauta czy K. Piosik. Co nie 
udało się tej dwójce, udało się 
kapitanowi Dawidowi Kwin-
to, który pięknym strzałem 
ustalił rezultat spotkania na 
3:0! Dzięki tej wygranej team 
z Wolsztyna został liderem 
leszczyńskiej A-klasy.

Grom: P. Kotlarski, – M. Plura, (46’ K. 
Piosik- 90’ B. Frąckowiak) , A. Gawryl-
czyk, M. Brychcy, K. Kwiatkowski (46’ M. 
Gaweł), D. Kwinto, I. Galichyan, T. Sajan 
(86’ W. Grinig), J. Markiewicz, K. Jung 
(70’ D. Hamrol),  J. Bauta (79’ J. Hamrol)
Sokół: Smerdka, - M. Bilawa (58’ M. 
Szantyka), D. Skorupiński, J. Nadolny, 
K. Kamieniarz, P. Świtek, Ł. Józefowski, 
M. Polowczyk, P. Matysik, A. Czernicki 
(52’ B. Matysik), Z. Malcher

Autor: Łukasz Piosik

Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie 
zbrodni
z głębin wychodzą na po-
wierzchnię
jedyny pomnik na ich grobie …

Zbigniew Herbert

9 maja 2018 roku 95 uczniów 
i nauczycieli nowotomyskich 
szkół przejechało dystans 32 
kilometrów szlakiem „Dębów 
pamięci” poświęconych ofia-
rom zbrodni katyńskiej.

Zakończenie rajdu miało 
miejsce w Zespole Szkół w 
Bukowcu.

Grupy z szkół z Wytomyśla 
oraz Sątop dojechały do nas 
inną trasą.

W szkole w Bukowcu, przy 
„Dębie Katyńskim” poświę-
conym Stanisławowi Pięcie 
odbyła się patriotyczna uro-
czystość. Dyrektor szkoły p. 
Justyna Andrzejczak-Kwaśny-
powitała uczestników rajdu, 
społeczność szkoły i zaproszo-
nych gości.

Wśród nich byli: Burmistrz 
Nowego Tomyśla dr Włodzi-
mierz Hibner, ks. Mariusz 
Dutkiewicz, przedstawiciel 
rodzin katyńskich p. Ma-
rek Wichtowski, v-ce Prezes 
Związku Oficerów Rezerwy 
RP im. J.Piłsudskiego Maciej 
Myczka, dr Zdzisław Ko-
ściański, dyrektorzy szkół; 
SP2 Marek Polcyn, SP3 An-
drzej Wałęsa, SP Wytomyśl 
Małgorzata Ruta, SP Sątopy 
Jolanta Król, SP Arka Ka-
rolina Sokołowska, Prze-
wodniczący Rady Sołeckiej 

w Bukowcu Łukasz Wlekły, 
Prezes Grupy Rekonstruk-
cyjnej im. F. Pięty Dariusz 
Kaczmarek.

Uczniowie szkoły przed-
stawili przejmujący program 
artystyczny.

M. Myczka, A. Łoziński i 
Dominik Andraszyk zaprezen-
towali broń i umundurowanie 
z okresu II wojny światowej. 
Pan dr. Z. Kościański przed-
stawił postacie ofiar zbrodni 
katyńskiej z Nowego Tomyśla 
i Bukowca.

Na zakończenie delegacje 
złożyły wiązanki i zapaliły 

znicze. Po wspólnym posiłku 
nastąpił powrót do macierzy-
stych szkół.

Patronat nad III Nowotomy-
skim Rowerowym Rajdem 
Katyńskim objęli:
a Burmistrz Nowego Tomyśla 
dr Włodzimierz Hibner
a Dyrektor IPN w Poznaniu dr 
hab. Rafał Reczek
a  Stowarzyszenie PARA-
FIADA

Więcej zdjęć:  http://osirnt.
pl/2018/05/18/iii-nowotomyski-rowe-

rowy-rajd-katynski-podsumowanie/

Brązowy medal Patrycji w ciężarach

Fotel lidera dla Gromu!

III Nowotomyski Rajd Katański
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15 maja w Winosferze 
Chłodna 31 w Warszawie i 
16 maja w siedzibie Fundacji 
Malta w Poznaniu odbyły 
się konferencje prasowe, na 
których ogłosiliśmy program 
tegorocznego Malta Festival 
Poznań (15–24.06.2018).

„Sporo nas z Polską łączy. 
Ludzie nas znają, zawsze mie-
liśmy z nimi dobry kontakt. 
Myślę, że kiedy wrócimy, 
możemy prowadzić bardzo 
żywą i otwartą dyskusję” – 
mówił Jan Lauwers miesiąc 
przed rozpoczęciem 28. edycji 
festiwalu. Współzałożyciel 
słynnej belgijskiej grupy Ne-
edcompany jest jednym z 
trzech kuratorów (obok Grace 
Ellen Barkey i Marteena Se-
ghersa) międzynarodowego 
sektora festiwalu – Idiomu 
Skok w wiarę. 

W Warszawie gościem kon-
ferencji był Yves Wantens, Ge-
neralny Przedstawiciel Rządu 
Flandrii, który opowiedział o 
wieloletniej współpracy Fun-
dacji Malta z flamandzkim 
rządem i artystami. Zaczęła 
się ona w 2010 roku podczas 
Idiomu Flamandowie. Wtedy 
po raz pierwszy na festiwalu 
w Poznaniu pojawili się te-
goroczni kuratorzy Idiomu. 
W tym roku z belgijskim 
Flanders Arts Institute orga-
nizujemy międzynarodowe 
zgromadzenie poświęcone 
kwestii komunikacji różno-
rodności etnicznej Assembly 
Us, unSTRANGEred. Aktu-
alnie prowadzony jest nabór 
na uczestników projektu. 16 
maja gościem konferencji był 
Jędrzej Solarski – Wiceprezy-
dent Miasta Poznania.

„W 100-lecie niepodległości 
Polski zależało nam, aby do-
prowadzić w trakcie Malty do 
premiery spektaklu na podsta-
wie książki Györgiego Spiró 
– węgierskiego pisarza, moim 
zdaniem najlepszego eksperta 
od szalonej, polskiej duszy” 
– tak Michał Merczyński, 
dyrektor festiwalu, zapowiadał 
teatralną koprodukcję festiwa-
lu Malta i Teatru Zagłębia w 
Sosnowcu. 15 maja o szczegó-
łach premiery opowiedziała 
reżyserka Mesjaszy – Aneta 
Groszyńska.

Hasłem przewodnim szóstej 
odsłony Generatora Malta jest 
Zwątpienie w lokalność. Ku-
ratorki programu, Joanna Pań-
czak i Agnieszka Różyńska, 
nie kwestionują samej idei, ale 
zasadność stawiania granic lo-
kalności. Pytają: czy lokalność 
musi być przywiązana do wy-
znaczonego terytorium? Kto 
ma prawo do nazywania siebie 
lokalsem? Czy lokalność może 
się przemieszczać? W najbliż-
szą sobotę (19 maja) podczas 
Nocy Muzeów odbędzie się 
otwarcie Mikromuzeum Pa-
mięci Społecznej. Zaprezento-
wana w nim wystawa, to efekt 
współpracy mieszkańców 
Osiedla Opieki Społecznej 
z rezydentami Generatora 
Malta – Kamilą Wolszczak i 
Marcinem Zalewskim. Szcze-

gółowy program na www.
malta-festival.pl.

Po raz dwunasty specjalnie 
na Maltę kuratorka Joanna 
Leśnierowska wraz z Art Sta-
tions Foundation by Grażyna 
Kulczyk przygotowuje pro-
gram taneczny Stary Browar 
Nowy Taniec. Wśród zapro-
szonych artystów znajdują 
się m.in Frédéric Gies, Anna 
Nowicka, Jeanine Durning i 
Maria Stokłosa. Zachęcamy do 
lektury tekstu kuratorskiego. [

W programie znalazły się 
także wybrane filmy wyprodu-
kowane przez Studio Munka. 
Jerzy Kapuściński – dyrektor 
artystyczny studia – przekazał 
Michałowi Merczyńskiemu 
dwa plakaty filmu Cicha noc 
z autografami twórców, które 
zostaną wylicytowane podczas 
aukcji na rzecz festiwalu.

W programie partnerskim 
Poznań na Malcie znaleźć 
można spektakle Teatru No-
wego, Teatru Polskiego, Pol-
skiego Teatru Tańca, Sceny 
Roboczej, Republiki Sztuki 
Tłusta Langusta oraz Stowa-
rzyszenia Teatralnego Antrakt. 
Wyboru spektakli dokonują 
co roku dyrektorzy zaproszo-
nych instytucji i ośrodków. 
Wspieramy ich wybór pro-
mocyjnie i organizacyjnie, 
udostępniając widzom bilety 
w cenach festiwalowych 15 
złotych. Podczas poznańskiej 
konferencji, Alicja Łoziń-
ska koordynatorka festiwalu 
Młoda Malta opowiedziała 
o piątej już edycji programu 
teatralnego dla młodzieży z 
różnych krajów Europy, zaty-
tułowanego „Wierzę w ciebie, 
człowieku”.

Krzysztof Wodniczak. 

„Trudno jest zaakceptować 
cięcia w polityce spójności 
oraz wspólnej polityce rol-
nej, a także wyodrębnienie 
EFS z polityki spójności czy 
tendencje centralizacyjne” – 
tak mówił Marszałek Marek 
Woźniak podczas debaty nt. 
wieloletnich ram finansowych 
(WRF) z Güntherem Oettinge-
rem, komisarzem ds. budżetu 
UE i zasobów ludzkich. Ko-
misarz jest odpowiedzialny za 
tworzenie przyszłego budżetu 
w ramach WRF na lata 2021-
2027 r. Dyskusja była częścią 
sesji plenarnej Europejskiego 
Komitetu Regionów, która 
trwała w dniach 16 - 17 maja. 
M. Woźniak zaznaczył, że 
przyszły budżet UE należy 
ustalić jak najszybciej, by 
uniknąć opóźnień we wdra-
żaniu programów. Większość 
postulatów opinii KR nt. przy-
szłości finansów UE, której M. 
Woźniak jest sprawozdawcą, 
została uwzględniona w pro-
jekcie przyszłego budżetu UE.

Była to pierwsza taka debata 
po opublikowaniu dokumentu 
Komisji Europejskiej dotyczą-
cego przyszłych WRF, który 
został przedstawiony w dniu 2 
maja 2018 r. Podczas rozmowy 
z samorządowcami Komisarz 
powiedział: „polityka spójno-
ści zawsze była, jest i pozosta-

nie w przyszłości ważna dla 
UE, dlatego że się sprawdza”. 
Zgodnie z propozycją KE, 
utrzymane mają zostać  pro-
gramy takie jak: COSME, Ga-
lileo, Copernicus oraz Łącząc 
Europę. Budżet na program 
Horyzont 2020 oraz Europa 
Cyfrowa ma zostać powiększo-

ny, a na Erasmus+ podwojony. 
Stworzone zostaną też nowe 
programy w zakresie migracji, 
badań, spraw wojskowych. 
Cięcia nastąpią natomiast 
we wspólnej polityce rolnej 
i polityce spójności, na którą 
środki zostaną zmniejszone 
o 6,2%. Komisarz podkreślił 
jednak, że polityka spójności 
uznawana jest za sukces Unii 
Europejskiej, ponieważ umoż-
liwiła wielu regionom znaczny 
wzrost gospodarczy (w kilku 
przypadkach był to wzrost 
z 40% aż do 70% średniej 
unijnej PKB). Komisarz Oet-
tinger potwierdził, że wyjście 
Wielkiej Brytanii z UE będzie 
miało wpływ na wielkość 
budżetu w przyszłym WRF.  
Zgodnie z jego wypowiedzią, 
„obecnie przed UE stoją nowe 
zadania, na które zostanie 
położony nacisk, takie jak 
bezpieczeństwo wewnętrzne, 
walka z terroryzmem, migra-
cja, ochrona granic, badania 
naukowe i rozwój”.

Rok 2018 jest Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kultu-
rowego i temu tematowi po-
święcona została  druga część 
sesji plenarnej. Europejscy 
samorządowcy spotkali się z 
Tiborem Navracsicsem, komi-
sarzem ds. edukacji, młodzie-
ży, kultury i sportu, z którym 
rozmawiali nt. „Regionów i 
miast - kluczowych czynni-
ków wzmocnienia tożsamości 
europejskiej poprzez kulturę”. 
Komisarz powiedział, że pla-
nowane jest stworzenie „Euro-
pejskiej Przestrzeni Kultury”, 
która ma się skupiać na budo-
waniu silnych fundamentów 
integracji europejskiej, a także 
uczeniu się przez całe życie i 
równym dostępie do edukacji. 
T. Navracsics zapowiedział 
też, że w przyszłym WRF 
podwojone zostaną środki na 
Europejski Korpus Solidar-
ności oraz zwiększony budżet 
na następną edycję programu 
„Kreatywna Europa”. Pla-
nowane jest również stwo-

rzenie programu wspierania 
kultury. W dyskusji udział 
wzięli również Luca Javier, 
nowo wybrany przewodniczą-
cy Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego 
oraz eurodeputowana Petra 
Kammerevert, przewodniczą-
ca komisji CULT Parlamentu 
Europejskiego.

Podczas sesji plenarnej omó-
wiono ponadto takie kwestie, 
jak zwiększanie innowacyj-
ności europejskich regionów 
oraz wzmocnienie tożsamości 
europejskiej dzięki edukacji 
i kulturze. W ramach przy-
gotowań do sesji plenarnej 
KR Marszałek M. Woźniak 
wziął udział w posiedzeniu 
Prezydium KR, którego jest 
Wiceprzewodniczącym, a tak-
że posiedzeniu Europejskiej 
Partii Ludowej w KR. Ponadto, 
M. Woźniak przewodniczył 
posiedzeniu polskiej delegacji 
do KR.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcie: Europejski Komitet Regionów

Malta Festiwal 
– Poznań 15-24.06.2018

Marszałek M. Woźniak w debacie przyszłych finansów UE

Minął sezon grzewczy i temat 
„smogu” został odłożony do 
kolejnej jesieni. Kiedy rozpocz-
nie się sezon grzewczy,media 
wrócą do tematu, a nasz orga-
nizm zacznie dawać znaki, że 
powietrze którym oddychamy 
to trucizna. Na jej działanie 
szczególnie narażone są dzieci, 
ich układ odpornościowy jest 
mniej sprawny i w większym 
stopniu narażony na szkodliwe 
toksyny.

Jak zabezpieczyć się przed 
smogiem ?
Ostatniej zimy44% responden-
tów CBOS oceniło, że smog 
i zanieczyszczone powietrze 
jest poważnym problemem 
w ich najbliższej okolicy.Co 
zatem robią? Zamykają okna 
w domu, starają się nie wycho-
dzić z domu, używają masek 
antysmogowych.

Ale jak uchronić się w okre-
sie letnim przed skutkami 
zanieczyszczenia powietrza? 
Letnia pogoda i upały sprawia-
ją, że więcej czasu spędzamy 
na powietrzu. W tym okresie 
zwiększa się też zużycie ciepłej 
wody użytkowej. 

Większość gospodarstw 
poza sezonem grzewczym pod-
grzewa wodę za pomocą grza-
łek elektrycznych, co zwiększa 
koszty energii lub przez cały 
rok palą w kotłach. Na wsi, nie-
mal wyłącznie, korzysta się z 
pieców lub kotłów węglowych, 
sporadycznie zaś - z własnego 
ogrzewania gazowego, olejowe-
go lub elektrycznego.

Ekolodzy biją na alarm i 
radzą, by ograniczyć spalanie 
paliw stałych oraz korzystać z 
odnawialnych źródeł energii. 

Kilka lat temu wprowadzono 
dotacje 45% na zakup kolekto-
rów słonecznych. Wiele osób 
zakupiło i korzysta ze swoich 
instalacji, co zapewnia im 
ciepłą wodę, ale tylko w sło-
neczne dni. 

Z pomocą przychodzi jed-
nak rozwój i coraz większa 
dostępność pomp ciepła. Wy-
korzystanie ciepła obecnego 
w powietrzu pozwala na unie-
zależnienie się od nasłonecz-
nienia – pompę ciepła można 
zainstalować też w budynku, 
gdzie montaż kolektorów był 
niemożliwy np. z powodu za-
cienienia.

W celu pełnej kont rol i 
wydatków ponoszonych na 
przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej , z szacunku dla Śro-

dowiska naturalnego i w celu 
zapewnienia komfortu użyt-
kowania Sofath stworzył BECT 
– kompaktową pompę ciepła 
powietrze / woda połączoną ze 
zbiornikiem do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej przez 
cały rok. Dzięki wykorzystaniu 
ciepła z powietrza, BECT po-
zwala na zmniejszenie kosztów 
ogrzewania wody nawet o 80%!

Oto wywiad z naszymi klien-
tami, którzy nabyli takie urzą-
dzenie.
Co skłoniło Państwa do za-
kupu pompy ciepła BECT do 
ogrzewania wody użytkowej ?
W naszej miejscowości nie ma 
gazu. W sezonie grzewczym 
ogrzewamy dom i wodę kotłem 
na węgiel i drewno. W okresie 
letnim zawsze był problem z 
ogrzewaniem wody. Prąd! Ale 
koszty ogrzewania wody dla 
kilkuosobowej rodziny po-
wodowały, że nasze rachunki 
za energię były duże. Wraz z 
mężem jesteśmy bardzo za-
pracowani i późno wracamy do 
domu. Nawet gdy rozpalenie w 
piecu było pierwszą czynnością 
po powrocie do domu, to często 
i tak włączaliśmy grzałkę, żeby 
zdążyć wykąpać dzieci i dla 
każdego starczyło ciepłej wody.

Na naszym osiedlu widać, że 
większość sąsiadów codziennie 
rozpala piece. Niestety, nie każ-
dy stosuje się do zakazu palenia 
śmieci. Wieczorem siedzimy 
na tarasie, a od sąsiadów leci 
czarny dym z komina,bo pod-
grzewają wodę. Wiadomo, że 
jeśli dni są bezwietrzne, ten dym 
wdychająwszyscy w okolicy – 
również my! Doszliśmy więc do 
wniosku, że trzeba coś zmienić. 

Skontaktowaliśmy się z fir-
mą Wasser Mann z Bolewic. 

Kilka dni później przyjechał 
doradca, obejrzał naszą ko-
tłownię i zaproponował roz-
wiązanie, które zapewni nam 
ciepłą wodę przez cały rok i 
nie wymaga przebudowy całej 
kotłowni.

Nasz BECT jest wyposażony 
w dodatkową wężownicę,więc 
latem ogrzewamy wodę wyko-
rzystując energię  z powietrza, 
a w sezonie grzewczymciepłem 
z kotła. 

Czy jesteście zadowoleni ? 
Oczywiście. To był trafny wy-
bór!  ¼ to energia zasilająca 
pompę to prąd , ale ¾ to wyko-
rzystanie energii z natury – cie-
pła z powietrza. Montaż odbył 
się szybko i fachowo- trwał 
tylko jeden dzień. O razu też 
obniżyły się rachunki za prąd.

Braliście pod uwagę jakie 
aspekty przy wyborze takiej 
inwestycji?
Należymy do osób, które chcą 
w miarę możliwości dbać o 
środowisko naturalne. Dzięki 
temu możemy w jakimś stopniu 
przyczynić się do poprawy ja-
kości powietrza. Przynajmniej 
w okresie, kiedy więcej czasu 
spędza się na dworze.

Mocnym argumentem był 
na pewno też nasz komfort 
- zawsze ciepła woda, bez żad-
nych dyżurów i dodatkowych 
obowiązków. Na całe lato prak-
tycznie możemy zapomnieć o 
tym, że mamy kotłownię. 

Pompę ciepła BECT kupi-
liśmy za gotówkę, choćsprze-
dawca zaproponował też kredy-
towanie na bardzo korzystnych 
warunkach - niskooprocento-
wany kredyt na zakup urządzeń 
wykorzystujących Odnawialne 
Źródła Energii.

Szkoda, że lokalne władze 
nie dofinansowują, choćby 
w niewielkim stopniu, takich 
przedsięwzięć. Stanowiłoby 
to może zachętę dla większej 
liczby osób do podjęcia decyzji 
o takiej modernizacji. 

Dziękujemy za rozmowę i 
życzymy samych sukcesów.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner

Marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

tel. 61 441 17 25
tel.kom. 606 327 863

Broń się przed smogiem 
– zainstaluj pompe ciepła

Hasłem przewodnim 
szóstej odsłony Ge-
neratora Malta jest 
Zwątpienie w lokal-
ność

„Hasłem przewodnim „Hasłem przewodnim 
szóstej odsłony Ge-„szóstej odsłony Ge-
neratora Malta jest „neratora Malta jest „
Zwątpienie w lokal-

„
Zwątpienie w lokal-
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Spółdzielnia Inwalidów 

„Wielkopolanka” 

od listopada 2017

przyjmie do pracy na stanowiska :

1. specjalista stolarz

2. stolarz

3. monter podzespołów 

       zaworów gazowych

mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr 

lub sekretariacie

kontakt telefoniczny : 500 372 178

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 oferty 
firm zagranicznych zaintereso-
wanych współpracą z polskimi 
firmami oraz zakupem określo-
nych 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 zrzeszo-
nych w Polskiej Izbie Gospodar-
czej Importerów, Eksporterów i 
Kooperacji. 

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

Jeżel i 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 prawna 
lub fizyczna, prowadząca dzia-

łalność gospodarczą, niezależ-
nie od jej wielkości i dziedziny 
działania. Decyzję o przyjęciu 
danej firmy w poczet członków 
podejmuje Zarząd PIGIEiK. 
Wstępując do Izby należy wy-
pełnić dokumenty członkowskie 
i przesłać je pocztą tradycyjną 
na adres Izby. 

Firmy członkowskie są zobo-
wiązane do płacenia miesięcz-
nych składek.

Zachęcamy Państwa do skorzy-
stania z:

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

a   kontaktów (par tnerami 
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 doradz-
two m.in. w zakresie dostępnych 
funduszy  unijnych wraz z 
pomocą merytoryczną związa-
ną z przygotowaniem dokumen-
tów 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 szpi-
talnych Stance Healthcare poszuku-
je polskiego dostawcy wysokiej 
jakości elementów (ramy, nogi, 
oparcia) z drewna bukowego do 
produkcji krzeseł. Wszystkich zain-
teresowanych prosimy o wysłanie 
projektów wyżej wymienionych 
elementów w formacie CAD. 
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Kanada

Oferty firm zagranicznych

PRACA
Przyjmę do pracy przy montażu okien, rolet lub do przyuczenia 

na cały etat i 1/2 etatu

tel. 602 648 298 lub (61) 44 75 608

Poznań jest wiodącym miastem 
w kraju, w którym sprawy se-
niorów są traktowane w sposób 
kompleksowy i systemowy. 
Spowodowało to między inny-
mi przystąpienie Poznania do 
światowej sieci WHO Miast 
Przyjaznych Starzeniu. Nowa-
torskie programy senioralne, 
pakiety pomocowe i podejście 
władz miasta do problemów 
osób starszych, pozwalają na 
spojrzenie w przyszłość z du-
żym optymizmem - i jednocze-
śnie z wiarą, że każdy senior 
znajdzie zrozumienie i wspar-
cie ze wszystkich stron.Jednym 
z wielu pozytywnych przy-
kładów są działania Miejskiej 
Rady Seniorów, która od lat 
zajmuje się koordynowaniem 
wszelkich działań na rzecz osób 
starszych. To właśnie dzięki 
MRS, powstało wiele inicja-
tyw, przedsięwzięć i projektów 
realizowanych w Poznaniu, 
mających na celu poprawę 
bytu starszych wiekiem miesz-
kańców grodu Przemysława.
Wszelkie działania oczywiście 
są możliwe dzięki doskonałych 
relacjach z władzami Miasta, 
które nie szczędzą sił i środków 
na wszelkie przedsięwzięcia. 

Wśród wielu realizowanych 
obecnie wymienić należy choć-
bynieodpłatne usługi dla Senio-
rów Poznania: „Złota Rączka”, 
„Taksówka dla Seniora”, dosta-

wa książek do domu dla czytel-
ników Biblioteki Raczyńskich, 
utworzenie platformy e-senior, 
a wspólnie z Centrum Inicjatyw 
Senioralnych „Pudełko Życia”, 
czy „Poznańska Złota Karta 
60+”, a także animowanie życia 
społecznego/kulturalnego se-
niorów, po przez organizowanie 
spotkań z seniorami na różnych 
płaszczyznach. 

W tradycję spotkań Miejskiej 
Rady Seniorów w Poznaniu 
wrosły odbywające się raz w 

kwartale spotkania z senio-
rami – podopiecznymi DPS. 
Każdorazowo bierze w nich 
udział Z-ca Prezydenta Miasta 
Jędrzej Solarski, dla którego 
wszelkie sprawy związane 
z życiem w mieście osób w 
starszym wieku należą wręcz 
do priorytetowych. Tym ra-
zem w „majówce przy grillu” 
wziął udział również „szef 
szefów” - Prezydent Miasta 
Poznania Jacek Jaśkowiak, 
który w krótkim wystąpie-

niu podziękował seniorom za 
wnoszony przez osoby starsze 
wkład w rozwój Poznania, z 
jednoczesną obietnicą dalszej, 
szeroko rozumianej pomocy dla 
tej grupy społecznej. Spotkania 
w strzeszyńskiej Oazie są tyl-
ko małą cząstką działalności 
organizacji pozarządowych, 
ale jakże cenną dla każdego se-
niora. Wyjątkowa atmosfera, a 
także wspólna zabawa przynosi 
seniorom wiele miłych i nie-
zapomnianych chwil, które są 
tak niezbędne dla wszystkich, a 
szczególnie osób w podeszłym 
wieku.

I na koniec ważna informa-
cja – 2 czerwca odbędzie się 
w PoznaniuPoznańska Parada 
Pokoleń - spotykamy się o 11:45 
przed Ratuszem na Starym 
Rynku, skąd po południowym 
hejnale i koziołkach ruszymy 
ulicą Wielką prosto w kierunku 
ulicy Chwaliszewo, kierując się 
do miejsca docelowego jakim 
jest Park Stare Koryto Warty. 
Tu rozpoczną się występy mu-
zyczne na scenie głównej oraz 
warsztaty w Pawilonie. Zabawę 
umilać będą tzw. foodtrucki z 
gorącymi napojami i gastrono-
mią. Będą też nieodpłatne owo-
ce i woda.Liczymy, że Seniorzy 
pojawią się z wnukami i całymi 
rodzinami; oczekujemy kolo-
rowych strojów i… nastrojów!

Roman Szymański

Poznań „Miastem Przyjaznym Starzeniu się”

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 15.00
www.auto-orwat.gratka.pl

m Powiat Grodziski

Informacja o wywieszeniu wykazu 
nieruchomości  przeznaczonej 

do sprzedaży 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Grodziski podaje 
do publicznej wiadomości, że został sporządzony  wykaz 
nieruchomości,  położonej w obrębie Granowo, gm. 
Granowo, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 422/8 
o pow. 0,7774 ha zapisanej w KW nr PO1S/00058196/7,  
przeznaczonej do  oddania w darowiznę.  Z wykazem  
tym można zapoznać się na stronie internetowej Sta-
rostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.:
http://bip.pgw.pl/biuletyn-informacji-publicznej/ogło-
szenia/zawiadomienia-ogłoszenia. 

Wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń-
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy  
ul. Żwirki i Wigury 1.
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Dopiero teraz zaczyna się 
robić głośniej, bo media 
tego nie powiedzą. Radosław 
Sikorski miał inne nazwisko 
zmienił je od 1984 r. którego 
był agentem MI-6 (brytyj-
skiego wywiadu) i używał 
zawodu dziennikarza jako 
przykrywki do wykonywa-
nia zadań wywiadowczych 
w Afganistanie. Rosjanin 
zarzucił, że podczas pobytu 
w Afganistanie (gdy trwała 
interwencja wojsk sowiec-
kich w tym kraju) nawiązał 
on kontakt z CIA oraz z 
mudżahedinami. 

Radosław Sikorski miał też, 
kontaktować się osobiście z 
przedstawicielami islamskiej 
organizacji „Maktab al-Khida-
mat”, w tym jej założycielami 
i przywódcami. Wśród nich 
mieli być Abdullah Azzam a 
także Osama bin Laden. Sikor-
ski pomagał finansowaniu tej 
organizacji. Za pieniądze z Za-
chodu miały m.in. powstawać 
obozy szkoleniowe dla bojow-
ników w Peszawarze. „Warto 
przypomnieć, że Maktab al-K-
hidamat to organizacja, która 
założyła i finansowała słynną 
organizację terrorystyczną 
Al-Kaidę” Teraz wiadomo, 
skąd Radosław Sikorski miał 
bardzo dobre kontakty z nie-
bezpiecznymi ludźmi w Rosji 
i pomagał tuszowaniu zbrodni.

Donald Tusk na mównicy 
19 marca 2010 roku ostrzegł 
partie opozycyjne PiS i SLD 
- „albo będziecie znami, albo 
wyginiecie jak dinozaury”. 

Bronisław Komorowski 
udziela wywiadu przed ka-
tastrofą  - „PREZYDENT 
BĘDZIE GDZIEŚ LECIAŁ I 
TO SIĘ WSZYSTKO ZMIE-
NI” Komorowski dzień wcze-
śniej przed katastrofą nagrywa 
żałobne orędzie i telewizja 
publiczna opublikowała go o 
5:57. Katastrofa zdarzyła się 
dopiero było o 8:41 ! Czy to 
nie wydaje się dziwne?  

Okazuje, się, że nagle samo-
lot TU-154 trzeba remontować, 
a potem 9 kwietnia wieczorem 

przychodzi ekipa do montażu, 
oczywiście nie sprawdzana 
była przez ochronę BOR. Pod-
czas lądowania, celowo rosja-
nie podają polskim pilotom złe 
współrzędne, a ciekawostką 
jest to, że na lotnisku nie było 
ani jednego samochodu z 
ochrony, która miałaby ode-
brać gości. Ewidentnie mamy 
do czynienia zamachem te 
liczne awarie i wybuch powo-
duje, to, że samolot rozpada się 
w powietrzu na kilkaset części 
i jest w kawałkach porozrzuca-
ny, co widać w flimie. 

Idziemy dalej, na filmiku 
widać, ze jeden pilot przeżył 
i machał do kamerzysty z 
prośbą o ratunek, co robią mo-
skiweskie służby? Zabijali i się 
śmiali z tej tragedii. Ranny był 
także ochroniarz BOR, który 
wołał o pomoc to służby ro-
syjskie strzelali, co dowodem 
są zdjęcia na filmie.

Wychwycone zostały słowa, 
które padały po rosyjsku i po 
polsku. 
Słychac po polsku stanowczym 
tonem „Uspokój sie” „Patrz 
mu w oczy”
Jeden jeszcze raz tym razem 
bardzie proszacym tonem 
„uspokój sie”
Odgłos przeładowywanego 
pistoletu.
Pusty trzask jakby uderzenie 
(strzał pistoletu z tłumikiem) 
i potem „ała”
„Niech pani”....(dalej nie zro-
zumiale)...koncówka „Kaczyń-
skich”
Po polsku „idziesz (to znak 
by sygnał puscili „syrene” i 
zagłuszyli strzały, potem po 
rosyjsku przez krótkofalówke 
„zjob” bo zaraz rozlega sie 
dźwięk syreny!!)
Cos niewyraznie po rosyjsku 
„chodjat”
Po rosyjsku „dawaj tuda pa-
skuda” „ubijaj tuda”
Po polsku :”Boże mój Boże”
Streljaj” ;
Przeładowanie broni słychac
Strzał
Strzał ;
śmiechy.

W Polsce nastąpiły dziwne 
zgony przez seryjnych zabój-
ców przed i po:

1.Chorąży Stefan Zielonka, 
rok 2009 – szyfrant w kance-
larii premiera, Zielonka dys-
ponował wiedzą o tajnikach 
łączności w NATO oraz miał 
też dostęp do najściślejszych 
danych.

2.Prof.Stefan Grocholewski 
– ekspert od odczytywania 
nośników cyfrowych, wykrył 
manipulacje w nagraniach cz. 
skrzynek z CASY. „Zmarł” 
31.03.2010r.

3.Grzegorz Michniewicz – 
Dyrektor Kancelarii Tuska. 
Powiesił się 23 grudnia 2010 
na kablu od odkurzacza, w 
dniu, w którym z remontu w 
Samarze wrócił samolot TU-
154, który potem rozsypał się 
w drobny mak na Siewiernym.

4.Mieczysław Cieślar, „zginął 
w wypadku samochodowym” 
dokładnie 18.04.2010 r, miał 
być następcą Adama Pilcha, 
który zginął w Smoleńsku. 
Podobno otrzymał telefon ze 
Smoleńska od A.Plicha po 
katastrofie.

5.Krzysztof Knyż – operator 
Faktów,10 kwietnia 2010 był w 
Smoleńsku. Zmarł w Moskwie 
2 czerwca 2010r. Śmierć cał-
kiem przemilczana. 

6.Prof.Marek Dulinicz – szef 
grupy archeologicznej – zginął 
6 czerwca 2010 w wypadku 
samochodowym w trakcie 
oczekiwania na wyjazd do 
Smoleńska. 

7. Eugeniusz Wróbel – wy-
kładowca na Politechnice Ślą-
skiej, specjalista od kompute-
rowych systemów sterowania 
lotniczych. Wróbel od samego 
początku poddawał w wątpli-
wość, że wrak na Siewiernym 
to TU-154 o nr 101. Został 
pocięty piłą mechaniczną 
16.10.2010 r, 

8. Andrzej Lepper – 5 
sierpnia 2011. Znaleziono go 
powieszonego w mieszkaniu, 
choć najprawdopodobniej 
ktoś „pomógł” mu w odejściu 
z tego świata. Biegli nie-
mal natychmiast stwierdzili 
samobójstwo, ale – jak się 
później okazało – w ciele 
denata odnaleziono substancję 
zwiotczającą mięśnie. Wobec 
czego można stwierdzić, że 
polityk umierając był świado-
my, ale nie mógł się poruszyć 
ani krzyczeć. Polityk był w 
posiadaniu bardzo ważnych 
taśm z miejsca katastrofy i 
telefonicznej rozmowy Tuska 
z Putinem, chciał przekazać 
je Jarosławowi Kaczyńskie-
mu.

9. Ryszard Kuciński – praw-
nik A.Leppera – „zmarł” w 
maju 2011 r.

10.Wiesław Podgórski – był 
doradcą A.Leppera, gdy ten 
by ministrem rolnictwa, zna-
leziony martwy w biurze Sa-
moobrony pod koniec czerwca 
2011r. Jako przyczynę śmierci 
podano samobójstwo. 

11. W 2011 roku samo-
bójstwo przez powieszenie 
popełnił oficer Służby Kon-
trwywiadu Wojskowego, 
służący w Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego 
i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej w Wejherowie. 
Żołnierz posiadał najwyższą 
klauzulę dostępu do materia-
łów niejawnych.

12. Róża Żarska – adwokatka 
Leppera – „zmarła” w lipcu 
2011 r. w Moskwie.

13. Dariusz Szpineta – za-
wodowy pilot i instruktor pi-
lotażu, ekspert i prezes spółki 
lotniczej, został znaleziony 
martwy w łazience ośrodka 
wczasowego w Indiach. Wcze-
śniej parokrotnie wypowiadał 
się w mediach w sprawie Smo-
leńska, kwestionując oficjalne 
ustalenia.

14. Były generał GROMU 
Sławomir Petelicki został 
znaleziony w sobotę wieczo-
rem 17 czerwca 2012 r. przy 
ulicy Tagore na strzeżonym 
osiedlu z ranami postrzało-
wymi. Prawdopodobnie  jedną 
z ostatnich osób, z którymi 
rozmawiał gen. Petelicki, był 
Radosław Sikorski. Petelicki 
ujawnił, że zaraz po katastro-
fie do polityków PO rozsy-
łane były wiadomości SMS 
z instrukcją, w jaki sposób 
mają się wypowiadać na ten 
temat. Petelicki oświadczył 
w mediach, że takiego SMS-a 
otrzymał od jednego z poli-
tyków Platformy, a autorami 
wiadomości były najważniej-
sze osoby w PO.

15. Chorąży Remigiusz Muś 
– według wstępnych ustaleń 
prokuratury, sam targnął się na 
życie i popełnił samobójstwo 
przez powieszenie. Wojskowy 
był technikiem pokładowym 
samolotu JAK 40, który wy-
lądował w kwietniu 2010 r. 
godzinę przed katastrofą rzą-
dowego TU-154. Chorąży Muś 
był jedynym wiarygodnym 
świadkiem rozmów załogi Pre-
zydenckiego Tupolewa z wieżą 
kontroli lotów na Siewiernym. 
Co ciekawe – technik nagrał na 
taśmy przebieg tych rozmów, 
aż do momentu rozbicia się 
Tupolewa. Według wcześniej-
szych zeznań, chorąży sprzeci-
wiał się raportowi MAK i ra-
portowi komisji Millera. Jako 
jedyny bardzo wiarygodny 
świadek tragedii z 10 kwietnia, 
mówił że tuż przed katastrofą 
TU 154 M dokładnie słyszał 
dwie eksplozje.

16. gen. Konstantin Moriew 
[sierpień 2011 roku]. Szef FSB 
(Rosyjska Służba Bezpieczeń-
stwa) z Tweru. 53-letni Moriew 
zginął w końcu sierpnia 2011 
roku. Ciało znaleziono w jego 
gabinecie. Jak uznano, za-
strzelił się z broni służbowej. 
Choć nie pozostawił listu 
pożegnalnego, śledczy przy-

jęli wersję samobójstwa. To 
właśnie Moriew przesłuchiwał 
smoleńskich kontrolerów po 
katastrofie. Moriew został 
przydzielony do Tweru, któ-
remu podlega lotnisko Sie-
wiernyj w Smoleńsku, w 2007 
roku. Na jego terenie służyli 
oficerowie, którzy 10 kwietnia 
2010 roku znajdowali się w 
wieży lotniska w Smoleńsku 
– mjr Wiktor Ryżenko i płk 
Nikołaj Krasnokutski.

17. Krzysztof Zalewski [10 
grudnia 2012 roku]. Ekspert 
lotniczy, który wielokrotnie 
wypowiadał się na temat 
katastrofy smoleńskiej. Był 
jednym z bohaterów filmu 
„10.04.10” Anity Gargas. 
Krytykował raporty komisji 
MAK i komisji Jerzego Mil-
lera. Był gościem Konferencji 
Smoleńskiej. 10 grudnia 
2012 roku do siedziby wy-
dawnictwa Magnum-X przy 
ulicy Grochowskiej na war-
szawskiej Pradze wtargnął 
mężczyzna, który zadał kilka 
ciosów nożem 46-letniemu 
Krzysztofowi Zalewskiemu. 
Mężczyzna zmarł na miejscu. 
48-letni napastnik odpalił 
również ładunek wybuchowy. 
Doszło do eksplozji, ale siła 
rażenia nie była duża. Ran-
ny zabójca (jak się okazało, 
prezes wydawnictwa) trafił 
do szpitala.

Moskwa to mordercy i to na 
miliard % Putin jest jak Stalin. 
Rosja poprzez niewygodnych 
dla Putina ludzi likwiduje 
ich. Tusk oddał śledztwo i 
doskonale wiedział, że ma nie 
przylatywać 10 kwietnia, bo 
coś się wydarzy. Przyleciał za 
to 7 kwietnia na pogawędkę z 
Putinem, aby ustalić wersje. 
Za cenę władzy pozbył się 
najważniejszych ludzi w pań-
stwie. Mamy głęboką nadzieję, 
że zostanie wymierzona spra-
wiedliwa kara i banda PełO 
nigdy, ale to nigdy się z ziemii 
nie podniesie!!!

Piotr Gontarczyk

Mało znane kulisy tragedii smoleńskiej
Putin wyjaśnia Tuskowi plan pozbycia się śp. Lecha Kaczyńskiego. Tusk o wszystkim wiedział i miał czas na przygotowanie. 

Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne zostało powołane 
przede wszystkim do zwal-
czania korupcji na najwyż-
szym szczeblu. Dziś niestety 
walka z łapownictwem do-
tyczy głównie urzędników 
średniego szczebla. Korup-
cja na szczytach władzy nie 
zniknęła, a płacimy za nią 
wszyscy „....”.

Zyski z korupcji zasilają bu-
dżety wąskiej grupy ludzi – 
polityków, byłych i obecnych 
oficerów służb specjalnych i 
bandytów. „...”Dziś korupcja 
to gra ludzi o często niena-
gannych manierach. Łapówkę 
wpisują po prostu w wartość 
zawieranego z państwem kon-
traktu. „....(więcej ) (link is 
external) „Życiorys polityczny 
Tuska jest kopalnią afer. Dlate-
go tym, co dziwi, nie są rewela-
cje Piskorskiego, lecz fakt, że 
dopiero teraz znalazł się ktoś 
z elity tego środowiska, kto 
odważył się na zlekceważenie 
„omerty”— pisze w „Gazecie 
Polskiej” Krzysztof Wyszkow-
ski.”...”Ze swojej strony mogę 

tylko wskazać dziennikarzom 
śledczym, którzy odważą się 
dalej badać kwestie poruszo-
ne w artykule, że ja złożyłem 
dymisję z funkcji doradcy pre-
miera Bieleckiego po tym, jak 
w pokoju pewnego zaufanego 
w tym środowisku człowieka 
zobaczyłem rozłożone mate-
riały dotyczące rozstrzyganych 
w tym czasie kontraktów doty-
czących telefonii. Potwierdze-
nie, że moje podejrzenia były 
słuszne, otrzymałem już po 
moim odejściu z Urzędu Rady 
Ministrów, gdy przekazano 
mi, że Urząd Ochrony Państwa 
miał powziąć informację, iż 
jedna z łapówek umówio-
na dla wysokiego urzędnika 
Ministerstwa Łączności ma 
wynieść 3 mln zł. Później tą 
samą drogą dowiedziałem się, 
że UOP, chcąc zablokować 
tę transakcję zwerbował tego 
urzędnika, ale on i tak wziął 
łapówkę, tyle że tylko 2-mi-
lionową....(więcej ) Wojciech 
Krysztofiak (link is external)  
„Branie kasy w wolnej Polsce 
od partii innego państwa jest 
aktem „quasi-szpiegowskim”. 

Nikt nikomu nie daje kasy za 
darmo; tym bardziej CDU nie 
mogła dać Kongresowi Tuska 
pieniędzy za darmo. Coś mu-
siało chyba być obiecane. Ale 
co? Tusk będzie musiał ostro 
tłumaczyć się przed wyborca-
mi. Czy uda mu się rozbroić 
bombę Piskorskiego? Wyborcy 
zażądają od Premiera stania na 
dywaniku i tłumaczenia się. 
Jeśli jest niewinny, powinien 
bronić się. Co w tej sytuacji 
zrobi Tusk? „...”Jeśli Tusk 
jednak wziął kasę od CDU … 

Aby dać kasę Tuskowi, CDU 
musiała ukryć ją w kwitach. 
Skąd partia Angeli Merkel 
wzięła pieniądze dla Tuska? 
Czy są na to kwity? A jeśli 
nie ma, to wówczas CDU 
była wyłącznie pośredni-
kiem. Kto więc przekazywał 
kasę? Czy Gazprom?  Takie 
pytania musimy postawić. 
Kontekst łatwej zgody Rządu 
Polskiego na wybudowanie 
rury bałtyckiej, której obok 
Putina współwłaścicielem jest 
kapitał niemiecki, sugeruje 
domniemania idące znacznie 
dalej. Czy za niemiecką kasę 

została udzielona zgoda Rzą-
du na gazociąg Nord Stream? 
Jeśli tak, to wówczas brakuje 
pojęć, aby opisać działalność 
Premiera.”...”Co zrobi Palikot 
i Kwaśniewski?Destabiliza-
cja polityczna w Polsce po 
obwieszczeniu Piskorskiego 
jest pewna; wszystkie partie 
będą musiały zareagować. 
Komu dadzą wiarę – Piskor-
skiemu czy Tuskowi? Będzie 
starcie – na śmierć i życie 
obu bohaterów.” ….(więcej)  
Piotr Gontarczyk „Czołowymi 
postaciami afery „Żelazo” są 
bracia Mieczysław i Kazimierz 
Janoszowie - uciekinierzy z 
Polski, którzy w latach 60. 
mieszkali w Hamburgu. Ofi-
cjalnie prowadzili cieszące 
się złą sławą restauracje, jed-
nocześnie parali się różnymi 
ciemnymi interesami i ban-
dytyzmem. W 1964 r. wzięli 
nawet udział w napadzie na 
bank, w czasie którego zastrze-
lono kasjera.  Jednocześnie 
Janoszowie współpracowali z 
Departamentem I MSW (wy-
wiadem) dostarczając infor-
macje głównie o działalności 

służb specjalnych RFN wobec 
polskich uciekinierów i emi-
grantów. Oficerowie wywiadu 
PRL dobrze wiedzieli, że mają 
do czynienia z gangsterami, 
ale najwyraźniej nikomu to nie 
przeszkadzało. 

Około 1970 r. Janoszowie 
chcieli wrócić legalnie do kraju, 
toteż zwrócili się o pomoc w 
tej sprawie właśnie do funk-
cjonariuszy SB. Wcześniej 
zamierzali się maksymalnie 
„obłowić”, żeby wrócić do Pol-
ski jako ludzie zamożni. Plan 
operacji ułożyli razem z ludźmi 
wywiadu, nadzorowanymi 
bezpośrednio przed dyrektora 
Departamentu I MSW gen. 
Mirosława Milewskiego. Za 
pomoc w przerzucie i spokojne 
życie w kraju Janoszowie mieli 
oddać wspólnikom ze Służby 
Bezpieczeństwa 1/3 łupów. W 
aktach wywiadu planowaną 
operację oznaczono krypto-
nimem „Żelazo”.  W 1971 r. 
Janoszowie wyprzedali posia-
dany majątek i założyli firmę 
handlową. W krótkim czasie z 
hurtowni, domów jubilerskich 
i przedsiębiorstw pobrali duże 

ilości cennych towarów na tak 
zwany odroczony termin płat-
ności. W sumie uzbierali około 
120 do 200 kg złota w biżuterii, 
zegarkach, złotych sztabkach i 
monetach, duże ilości kamieni 
szlachetnych oraz 7 kontenerów 
sreber i innych drogocennych 
przedmiotów wartości kilku 
milionów ówczesnych marek. 
Za nic nie zamierzali płacić, 
planując przerzut zdobytych 
łupów do Polski pod ochroną 
Departamentu I MSW. Gra-
nicę PRL przekroczyli 9 maja 
1971 osobowym mercedesem 
wypchanym ponad 100 kilo-
gramami złota (resztę towa-
rów wysłali koleją). Zgodnie z 
wcześniejszą umową, funkcjo-
nariusze wywiadu przewieźli 
złoto w walizkach do siedziby 
MSW w Warszawie, gdzie 
miano przystąpić do podziału. 
Kiedy już złoto znalazło się w 
na Rakowieckiej, gen. Milew-
ski i jego kompani nie dotrzy-
mali wcześniejszej umowy i 
Janoszowie zostali oszukani. 
Dostali nie więcej, niż 20-30 kg 
złota, po wyłączeniu z podziału 
najcenniejszych precjozów.

Piotr Gontarczyk o międzynarodowej korupcji
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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) 

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

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

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

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”

TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.

GMINA ZBĄSZYŃ

Obłędna Plaża 2018 przeszła 
już do historii! Po trwającym 
cztery dni turnieju rozgry-
wanym na plaży „Łazienki” 
w Zbąszyniu wśród pań 
najlepsze okazały się Julia 
Gierczyńska wraz z Patrycją 
Jundziłł, natomiast w rywa-
lizacji męskiej po raz kolejny 
triumfował Marcin Ociepski, 
w tym roku grający w parze 
z Jarosławem Lechem. 

Od czwartku do niedzieli 
kibice zgromadzeni na obiek-
cie przy jeziorze „Błędno” 
byli świadkami wielu spotkań 
stojących na bardzo wysokim 
poziomie. Do turnieju Grand 
Prix Polski zgłosiły się aż 84 
pary w dwóch kategoriach 
kobiet i mężczyzn.

W tym roku odbyły się rów-
nież turnieje dodatkowe w 
kategoriach: dziecięcej, Zbą-
szyniacy, miksty oraz turniej 
„B”. Łącznie w wszystkich 
grupach udział wzięło 139 
duetów siatkarskich. Jest to 
absolutny rekord jeśli chodzi 
o frekwencję uczestników w 
turniejach krajowych. Było to 
prawdziwe święto siatkówki 
plażowej, które dostarczy-
ło wielu niezapomnianych 
emocji.

Warto zaznaczyć, że w tym 
roku Festiwal Siatkówki Pla-
żowej „Obłędna Plaża” to 
impreza międzynarodowa. 

Przyjechali do nas zawod-
nicy i zawodniczki z takich 
państw jak: Stany Zjedno-
czone, Szwecja oraz Irlandia. 
Na zbąszyńskiej arenie gościł 
również Piotr Kantor utytuło-
wany gracz polskiej siatkówki 
plażowej.

Oprócz nagród dla najlep-
szych duetów wręczono też 

statuetki dla najlepszej zawod-
niczki i najlepszego zawodnika 
turnieju. Tytuł MVP zdobyła 
zwyciężczyni Obłędnej Plaży 
– Patrycja Jundziłł, natomiast 
wśród zawodników to wy-
różnienie otrzymał Jarosław 
Lech. Poza wspomnianymi 
nagrodami wręczone także 
zostały statuetki dla wyróż-

niających się graczy przygo-
towane przez organizatora 
turnieju, które trafiły do Julii 
Gierczyńskiej oraz Marcina 
Ociepskiego.

Przestawiamy wyniki w poszcze-
gólnych kategoriach:

a Kategoria dziecięca:

1. Marcel Pawłowski / Piotr Rolla (Nąd-
nia i Dąbrówka Wlkp)
2. Aleksandra Melon / Aleksandra Korab 
(Wrocław)
3. Piotr Grobelny / Marcel Mucha (Mię-
dzyrzec)
4. Robert Kusik / Adrian Balcerzak 
(Poznań)

a Kategoria Zbąszyniacy:

1. Adrian Kubiak / Maciej Kubiak
2. Wojciech Kostera/ Hubert Kostera
3. Karol Dembniak / Damian Kramski
4. Jakub Hajduk/ Emanuel Kozon

Kategoria miksty:
a 1. Mateusz Wieczorek / Klaudia 
Czaplińska (Poznań)
2. Aleksander Poznański/ Julia Kucner 
(Poznań)
3. Małgorzata Kaczorowska / Paweł 
Kaczorowski (Golczewo)
4. Agata Kurczyńska/ Mateusz Zięba 
(Milejewo)

a Kategoria turniej B:
1. Marcin Końpa / Damian Tomasz-
kiewicz
2. Karol Szczepaniak/ Kamil Warzocha 
(Kraków)
3. Bartosz Pietruczuk / Adrian Białecki 
(Nowy Dwór Gdański, Gołdap)
4. Jan Krasiński/ Jakub Sulima (Gdańsk, 
Gdynia)

a Grand Prix Polski Kobiet:
1. Julia Gierczyńska / Patrycja Jundziłłł
2. Klaudia Świstek/ Paula Słoneczka
3. Marta Łodej / Marta Duda
4. Justyna Tomala/ Olga Klocek

a Grand Prix Polski Mężczyzn:
1. Marcin Ociepski / Jarosław Lech
2. Bartek Malec / Michał Kądzioła
3. Sebastian Kaczmarek / Paweł Le-
wandowski
4. Jakub Czubiński/ Marcin Kapuśniak

Mateusz Basiński

Festiwal Siatkówki Plażowej „Obłędna Plaża”
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hittransport.pl

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

POWIAT WOLSZTYŃSKI

Materiał przygotował wydział: Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Wniosek Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wolsztynie 
pn. „Budowa i wyposaże-
n ie Szpita lnego Oddzia-
łu Ratunkowego w SPZOZ 
w Wolsztynie” został rozpa-
trzony pozytywnie i przy-
ję t y  do dof i na nsowa n ia 
w ra mach I X Osi  pr io -
rytetowej Programu Ope-
racyjnego Inf rast ruktura 
i  Środowisko.  Ot rzyma-
ne dofinansowanie wyno-
si 3.188.364,16 zł. 

W najbliższym czasie zo-
stanie podpisana stosowna 
umowa na dofinansowanie 
inwestycji. 

Jak powiedział Starosta 
Wolsztyński Janusz Frąc-
kowiak - jest to najlepsza z 
możliwych wiadomości dla 
wszystkich mieszkańców po-
wiatu, którzy z dużym zacie-
kawieniem śledzili sprawę 
zwłaszcza, że często pojawiały 
się głosy dużego zwątpienia 
w końcowy sukces projektu 
SOR’u.

W dniach 11-14 oficjalna delegacja 
Powiatu Wolsztyńskiego przeby-
wała w Solecznikach na Litwie. 
Wyjazd i udział w „Majówce w 
Ejszyszkach” został zorganizowa-
ny na zaproszenie Mera Solecznik 
Zdzisława Palewicza, w ramach 
obchodów 15-lecia współpracy. 
Wizyta odbyła się zgodnie z kalen-
darzem współpracy pomiędzy na-
szymi samorządami , podpisanym 
oficjalnie w styczniu b.r. podczas 
spotkania noworocznego Starosty 
Wolsztyńskiego.

Delegacji przewodził wice-
starosta Piotr Krajewski oraz 
przewodniczący Rady Powiatu 
Andrzej Wita. Ponadto powiat 
reprezentowali: radna i członek 
zarządu Łucja Olejniczak, radny 
Piotr Krzyżański, radny Wiesław 
Janowicz, kierownik Wydziału 
Rozwoju i Inwestycji Marcin 
Orzechowski, kierownik Powia-
towego Ośrodka Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej 
Dariusz Formaniewicz, kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Promocji Waldemar 
Kalitka i zastępca kierownika 
Wydziału Komunikacji Michał 
Żok. Zaproszenie otrzymała 
również 5-cio osobowa grupa 

wokalistów zespołu Gioielli dzia-
łająca przy GCKiB w Przemęcie, 
która reprezentowała nasz powiat 
podczas festiwalu piosenki na 
Ejszyskiej Majówce.

Z okazji 15-lecia współpracy 
Wicestarosta i Przewodniczący 
Rady wręczyli okolicznościo-
we grawertony 9 wyróżnionym 
osobom. Wśród nich znaleźli się: 
obecny poseł do sejmu Republiki 
Litewskiej Leonard Talmont, mer 
Rejonu Solecznickiego Zdzisław 
Palewicz, vicemer Rejonu So-
lecznickiego Jadwiga Sinkiewicz, 
radna Rejonu Solecznickiego 
i dyrektor Domu Polskiego w 

Ejszyszkach Anna Jesvilienie, 
starosta Ejszyszek Mirosław Bog-
dziun, dyrektor Wydziału Oświa-
ty i Sportu Regina Markiewicz, 
dyrektor Centrum Kultury w 
Solecznikach Grażyna Zabaraus-
kaite, dyrektor Szkoły Sportowej 
w Ejszyszkach Marian Titko, 
dyrektor Przedszkola w Butry-
mańcach Danuta Paławieniene

Przypominamy, że rewizyta 
naszych rodaków z Solecznik i 
Ejszyszek na Litwie w ramach 
obchodów 15-sto lecia współ-
pracy będzie miała miejsce w 
czerwcu, podczas „Muzycznych 
Dni Powiatu”. 

Pieniądze dla Oddziału Ratunkowego

15 lat pięknej współpracy 
z rodakami na Litwie Dnia 10 maja br. w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Wolszty-
nie odbyła się kolejna edycja 
konkursu „Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym”. 

W tym roku do rywalizacji 
stanęli przedstawiciele: 8 szkół 
podstawowych, 6 gimnazjów 
oraz 3 szkół ponadpodstawo-
wych. Konkurs składał się 
z dwóch części teoretycznej 
składającej się z testów i czę-
ści praktycznej polegającej 
na pokonaniu toru przeszkód. 
Wszystkie drużyny biorące 
udział w turnieju otrzymały 
okolicznościowe puchary, dy-
plomy oraz drobne upominki. 
Laureaci, którzy zajęły pre-
miowane miejsca nagrodzeni 
zostali rowerami górskimi, 
wyposażeniem rowerowym 

oraz sprzętem turystycznym 
ufundowanym przez Starostę 
Wolsztyńskiego Janusza Frąc-
kowiaka, Burmistrza Wolszty-
na, Wójta Gminy Siedlec oraz 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Lesznie. 

Podsumowanie tegorocz-
nych zmagań wypadło szcze-

gólnie korzystnie dla uczniów z 
Obry, którzy okazali się najlep-
si w kategorii szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Praca 
i zaangażowanie młodzieży 
oraz przygotowującej ją do 
turniejowych zmagań Pani 
Justyny Waśko przełożyły się 
na końcowy sukces. 

Dnia 11 maja 2018 roku 
w Ha l i  Spor towej  Świ-
t e z i a n k a  w  Wo l s z t y -
nie odbyła się Olimpiada
 Przedszkolaka, którą otwo-
rzył Starosta Wolsztyński 
Janusz Frąckowiak oraz Bur-
mistrz Wolsztyna Wojciech 
Lis. Do turnieju zgłosiło się 6 
przedszkoli m.in. Przedszkole 
nr 1, Przedszkole nr 3, Przed-
szkole nr 5 „Słoneczna Piątka”, 
Przedszkole „Jak u mamy” 
Chorzemin, Przedszkole Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincenta a 
Paulo. Zmagania  sportowe 
rozegrały się w 6 konkuren-
cjach : podanie piłki do tyłu, 
sadzenie ziemniaków, wyścig 
pająków, przenieś-odnieś, 
slalom rekreacyjny oraz rzut 
woreczka do celu. Ze sporto-
wymi zmaganiami najlepiej 

poradziły sobie dzieci z przed-
szkola Sióstr Miłosierdzia, II 
miejsce zajęły przedszkolaki 
z Chorzemina, III Przedszkole 

nr 5, IV Przedszkole nr 1, V 
Przedszkole nr 3. Wszystkim 
gratulujemy i życzymy dal-
szych sportowych sukcesów.

Turniej o Ruchu Drogowym

Olimpiada Przedszkolaków
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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

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 

: 
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

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

Tel.  68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2
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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”

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

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ 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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SYLKOM
Sylwester Adamczak

ul. Nowotomyska 131, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel: 61 44 47 438

czynne 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 13.00 

LEGALIZACJA I NAPRAWA 
TACHOGRAFÓW - CODZIENNIE
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