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ZATRUDNIMY
UCZNIÓW W ZAWODZIE ŚLUSARZ
oraz pracowników w zawodzie

ŚLUSARZ, BLACHARZ, TOKARZ
P.U. „FRAWENT” Wolsztyn ul. Przemysłowa 7

tel. 68 347 61 00
tel.kom. 502 248 420

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

biuro@frawent.pl www.frawent.pl

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU

PROFESJONALNY PARTNER

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 850 zł /tona
a blacha 680 zł/tona
a puszka 4,60 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

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

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

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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.

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

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI
Rodzinna aleja drzew
Happening Ekologiczny 2018
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Edukacja społeczeństwa w zakresie świadomości ekologicznej jest jednym z filarów
działalności w gminie Grodzisk Wielkopolski. Jednym z elementów tej ważnej dziedziny,
jest uliczny happening Ekologiczny, który w tym roku odbył się po raz 8.
Celem dorocznej imprezy,
która odbyła się 25 maja, jest
przypomnienie mieszkańcom
gminy Grodzisk Wielkopolski
o potrzebie zadbania o środowisko naturalne, zachęcając do
zachowań proekologicznych.
Organizatorem wydarzenia
jest Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przy
współpracy z Klubem „Ekosłowak”, działającym przy
Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego oraz
przy wsparciu szkół podstawowych i przedszkoli.
Każdego roku ogromnym
zainteresowaniem cieszy się
stoisko zbiórki zużytych baterii, gdzie za oddane baterie
pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego wręczają kwiaty pelargonii oraz zielone drzewka.
Podczas trwania imprezy
199 osób oddało łącznie 1145
kg baterii, które nie trafiły
do kosza na śmieci, dzięki
czemu zostaną bezpiecznie
zutylizowane.
Po raz kolejny, podczas happeningu każdy obecny mógł
wypić kawę oraz zjeść słodkie
ciastko w Zielonej Kawiarence. Ponadto, w trakcie Happeningu odbyła się prezentacja
stoisk związanych z ochroną
przyrody, środowiska, recyklingiem, promocją zdrowia,
prezentacje artystyczne dzieci,
gry, konkursy i zabawy.
Podczas, gdy dzieci z grodziskich przedszkoli i młodzież szkolna z terenu gminy
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Po wieloletniej już tradycji sadzenia drzew przez
18-latków z gminy Grodzisk
Wielkopolski, przyszedł czas
na całe rodziny. Okazją ku
temu były obchody 715-lecia nadania praw miejskich
miastu Grodzisk Wielkopolski, przypadające w pobliżu
Międzynarodowego Dnia
Rodziny.

Ponad 30 rodzin spotkało się
więc przy ul. Wypoczynkowej
w sobotę 19 maja, by posadzić
rodzinne drzewo, opatrzone
pamiątkową tabliczką.
Wzruszająca i dająca wiele
radości ceremonia wkopywania drzewka wspólnie przez
dziadków, rodziców i wnuków
bardzo przypadła do gustu
uczestnikom.
Jedno z drzew - o czym
warto wspomnieć - posadziła
europejska rodzina miast part-

nerskich Grodziska Wielkopolskiego. Na pamiątkę, każda
rodzina otrzymała łopatę,
którą posadziła drzewko. O
uroczystości przypomina pamiątkowa tablica postawiona
przy skwerze. Obecny na uro-

czystości Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego podziękował
wszystkim rodzinom za udział
w akcji, będący wyrazem
przywiązania do rodzinnego
miasta oraz wspólne spędzenie
sobotniego popołudnia.

Gotowi na Mistrzostwa Świata

Grodzisk Wielkopolski prezentowały swoje umiejętności
wokalne, na przygotowanych
stoiskach można było zasię-

gnąć informacji oraz wziąć
udział w zabawach i konkursach, otrzymując w zamian
drobne upominki.

Skwer przy Pl. Św. Anny w
Grodzisku Wielkopolskim nabrał nowego wyglądu. Wszystko za sprawą zbliżających się
wielkimi krokami Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej 2018,
które rozpoczną się 14 czerwca
meczem Rosja - Arabia Saudyjska. Mecze fazy grupowej
będą rozgrywane do 28 czerwca, 1/8 finału od 30 czerwca
do 3 lipca, ćwierćfinały od 6
lipca do 7 lipca, półfinały 10
i 11 lipca. Mecz o III miejsce
odbędzie się 14 lipca, a finał
15 lipca w Moskwie.
Flagi, które powiewają przy
grodziskim skwerze symbolizują wszystkie kraje, które

będą brały udział w Mistrzostwach. Znikać będą również
wraz z drużynami odpadają-

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

cymi z rozgrywek.
Zachęcamy do odwiedzania
Grodziska Wielkopolskiego.
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Jednostki OSP otrzymały
nowy sprzęt
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286 rocznica urodzin Feliksa
Szołdrskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 w
Nowym Tomyślu 30 maja br.
świętowała 286 rocznicę urodzin Feliksa Szołdrskiego –
swojego patrona. Święto patrona miało formę pikniku.
W przededniu uroczystości
pod hasłem Znam patrona
mojej szkoły uczniowie wykonywali gazetkę ścienną
prezentującą sylwetkę patrona
oraz zorganizowali piknik dla
swojej klasy.
W dniu Święta Patrona
Szkoły delegacja uczniów
złożyła kwiaty przed tablicą
upamiętniającą Feliksa Szołdrskiego. Następnie barwnym
korowodem uczniowie wraz
z nauczycielami udali się do
Parku Feliksa, by tam ciekawie i twórczo spędzić czas.

Szafa do suszenia i ozonowania ubrań ochronnych oraz
węży została zakupiona i zamontowania w jednostce OSP
Jastrzębsko Stare.
Taka szafa to uniwersalne
urządzenie, które suszy węże i
ubrania zarówno od wewnątrz,
jaki i z zewnątrz. Również jednostka OSP Boruja Kościelna

Młodzież z klasy 2g zaprezentowała się w okazałych
XVIII-wiecznych strojach i na
spacerowym rondzie w parku
w formie scenki wyjaśniła,
jaki związek ma założyciel
naszego miasta z kórnic-

ką Białą Damą oraz królem Stanisławem Augustem
Poniatowskim. Najmłodsi
uczniowie po wspólnym przemarszu przez miasto swoje
piknikowe koce rozłożyli na
trawie na boisku szkolnym,

gdzie odbywały się zabawy i
konkursy. Wśród zadań było
wykonanie transparentu zawierającego hasło promujące
Nowy Tomyśl lub założyciela
miasta, laurki z urodzinowymi życzeniami dla Feliksa,
przygotowanie koszyka piknikowego na piknik higieniczny
i zdrowy, zagospodarowanie
miejsca piknikowego oraz
zorganizowanie zabaw na
świeżym powietrzu w gronie
klasy.
Wa żnym pun k tem dn ia
były prezentacje klas przed
królem Stanisławem Augustem Poniatowskim i Feliksem
Szołdrskim. Konkursowym
zmaganiom przyglądali się
burmistrz Włodzimierz Hibner oraz dyrektor szkoły Andrzej Wałęsa.

doposażona została w nowy
sprzęt - agregat pompowy
przewoźny do wody zanieczyszczonej.
Urządzenie to w sposób
szczególny wykorzystywane będzie podczas nawiedzających nas coraz częściej
ulewnych deszczy i w akcjach
powodziowych.

Sportowa rywalizacja najmłodszych Uroczyste podpisanie umowy
W dniu 14 czerwca br. na
Stadionie Miejskim odbyły
się dwie wyjątkowe imprezy
sportowe, zorganizowane
przez nowotomyski Ośrodek
Sportu i rekreacji.
O godzinie 11:00 rozpoczęła się Przedszkoliada czyli
rywalizacja najmłodszych
sportowców z nowotomyskich
przedszkoli. W tym roku
w zabawie udział wzięło 9
placówek. Natomiast o godzinie 12:00 do rywalizacji
przystąpili sportowcy z klas
I – III, reprezentujący 8

W dniu 29 maja br. w Restauracji Lemoniada w Pniewach odbyło się spotkanie
podczas którego 9 organizacji, wybranych przez
Ośrodek Działaj Lokalnie
LGD KOLD, podpisało uroczyście umowy o realizacji
projektów z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
szkół podstawowych z terenu
gminy Nowy Tomyśl.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach zostali
wyróżnieni okolicznościowy-

Znamy już lokalizację kolejnego
muralu

mi medalami, które wręczył
Burmistrz Włodzimierz Hibner oraz Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji Artur
Łoziński.

Wśród beneficjentów znalazł
się również Nowotomyski
Ośrodek Kultury, który wraz z
grupą nieformalną Coolturalna
Integracja wystartował w konkursie. Wtorkowe spotkanie
rozpoczęło się od szkolenia
na temat realizacji projektu
pod kątem działań, rozliczenia
finansowego, promocji i monitoringu. Następnie wszyscy
grantobiorcy przedstawili założenia swojego projektu.
Ostatni punkt programu stanowiło uroczyste podpisanie
umów. Nowotomyski Ośrodek Kultury reprezentowała
Pani Dyrektor Beata Baran.

W ceremonii uczestniczył
również Burmistrz Nowego
Tomyśla Włodzimierz Hibner.
P rojek t przygotowany przez NOK oraz grupę
n iefo r m a l n ą „C o olt u r a lna Integracja” nosi tytuł:
„W kalejdoskopie dat i barw podróż przez święta nietypowe
i różne oblicza polskiej kultury
i tradycji”. Jest to w pewnym
sensie kontynuacja działań

ubiegłorocznych. Projekt został oparty o święta nietypowe
takie jak: Międzynarodowy
Dzień Przyjaźni, Światowy
Dzień Turystyki, Dzień Tkaczki czy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień.
W ramach tych wydarzeń
zorganizowane będą spektakl
teatralny, wieczór na ludowo
oraz niebanalne warsztaty dla
dużych i małych.

XX Gminne Obchody Dnia Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
25 maja br. w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury odbyły się
jubileuszowe XX Gminne
Obchody Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną.

Zostanie wykonany na ścianie budynku przy ul. 3 Stycznia
w Nowym Tomyślu. Motyw związany będzie z rocznicą
100-lecia odzyskania Niepodległości oraz wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.

Przyjmij każdego takim, jakim
jest… – tymi słowami niemieckiego poety Cäsara Flaischle
Wiesława Skoczylas rozpoczęła jubileuszowe XX Gminne Obchody Dnia Godności
Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Na widowni
zasiedli zaproszeni goście:
Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner, Starosta
Nowotomyski Ireneusz Ko-

zecki, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz instytucji na
co dzień wspierających wycho-

wanków i uczniów, rodziców,
a także osoby, których Dzień
Godności obchodzimy. Zapro-

szenie przyjął także Senator
Rzeczypospolitej Polskiej Jan
Filip Libicki.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

GMINA KOMORNIKI
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Dni Gminy Komorniki za nami
Zakończyliśmy trzydniowe świętowanie Dni Gminy Komorniki. Pogoda sprzyjała zabawom i rozrywkom przygotowanym dla mieszkańców
W miniony upalny weekend
świętowaliśmy Dni Gminy
Komorniki. Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 25 maja,
koncertem inauguracyjnym
Festiwalu Muzyki Kameralnej
i Organowej w Kościele św.
Andrzeja Apostoła w Komornikach. Wieczorem, podczas
spotkania Przyjaciół Gminy
Komorniki Wójt Jan Broda
tradycyjnie wręczył statuetki
Bene Meritus. Laureatami
nagrody są osoby szczególnie
zasłużone dla gminy.
W tym roku do tego szczególnego grona dołączyli:
a Barbara i Tomasz Sadowscy,
założyciele Stowarzyszenia
BARKA, za skuteczne propagowanie ekonomii społecznej
i za pomoc „zapomnianym i
niechcianym”.
a Fabryka Mebli Biurowych
MARO (Prezes Roman Błaszak) za etyczne prowadzenie
biznesu, efektywne propagowanie Wielkopolskiej Jakości
i działalność prospołeczną.
a Andrzej Jezierski, członek zarządu Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. i dyrektor ds.
transportu w spółce – za wzorowe organizowanie transportu publicznego i poświęcenie
przy utrzymywaniu porządku
i dróg publicznych.
a Krystyna Olejniczak, Przewodnicząca Koła Gospodyń w
Wiceprezes Kółka Rolniczego

w Komornikach – za efektywne przewodzenie Paniom z
Koła Gospodyń w Komornikach oraz podtrzymywanie i
pielęgnowanie tradycji Kuchni
Wielkopolskiej.
a Roman Króliński – Prezes
UKS Grunwald Plewiska – za
wieloletnią pracę trenerską
i wychowawczą z młodymi
zapaśnikami oraz 12-letnie
prezesowanie UKS Grunwald
Plewiska.

Piątkowe spotkanie obfitowało
w wyróżnienia i nagrody. Jan
Broda otrzymał statuetkę Super
Bene Meritus w uznaniu za 16
lat pracy na stanowisku wójta.
Został on także uhonorowany
przez Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego i Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, które przyznały gminie
Komorniki statuetkę Hipolita
Cegielskiego „Wzorca patriotyzmu i pracy wszelakiej” za

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
Przedsiębiorstwo
Handlowo–usługowe

zanęty, przynęty
wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a
a

krzewienie idei pracy organicznej, budowanie trwałej jakości
polskiej samorządności, promowanie walorów historycznych
i współczesnych w oparciu o
wartości patriotyzmu i postawy
obywatelskie. Gmina Komorniki jest pierwszą w Wielkopolsce
laureatką tego wyróżnienia.
Przewodniczący Rady Gminy, Marian Adamski otrzymał
z rąk Prezydenta Towarzystwa,
Mariana Króla Srebrny Medal

„Labor Omnia Vincit” („Praca
wszystko zwycięża”) za krzewienie ideę pracy organicznej.
Miłym akcentem było także
wręczenie Marianowi Adamskiemu wyróżnienia „Dobry
Człowiek” przez artystę rzeźbiarza, Kazimierza Rafalika ,
autora statuetek Bene Meritus.
Podczas uroczystej sesji rady
gminy, 26 maja radni podjęli
uchwałę w sprawie nadania
rondu w Komornikach imienia

Biskupa Jordana. W roku 2018
obchodzimy rocznicę 1050 –
lecia biskupstwa poznańskiego,
którego pierwszym biskupem
był biskup Jordan. Wydarzenie
to miało wielkie znaczenie dla
rodzącego się państwa Polskiego. Jak wiadomo parafia komornicka należała w przeszłości do
posiadłości biskupstwa poznańskiego. Stąd dla upamiętnienia
tej rocznicy podjęto decyzję, by
nowo wybudowanemu rondu
na skrzyżowaniu ulic Żabikowskiej, Komornickiej w Komornikach nadać nazwę „Rondo
Biskupa Jordana” – napisano w
uzasadnieniu.
Wypełniając przyjęte w 2016
roku przez radę stanowisko,
w celu upamiętnienia 1050.
rocznicy Chrztu Polski, radni
nazwali także drogę dochodzącą do ronda, nadając jej imię
Mieszka I i Dobrawy.
Uroczysta sesja odbyła się w
siedzibie firmy NOVOL, która
w tym roku obchodzi jubileusz
40-lecia.
W sobotę i piątek, na stadionie
w Komornikach przygotowano
wiele atrakcji i rozrywek dla
mieszkańców. Koncerty, pokazy
tańca, kreatywne laboratorium
dla dzieci zorganizowane przez
Novol przyciągały na stadion
całe rodziny. Dni Komornik
zakończono mocnym akcentem – Doda z zespołem Virgin
dała energetyczny koncert, po
którym oglądaliśmy efektowny
pokaz sztucznych ogni.

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

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

Opalenica

restauracjasandra.pl

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

pl. Chopina 8, Nowy Tomyśl
tel. 61 442 34 42 , 504 035 303

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

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

organizujemy:
Wesela, Przyjęcia okolicznościowe,
Uroczystości rodzinne,
Spotkania biznesowe, Catering
www.facebook.com/RestauracjaSandra

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

Edmund Bosy

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”

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
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Powiat kościański

Zasłużony dla obronności
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Lesznie ppłk dypl.
Zbigniew PRUSKI wręczył,
przyznany przez Ministra
Obrony Narodowej ryngraf
„Pracodawca zasłużony dla
obronności państwa” panu
Henrykowi Dalaszyńskiemu,
właścicielowi firmy DALTRANS.
Spotkanie, którego gospodarzem był Bernard Turski,
Starosta Kościański odbyło
się w środę 23 maja 2018 roku
w Starostwie Powiatowym w
Kościanie. Ryngraf jest wyrazem podziękowania WKU
w Lesznie za dotychczasową
współpracę firmy z terenowymi organami administracji

wojskowej na rzecz obronności
państwa.
W spotkaniu uczestniczyli
także: Stefan Stachowiak,

Wicestarosta Kościański i mjr
Roman Krajniak, Zastępca
Wojskowego Komendanta
Uzupełnień w Lesznie.

Przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno
– granica powiatu - Stankowo
W ubiegłym roku zrealizowano pierwszy etap modernizacji tej drogi polegający
na budowie, zupełnie nowej
asfaltowej drogi na odcinku
ponad dwóch kilometrów z
Żelazna do Stankowa. W tym
roku remontowany był odcinek o długości 1650 metrów z
Wieszkowa do Żelazna.
Łącznie długość odcinka
wyremontowanego w ramach
rozłożonych na dwa lata prac
wyniosła na terenie powiatu
kościańskiego 3 840 m.
Koszt realizacji tej inwestycji to blisko 3 mln 100 tys.
złotych. Powiat Kościański
pozyskał dofinansowanie na
nią z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
w kwocie 1 959 235 złotych.
Inwestycja była możliwa
dzięki współpracy i porozumieniu Powiatu Kościańskiego
i Gostyńskiego. Samorząd kościański wsparł finansowo inwestycję na odcinku Daleszyn
– Osowo – Stankowo, Powiat
Gostyński zaś modernizację
drogi Stankowo – Żelazno.
Wartość pomocy wyniosła 100
tys. złotych.

Zlot Przodowników Turystyki
Do Kościana i na Ziemie Kościańską zawitało ponad 500
rowerzystów z całej Polski,
którzy nasze okolice odwiedzają
w ramach 58. Szkoleniowego
Zlotu Przodowników Turystyki
Kolarskiej.
Zlot, który trwał od 26 maja
do 3 czerwca zorganizował
kościański oddział Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Uczestnicy zlotu
wędrując przez tydzień po naszym regionie mieli możliwość
poznania zarówno atrakcji turystycznych, historycznych i przyrodniczych. Wszyscy uczestnicy
zlotu otrzymali od Starosty
Kościańskiego aktualne mapy
Powiatu Kościańskiego.

Droga Kobylniki - Nowy Białcz
Rozpoczęły się prace przy
przebudowie drogi powiatowej Kobylniki (przy planowanym węźle W-6 „Kościan
Południe”) - Nowy Białcz.
W ramach inwestycji droga
miejscami zostanie poszerzona, na całej długości będzie
miała min. 5,5 metra, a w Kobylnikach 6 metrów. W Starym
Białczu rozebrana zostanie
nawierzchnia brukowa, a na
całej długości drogi położona
zostanie nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. W
Kobylnikach, Starym Białczu
i Nowym Białczu powstanie
ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 2 metrów.
Natomiast w Skoraczewie i
Starym Białczu wybudowane
zostaną chodniki.
Ponadto nastąpi zmiana
przebiegu drogi głównej w
Starym Białczu. Tam powstanie też parking dla samochodów osobowych oraz zbudowana zostanie kanalizacja
deszczowa.
Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Drogowe
„DROGBUD” z Grabonogu.
Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6,8 mln

zł. Powiat na realizację tego
zadania otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego 2014 - 2020.
Zadanie zostanie wykonane
do połowy września 2018 r.

Krzywińska Kolej Drezynowa

Wyniki konkursu
literackiego
Misja-Integracja - w jaki sposób możemy zmienić rzeczywistość osób z niepełnosprawnością?
W ramach obchodów XVII
Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej został zorganizowany konkurs literacki Misja
-Integracja - w jaki sposób możemy zmienić rzeczywistość
osób z niepełnosprawnością?
Organizatorem był Zespół
Szkół im. Marii Konopnickiej
oraz Starostwo Powiatowe
w Kościanie. Konkurs był
skierowany do uczniów klas
siódmych i gimnazjalnych
oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
kościańskiego.
KATEGORIA I – UCZNIOWIE KLAS SIÓDMYCH
ORAZ GIMNAZJALNYCH
a I miejsce Magdalena Kasprzyk - Szkoła Podstawowa
im. Konstytucji 3 Maja w
Śmiglu
a II miejsce Gabriela Starczewska - Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie
a III miejsce Katarzyna Kubiak - Szkoła Podstawowa im.
Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
WYRÓŻNIENIA
a Paula Berger- Szkoła Pod-
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stawowa nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Feliksa
Stamma w Kościanie
a Urszula Gabryelczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w
Kościanie
a Marzena Jankowska – Zespół Szkół w Czaczu
KATEGORIA II- MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
a I miejsce Julia Frąckowiak
- I Liceum Ogólnokształcące
im. Oskara Kolberga w Kościanie
a II miejsce Zofia Potok -I
Liceum Ogólnokształcące im.
Oskara Kolberga w Kościanie
a III miejsce Julia Daleka
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie
WYRÓŻNIENIA
a Sylwia Kurzawa - I Liceum
Ogólnokształcące im. Oskara
Kolberga w Kościanie
a Wiktoria Glinkowska- I
Liceum Ogólnokształcące im.
Oskara Kolberga w Kościanie
a Weronika Rataj - I Liceum
Ogólnokształcące im. Oskara
Kolberga w Kościanie
Hanna Grabus

Koscianskim Osrodku Kultury odbylo sie spotkanie z
Panem doktorem Tomaszem
Węsierskim - tworca oraz
prezesem Krzywinskiej Koleji Drezynowej . Zadajmy
sobie pytanie : Jak doszlo do
jej powstania ?
W 2002 r Pan Roman Witkowski zorganiezowal na nieczynnej od wrzesnie 1991 r
lini kolejowej Koscian-Gostyń
wybudowanie przez pruskiego
zaborce w latach 1898-1900 .
Na mocy uchwaly Sejmu Pruskiego z 1892 r - o kolejkach
i oficialna nazwa urzedowa
brzmiala Koscianska Kolej
Powiatowa -Kostener Kreis
Bachn. W sklad pociagu turystycznego Pana Witkowskiego
prowadzil parowuz Ol49-111 z
slynej parowozowni Wolsztyn
o kturej wlasnie piszemy na
lamach Powiatow - Gmin .
Wtedy to mlody milosnik kolei
z Pozania ozeniony z Gostynianka studenet chemi UAM
w padl na pomysl ozywienia
tej ze lini kolejowej, zyskujac
przychylnosc uwczesnego burmistrza miasta i gminy Krzywiń Pana Pawła Boksarewicza
oraz pkp polskie linie kolejowe
s.a - zaklad lini kolejowych
Ostrowie Wielkopolskim .
Wlasnie za to chcemy i zlozyc

serdeczne podziekowania na
lamach naszej gazety . Pierwszy krok uczynil Pan Doktor
Tomasz Węsiereski sprowadzajac do wioski Biezyn na lini
kolejowej Koscian-Gostrzyn
przed wojenna drezyne reczna
typu kiwajka ktora otrzymal na zakonczenie studiuw

magisterskich od swojego
ojca . Podczas jego sludiow
doktoranskich drezyna ta poczatkowo kursowala turystycznie na niestety na rozebranej
lini kolejowej Płuck-Swarzewo-Krokowa odrazu kolej
drezynowa pod Krzywiniem
stala sie atrakcja turystyczna

regionu . Z biegiem czasu jej
stan posiadania powiekszal sie
. W 2008r byly to juz 3 drezyny
reczne , nastepnie zbudowana
drezyne spalinowa z silnikiem
malucha a w 2009 r skonstruowana drezyne motorowa o
dwuch silnikach . Ostatnio
otrzymano od wojska lokomotywe spalinowa Ls i dwa
wagony towarowe . Tabor ten
zdeponowano na stacji Racof.
Burmistrz Krzywinia i przewodniczacy miedzy gminnego
Zwiazków Miedzy Gminnego
Wielkopolska Goscinna senator RP Pan Marian Posrednik
tak bardzo zapaloscia do drezyn i wykazali takie zangazwoanie w sprawe ze Krzywinska kolej drezynowa na
miedzy narodowych targach
rolniczych POLAGRA2003
otrzymala pierwsze miejsce w
kategori produkt turystyczny
za inicjatywe DR EZYNA
PRZEZ WIEKI, malo tego
milosnicy kolei posli jeszcze
dalej i wydzierzawili od PKP
budynek dworca kolejowego w
Kunowie urzadajac tam male
sympatyczne muzeum , ktorego specjalnoscia sa historyczne
rekonstrukcje wojskowe .
tekst: Maciej M. Zeidler i Michal Szott
oraz Tomasz Jędrasiak Gazeta Polska
foto Maciej Zeidler i Mikołaj Zanny
spólpraca techniczna Mateusz Pępek
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Atrakcyjne warsztaty
Wybuchający wulkan, doświadczenia z ciekłym azotem,
nieskończony tunel światła czy
niezwykle interesujące warsztaty – to tylko kilka z wielu
atrakcji przygotowanych w ramach III Leszczyńskiego Pikniku Naukowego, który trwa
w Inkubatorze Przedsiębiorczości. - Chcemy przybliżyć
dzieciom i młodzieży nauki
przyrodnicze – matematykę,
fizykę i chemię – mówi Anna
Dziamska z Leszczyńskiego
Centrum Biznesu.
- Zależy nam na tym, aby
młodzież zrozumiała, że te
przedmioty nie muszą być
trudne, nudne i nie są wyłącznie teoretyczne. To jest
przecież wielka przygoda z
eksperymentami i doświadcze-

niami. Tak naprawdę wszystkiego można dotknąć, bawić
się i uczyć przy okazji - mówi
Anna Dziamska.
Inkubatorze Przedsiębiorczości dzieje się naprawdę wiele. W sali konferencyjnej znajduje się interaktywna wystawa
fizyczna przygotowaną przez
Fundację Eureka ze Szczecina,
dzięki której można poznać
szereg różnych zjawisk. W
małych salkach konferencyjnych odbywają się warsztaty,
które prowadzą nauczyciele
z leszczyńskich szkół. Przed
budynkiem ustawione są z
kolei dwa namioty. W pierwszym z nich zajęcia prowadzą
wykładowcy z Politechniki
Poznańskiej i Uniwersytetu
Zielonogórskego, a w drugim

prezentują się leszczyńskie
szkoły ponadgimnazjalne.
- Najbardziej do tej pory
podobała mi się gra w kółko i
krzyżyk w wersji 3D. Bardzo
lubię fizykę, a moim największym zainteresowaniem jest
astronomia - przyznał jeden z
młodych uczestników.
- Przyjechaliśmy tu całą
rodziną. To nasza pierwsza wizyta na Leszczyńskim Pikniku
Naukowym, a dzieci pytają,
kiedy znów będzie taka impreza. To jest świetna sprawa, że
najmłodsi mają okazję na żywo
zobaczyć szereg eksperymentów i doświadczeń. Przekazane
wiadomości na pewno zostaną
w ich głowach na dłużej niż
po lekcjach w szkołach - powiedział mieszkaniec Leszna.

krótko z Leszna

kibiców są zwrócone do
ulicy 17 Stycznia. Można się
zatem fotografować na tle
stadionu najbardziej utytułowanego klubu żużlowego
w Polsce.

rzucony z 40 metrów ma
swoją wagę. Kiedyś trafią
człowieka i będzie wielkie
nieszczęście - mówi Ratajczak.
Jak przyznaje, już kilkakrotnie prosił właściciela
młynów o zabezpieczenie
obiektu, lecz jak na razie
bez skutku. Młodzież bez
problemu dostaje się na
prywatny teren od ul. Przemysłowej albo od ul. Tama
Kolejowa.
- Wchodzą na dach, fotografują się, gonią się, piją
alkohol. W ostatnich dniach
to jest notoryczne. W środku są przecież pozarywane
stropy, spróchniałe deski.
Do tragedii może dojść
w każdej chwili - dodał
Ratajczak.
Nastolatkowie, którzy
rzucali wczoraj kamieniami,
zostali upomnieni przez
policję za swoje nieodpowiedzialne zachowanie.

Motocykle
pod stadionem

Motocykle żużlowe wróciły
pod Stadion Smoczyka.
Mają nowe, miejmy nadzieję
bardziej trwałe mocowania i co najistotniejsze, są
zwrócone w stronę ulicy 17
Stycznia. Apelowało o to
wielu kibiców.
Gdy kilka tygodni temu w
Alei Gwiazd Żużla zamontowane zostały cztery motocykle żużlowe, pod stadion
zaczęły ściągać liczne grupy
kibiców. Przychodzili, by
zrobić sobie zdjęcia na
prawdziwych motocyklach.
Od razu jednak zgłaszali
uwagi do usytuowania
maszyn. Zdaniem fanów
żużla, efekt byłyby znacznie
lepszy, gdy motory zostały
zwrócone w stronę ulicy.
Wówczas tło zdjęcia stanowiłby Stadion Smoczyka.
W czasie Dni Leszna
uszkodzona zostały mocowania motocykli i ekipa
MOSIRu usunęła maszyny.
Dyrektor Sławomir Kryjom
obiecał, że system mocowania zostanie poprawiony
i sprzęt żużlowy wróci na
Aleję Gwiazd Żużla. Od
dzisiaj znowu można sobie
robić zdjęcia na motocyklach. Zgodnie z sugestią

Niebezpieczne
„zabawy” na młynie

Niebezpieczne i skrajnie
nieodpowiedzialne – tak w
delikatnych słowach można
opisać zachowanie nastolatków, którzy wymyślili sobie
nową „zabawę”. Od kilku
dni z dachu starego młyna
przy ul. Przemysłowej, z
wysokości około 40 metrów,
młodzież rzuca kamienie czy
butelki po piwie na teren
Starej Gazowni. Wczoraj
interweniowała policja.
O całym zajściu poinformował nas Mirosław Ratajczak, właściciel nowego
lokalu. W środę około godz.
15.30 dwóch chłopaków
celowało w samochód należący do jego syna.
- Kamień spadł mniej
więcej 30-40 centymetrów
od samochodu. Postanowiliśmy złapać tych chłopaków.
Pobiegliśmy z trzech różnych stron i jednego z nich
udało nam się zatrzymać i
przekazaliśmy go policji. Nie
wykazywał żadnej skruchy,
uważał, że przecież nic się
nie stało. To jest skrajnie
niebezpieczne. Przedmiot

Badanie
promieniowania

Dział Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań
Jądrowych wypożyczył
szkole dydaktyczne liczniki
Geigera-Mulera. Uczniowie
klas I-III na czerwcowych
zajęciach z fizyki będą wykonywali pomiary i analizy
promieniowania jonizującego (cząstek alfa i beta).

Współpraca z VMI Poland
Wszystko zaczęło się 5 marca
2018 roku, kiedy to nasza
szkoła podpisała z VMI Poland w Lesznie umowę patronacką, w ramach której
patronatem objęta została
przede wszystkim klasa 1
Technikum Mechatronicznego.
W ramach wzajemnego poznawania się klasa 1 TM w dniu
30 maja 2018 roku zwiedziła
zakład VMI Poland, który
to jest częścią holenderskiej
grupy VMI Group, która zajmuje się produkcją, sprzedażą

i obsługą maszyn służących do
produkcji opon, gumy, puszek
i produktów kosmetycznych.
Młodzież mogła zapoznać
się z charakterem pracy w zakładzie, dowiedzieć się o tym,
jakie zawody mają największe
szanse na pracę w w/w zakładzie oraz jak wygląda praca w
firmie. Z danych, które przedstawił nam oprowadzający po
zakładzie Dyrektor Produkcji
Pan Grzegorz Czarnecki wynika, że w VMI Poland Leszno,
30% pracowników stanowią
absolwenci ZST – CKZiU w
Lesznie. Tak więc każdy ma

szansę na rozwój w tej firmie,
oby tylko przykładał się do
nauki i angażował zwłaszcza
w naukę przedmiotów zawodowych, które przygotowują
do pracy w tej firmie.
W taki oto sposób rozpoczęła się współpraca 1 TM
z firmą VMI Poland Leszno,
która zapewne będzie się rozwijała, a dla najzdolniejszych
uczniów będzie okazją do
odbycia ciekawych praktyk i
przełożenie zdobytej wiedzy
teoretycznej na tą praktyczną
przydatną w dorosłym życiu
zawodowym.

Sportowy Festyn Szkolny
30 maja 2018 roku odbył się
w naszej szkole Sportowy Festyn Szkolny zorganizowany
przez nauczycieli wychowania fizycznego ZST – CKZiU
w Lesznie
Ideą festynu była indywidualna rywalizacja w sportowych
konkurencjach na wesoło, a
dla dziewcząt naszej szkoły
walka o najbardziej usportowioną uczennicę. Uczniowie
rywalizowali w następujących
konkurencjach: rzut oponą,
przerzucanie opony, wyścig
taczek wypełnionych piłkami,
wyścig w workach, wyścig z
oponą, torze przeszkód, slalomie rowerowym oraz przerzucaniu jajka na odległość.
Każdy z uczestników mógł
startować w każdej konkurencji a dla pierwszych trzech
miejsc była nagroda w postaci pamiątkowego dyplomu i
medalu. Wśród startujących
dziewcząt wyniki ze wszystkich konkurencji zostały zsumowane i wytypowaliśmy
najba rdziej uspor towione
dziewczęta ZST – CKZiU w
Lesznie. A były to:
I miejsce – Natalia Wawrzyniak – 1 TP
II miejsce – Wiktoria Góralczyk – 1 TP
III miejsce – Marta Błocian
– 2 TSM
Wśród chłopców w poszczególnych konkurencjach triumfowali:
Jazda slalomem na rowerze:
I miejsce – Michał Stefankie-

wicz – 3 TEL
II miejsce – Adrian Zadworny
– 2 TM2
III miejsce – Krzysztof Krysmann – 1 TEL
Wyścig z oponą:
I miejsce – Łukasz Urbański
– 1 TM
II miejsce – Łukasz Pilarski
– 1 TM
III miejsce – Bartosz Kowalski
– 3 TOS
Tor przeszkód:
I miejsce – Adrian Cieślak
– 1 TS
II miejsce – Aleksander Pauch
– 1 TI2
III miejsce – Krzysztof Józefowski – 1 TS
Wyścig taczek:
I miejsce – Krzysztof Krysmann – 1 TEL
II miejsce – Kamil Czapczyński – 1 TM
III miejsce – Kamil Olejnik
– 1 TI2
Wyścig w workach:
I miejsce – Bartosz Kowalski
– 3 TOS
II miejsce – Konrad Kisielewicz – 2 TM2
III miejsce – Alan Załucki
– 3 TI1
Przerzucanie opony:
I miejsce – Adam Walkowiak
– 1 TEL
II miejsce – Eliasz Bąk – 1 TM
III miejsce – Aleksander Pauch – 1 TI2
Rzucanie oponą:
I miejsce – Bartosz Kowalski
– 3 TOS
II miejsce – Natanael Grabkowski – 3 TI2
III miejsce – Mateusz Stasik
– 3 TI2
Przerzucanie jajka:

I miejsce – Filip Ratajczak – 1
TEL i Rafał Lisiatyński – 1
TEL
II miejsce – Marta Błocian – 2
TSM i Dominik Roszkowiak
– 3 TI1
III miejsce – Daniel Adamczak
– 1 TI1 i Adam Maćkowiak
– 1 TEL
Szkoda tylko, że nie wszyscy
uczniowie naszej szkoły skorzystali z możliwości fajnej zabawy na świeżym powietrzu.
Na zakończenie Sportowego
Festynu Szkolnego odbył się
rewanżowy mecz piłki siatkowej pomiędzy nauczycielami
a uczniami. Przypomnijmy,
że podczas Dnia Wiosny lepsi
okazali się uczniowie wygrywając 2:1. Tym razem nauczyciele chcieli bardzo mocno
zwyciężyć w tym meczu. No i
niestety. I tym razem uczniowie okazali się lepsi wygrywając w meczu 3:0. Nauczycieli
reprezentowali: Agata Barszowska, Grzegorz Pilzak,
Andrzej Stężały, Krzysztof
Szczepański, Tomasz Andrzejczak, Adam Jankowski
oraz Sławomir Wolski. Mecz
sędziował Mariusz Rakowicz.
Kolejny Sportowy Festyn
Szkolny za nami a przed nami
ostatnie dni nauki i walka o
jak najlepsze oceny na świadectwie.
Serdeczne podziękowania
za ogromny wkład w organizację imprezy należą się:
Pani Agacie Barszowskiej,
Panu Renato Kaźmierczakowi,
Panu Patrykowi Jatczakowi
oraz Panu Mariuszowi Rakowiczowi.

Holendrzy w ZST–CKZiU
W ramach współpracy z
holenderską szkołą techn icz n ą o dw ie d z i ł a n a s
trójka uczniów, nauczyciel
przedmiotów mechatronicznych i przedstawiciel Koła
Przyjaciół Leszno-Deurne.
Mechatronicy ze szkoły
ROC Ter AA w Helmond
spędzili u nas trzy dni pełne wrażeń.
W piątek rano nasi goście
uczestniczyli w powitalnym
śniadaniu z dyrekcją szkoły.
Następnie wysłuchali prezentacji na temat systemów
połączeniowych WAGO w
specjalnym mobilnym wozie
demonstracyjnym firmy. Kolejnym punktem wizyty były
polsko-holenderskie warsztaty
z programowania układów Arduino, oraz krótkie prezentacje
holenderskich mechatroników
na temat ich prac dyplomowych i staży, które odbywają
w lokalnych firmach w Helmond. Nasi goście zwiedzili
też dwie duże firmy – C&C
Partner Solutions oraz Werner

Kenkel, gdzie poznali zakres
ich działalności i używane
technologie.
W sobotę Holendrzy uczestniczyli w Drzwiach Otwartych, gdzie mieli okazję wraz
z naszymi uczniami prezentować gimazjalistomstworzone
przez siebie inteligentne roboty- eksploratory.

Popołudnie przebiegło pod
znakiem zwiedzania Leszna
– pani przewodnik zapoznała
Holendrów z ciekawymi faktami historycznymi.
Pożegnalny polsko-holenderski wieczór był okazją do
podsumowania dotychczasowej współpracy i zaplanowania
dalszych wspólnych działań.
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I Festyn Pozytywnej Energii
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach wraz z uczestnikami i pracownikami Warszt atu Terapii Zajęciowej
otrzymali dofinansowanie
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w
ramach konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska wiara”
ogłoszonego przez Centrum
PISOP z Leszna.

Adam wicemistrzem Polski
W dniach 25 – 27 maja w
Pleszewie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
w Taekwondo Olimpijskim.
Dwóch zawodników UKS
SMOKI RAKONIEWICE –
Adam Wiśniewski i Bartosz
Komosa, stanęło do walki w o
złoto w kategorii junior.
Po emocjonujących walkach
ostatecznie srebrny medal i tytuł Vice Mistrza Polski zdobył
Adam Wiśniewski.
Bartek po wygranej pierwszej walce, poległ niestety w
następnej i zajął miejsce tuż
za podium.
W zawodach wystartowali
również inni wychowankowie
Trenera Krzysztofa Frankiewicza z Kościana i Wolsztyna.

Drugie miejsce i tytuł Vice
Mistrza Polski w swojej kategorii wagowej zdobył również
Patryk Kwiecień. Pozostali zawodnicy niestety po zaciętych

walkach niestety bez miejsc
medalowych.
Gratulacje dla całej ekipy za
postawę i walkę do ostatniej
sekundy.

Klubowicze poznali „Słodkie życie”
W maju w rakoniewickim
DK K działającym przy
Gminnej Bibliotece Publicznej, klubowicze mieli okazję
przeczytać i poznać książkę
pt. ”Słodkie życie” Krystyny
Mirek. Książka wzbudziła
duże zainteresowanie i dynamiczną dyskusję, na temat Kornelii Rudzkiej, która
opuszcza dom rodzinny.
Nie jest, łatwiej, jeśli spędziło się
w nim 30 lat. Kornelia nie wierzy
w siebie, wyprowadzka to dla
niej trudny krok. Na szczęście
dziewczyna ma kilka pięknych
marzeń, które dodają je skrzydeł. Przed nią walka z własnymi
słabościami. Dziewczyna spotyka na swej drodze życzliwe osoby, dzięki którym to, co wydaje
się trudne, staje się możliwe.
Okazuje się, że wystarczy otwo-

rzyć serce na świat i ludzi wokół,
aby wypełnić pustkę i poczuć
się mniej samotnym.
Tak właśnie wygląda życie.
Wszyscy musimy przedrzeć się
przez gąszcz życiowych wybo-

rów, by kiedyś wreszcie poczuć
słodki smak życia.
Zapraszamy na następne
spotkanie po wakacyjnej przerwie 25 września 2018 roku o
godz.11.00 .

W ramach projektu dnia 24
maja 2018r odbył się I Festyn Pozytywnej Energii w
siedzibie stowarzyszenia, a
dokładniej na ogrodzie rekreacyjnym. Zaproszone zostały
zaprzyjaźnione podmioty ekonomii społecznej działające
w zakresie wspierania osób
niepełnosprawnych.
Celem realizacji projektu to
przede wszystkim poszerzanie
współpracy, promocji działań
oraz integracja i można podkreślić, że wyznaczone cele
zostały osiągnięte. W Festynie
uczestniczyły takie podmioty
jak: WTZ z Miejskiej Górki,
WTZ ze Zbąszynia, WTZ z
Rydzyny.
Zgodnie z programem odbyły się Warsztaty rękodzieła,
które przeprowadzili instruktorzy terapii zajęciowej z WTZ
Rakoniewice przy pomocy
zaproszonych gości. Przygotowano 4 warsztaty: warsztat
kulinarny odpowiedzialny
był za przygotowanie grilla, a
pomagali przedstawiciele firmy „Bonduelle Polska” z Ruchocic, warsztat dekoracyjny
wspierał Ośrodek Szkoleniowy
MIKRO z Poznania podczas
którego powstały ciekawe
torby na upominki.
Kolejnym warsztatem był
rzeźbiarski prowadzony przy
pomocy D. Szafrańskiego z
Galerii „MAGIEL” z Wielichowa pod którego kierunkiem
uczestnicy wykonali gipsowe
tabliczki. Natomiast warsztat
techniczny prowadziła Spółdzielnia Socjalna „Serce” z
Rakoniewic.
Pomocne organizatorom
były wypożyczone namioty z
Zakładu Usług Komunalnych
i Urzędu Gminy Rakoniewice, które ochroniły przed
słońcem. Festyn pozwolił
zbudować obszar nie tylko do
aktywnego spędzenia czasu,
ale również możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy między

Klasztor w Woźnikach – koncert „Dla matki”
Z okazji Dnia Matki w niedzielę, 27 maja 2018 r. o godz.
18.00, odbył się w kościele w
Woźnikach już piąty koncert
„Dla matki” przygotowany
i wyreżyserowany przez p.
Renatę Knop i o. Alojzego
Pańczaka.
To nawiązanie i kontynuacja
poprzednich koncertów przygotowywanych i prowadzonych przez nieodżałowanego
p. Kamila Sikorskiego i o.
Franciszka Chodkowskiego.
Koncert poprzedziła Msza
św. odprawiona przez o. Alojzego Pańczaka w intencji
poleconych żyjących zmarłych
matek. Koncert poprowadzili
o. Alojzy Pańczak, p. Renata Knop i Weronika Knop.
Przed licznie zgromadzonymi
wiernymi wystąpili: Joanna
Suliga, Marek Suliga, Piotr
Goroński, Grażyna Skotarek, Katarzyna Ciechańska,
Martyna Dłubała, Agnieszka
Foleher, Zespół Młodzieży
Franciszkańskiej z Woźnik w

składzie Basia Marcinkowska,
Hania Marcinkowska, Julia
Buda, Zuzia Kandulska, Olga
Sosińska, Natalia Konewka,
Jagoda Konewka. Roksana Biber, Angelika Stefaniak, kwin-

tet dęty z Grodziska Wlkp
w składzie: Julia Kańduła,
Eurydyka Jaszyk, Kamil Rutkowski, Łukasz Stachowiak,
Zbigniew Cesielski oraz Aleksandra Ciesielska i najmłodsza

perełka Weronika Berczyńska.
A w repertuarze czegóż
nie było! Ave Maria, Franza
Schuberta, Moja matko, ja
wiem, Bernarda Ładysza,
Mama, mutti, mamasza, List
do matki, Violetty Villas, Nie
ma jak u mamy - Wojciecha
Młynarskiego, Czerwone róże,
Bóg się mamo nie pomylił,
Przebacz mi mamo, z repertuaru Tercetu Egzotycznego
,Wśród tylu dróg, Była cicha i
piękna jak wiosna, Zakochany pasterz, To say goodbay
w przebojowym wykonaniu
Aleksandry Ciesielskiej i Alleluja, Leonarda Cohena
Koncert zakończyło gromkie Sto lat dla wszystkich
obecnych w kościele mam.
Wzruszenie, łzy spływające
po policzkach, radość, gromkie brawa nawet na stojąco,
spontaniczne włączanie się w
śpiew, był największą nagrodą
dla wykonawców i organizatorów, dedykowanego wszystkim
mamom koncertu.
o.Al

„

zaproszonymi placówkami i
przedsiębiorstwami, które były
obecne na wydarzeniu.
Podczas festynu swoje produkty promowała Spółdzielnia
Socjalna „Na 5” z Grodziska
Wlkp. ponieważ przygoto-

C e l e m re a l i z a c j i
projektu to przede
wszystkim poszerzanie współpracy, promocji działań oraz
integracja

wała kolorowe kanapki oraz
drożdżowe ciasto. Dodatkową
atrakcją spotkania był występ
Iluzjonisty „Armanda”, który
rozbawił i zadziwił osoby niepełnosprawne oraz opiekunów.
Fest yn na zwa ny zost a ł
Pierwszym festynem ponieważ stowarzyszenie ma zamiar kontynuować pomysł i
w kolejnych latach opracować
podobne projekty. Propozycją
na spotkanie w 2019r jest festyn w formie prezentacji wokalnych, które będą również
spotkaniem integracyjnym z
pozytywną energią.

K.K.

Str. 8

POZNAŃSKA METROPOLIA

POWIATY-GMINY
16 czerwca 2018

Nagroda specjalna dla Oliviera 10 czerwca ruszyła Poznańska Kolej
Metropolitalna
Romanowskiego
19 grudnia 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na
logo Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zdaniem komisji
konkursowej najciekawszą
propozycję nadesłała Anna
Radzikowska z Warszawy i
to złożony przez nią projekt
wygrał konkurs. Poza konkursem została nagrodzona
praca, którą przesłał Olivier
Romanowski, sześcioletni
mieszkaniec Wągrowca.
Olivier Romanowski 23
czerwca skończy siedem lat,
chodzi do zerówki w wągrowieckim przedszkolu. Już
jako dwulatek fascynował się
koleją. Wtedy bardzo lubił
z dziadkiem (pracował przy
budowie torów) chodzić na
spacery w okolice przejazdów
kolejowych. Chłopiec, gdy tylko zauważył na stacji pociąg,
musiał go dokładnie obejrzeć.
Dlatego zna wielu wągrowieckich kolejarzy. Gdy miał 5 lat

zaczął się dodatkowo interesować autobusami. Bardzo wiele
o autobusach wie, zna prawie
wszystkich autobusowych kierowców w Wągrowcu.
Pasją Oliviera jest malarstwo. Motywem jego prac
najczęściej jest kolej. Rodziców chłopca o konkursie
poinformowała pani przedszkolanka.

Ogłoszony przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań
konkurs dotyczył opracowania
logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
(PKM). Konkurs cieszył się
bardzo dużą popularnością i
wysokim poziomem. Zgłoszono ponad 170 prac z terenu
całego kraju.

Historia powstania „Metropolii”
Starosta Jan Grabkowski, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań
przypomniał historię powstawania Stowarzyszenia, do
którego pierwszym krokiem
było utworzenie w 2007 roku
Rady Aglomeracji złożonej
z 19 samorządów. Dzisiaj
Stowarzyszenie składa się
z 23 jednostek samorządu
terytorialnego, włącznie z powiatem poznańskim i miastem
Poznań. Organizacja prowadzi
intensywne działania, których
celem nadrzędnym jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców
obszaru. Spośród wielu prowadzonych przez Stowarzyszenie wymienić można choćby
kilka: działania dotyczące
ZIT, Forum Gospodarcze
Metropolii Poznań, projekt
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii
Poznań, Plan Gospodarki Ni-

skoemisyjnej dla Metropolii
Poznań oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. –
Potrafimy we własnym gronie
rozwiązywać spory, znajdujemy rozwiązania wielu nurtujących mieszkańców problemów.
Jako instytucja pośrednicząca
Stowarzyszenie wpływa na
rozdysponowanie 800 mln
zł dofinansowania w ramach
ZIT. Rzadko się spotyka sytuacje, gdy samorządy solidarnie
chcą się do jakiegoś działania
dokładać. W przypadku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej dostrzegliśmy wspólny cel
i z dofinansowaniem działania właściwie problemów nie
było. Za to bardzo dziękuję.
To świadczy, o tym, że jako
samorządy weszliśmy już na
wyższy poziom – powiedział
Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, Starosta

Poznański.
Po wystąpieniach miała
miejsce uroczystość wręczenia
Olivierowi Romanowskiemy,
sześciolatkowi z Wągrowca
specjalnego wyróżnienia za
pracę zgłoszoną w konkursie
na logo Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej. Nagrodę –
voucher na bezpłatny przejazd
pociągiem Kolei Wielkopolskich w kabinie, razem z maszynistą – wręczył Włodzimierz Wilkanowicz, prezes
Zarządu Poznańskich Kolei
Wielkopolskich Sp. z o.o. Po
tym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi pociągami Kolei
Wielkopolskich, które wozić
będą pasażerów Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej.Jednym
ze składów goście pokonali
trasę z Dworca Głównego do
dworca Poznań Wschód i z
powrotem.

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych
kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie
solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących
w projekcie. Przedsięwzięcie
jest współfinansowane przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań,
Powiat Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła
Kolejowego gminy i powiaty
aglomeracji poznańskiej. W
godzinach szczytu przewozowego pociągi w systemie
PKM będą kursować z częstotliwością co 30 minut, zapewniającpasażerom odpowiedni
komfort podróżowania.
Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ok.
50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe
na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan,
Jarocin, Wrześnię, Gniezno,
Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
Rolę organizatora PKM
pełni Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, a operatorem są Koleje Wielkopolskie
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(pasażerów będą wozić nowoczesne, komfortowe składy).
Funkcję koordynatora działań
informacyjno-promocyjnych

PKM powierzono Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.
Uruchomienie PKM następować będzie etapami. Pierwsze połączenia w ramach systemu zaczęło funkcjonować 10
czerwca 2018 roku na liniach
Poznań – Jarocin, Poznań –
Wągrowiec, Poznań – Nowy
Tomyśl i Poznań – Grodzisk
Wielkopolski.

Zakończenie wdrażania
projektu przewidziane jest na
2021 rok i uzależnione jest od
zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych
przez PKP PLK SA.
Założeniem PKM jest stworzenie mieszkańcom metropolii Poznań alternatywy dla
indywidualnych połączeń samochodowych.

Optymizm marszałka Jankowiaka oraz
Starosty Grabkowskiego
W pier wsz ej kolejno ś ci
pociągami kursującymi w
systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą
mogli jeździć mieszkańcy
miejscowości położonych
wzdłuż linii kolejowych Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań
– Grodzisk Wielkopolski,
Poznań – Jarocin i Poznań –
Wągrowiec.
Moment rozpoczęcia funkcjonowania przedsięwzięcia
pod nazwą PKM będzie miał
miejsce 10 czerwca. 25 maja na
Dworcu Letnim w Poznaniu,
w wydarzeniu inaugurującym
funkcjonowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej, wzięli
udział przedstawiciele władz
sa mor z ą dów p o łoż onych
wzdłuż wymienionych linii,
a także reprezentanci gmin
i powiatów usytuowanych
wzdłuż kolejnych pięciu linii,
na których połączenia w systemie PKM będą uruchamiane
sukcesywnie do 2021 roku.
Byli też przedstawiciele spółek
kolejowych i duża reprezentacja mediów. Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech, krótkich wystąpień – Wojciecha
Jankowiaka, wicemarszałka
województwa wielkopolskie-

go, Jacka Jaśkowiaka, prezesa
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, prezydenta
miasta Poznania oraz Jana
Grabkowskiego, wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Poznań, starosty
poznańskiego. Wojciech Jankowiak m.in. poinformował,
że w ciągu doby przyjeżdża do
Poznania i wyjeżdża z miasta
ok. 450 pociągów. Z tego 335
uruchamianych jest przez
Województwo Wielkopolskie.
Z tych połączeń każdej doby
korzysta 57-58 tys. pasażerów.
Po wprowadzeniu dodatkowych połączeń liczba osób
korzystających z połączeń kolejowych wzrośnie. – Potrzebny będzie dodatkowy tabor.
W PESIE w Bydgoszczy jest
już nasza zamówienie na kolejnych 10 składów pociągów
pięcioczłonowych. Jeśli tylko
się pojawią będą obsługiwać
połączenia Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej. Dodatkowo, niedawno podpisaliśmy
umowę na podstawie której
z POIiŚdostaniemy środki na
zakup kolejnychpięciu składów – zapewniał marszałek
Jankowiak.
– Odnośnie harmonijnej
współpracy, to czasami trzeba

przedstawić swoje racje w
obronie mieszkańców Poznania, tak jak wójtowie i burmistrzowie przedstawiają swoje
racje w imieniu mieszkańców
swoich gmin. Dziękuję przedstawicielom samorządów za to,
że wszystkie wątpliwości sobie
wyjaśniliśmy i dzisiaj cieszymy się sukcesem– mówił Jacek
Jaś kowiak. – Mieszkańcy
Poznania i podpoznańskich
gmin zyskują alternatywę
do przemieszczania się samochodem – dodał. Jacek
Jaśkowiak podkreślił, że połączenia kolejowe w systemie
PKM to nie wszystko. Mówił o
ogromnym znaczeniu powstających w ramach ZIT węzłów
przesiadkowych. Powstanie 55
węzłów z 63 parkingami dla
samochodów i 74 dla rowerów.
Po zakończeniu inwestycji
przybędzie ok. 4,4 tys. miejsc
postojowych dla samochodów
i prawie 1,8 tys. dla rowerów. Ponadto zakupionych
zostanie 71 niskopodłogowych
ekologicznych autobusów.
Dla rowerzystów dobrą wiadomością jest, że w ramach
ZIT powstanie lub zostanie
przebudowanych około 111 km
ścieżek rowerowych.
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VIII Międzynarodowe
Święto Czekolady
m Kargowa
Tegoroczna już ósma edycja
dni miasta pn. „Międzynarodowe Święto Czekolady” odbyła się na placu przy ul. Sportowej w sobotę 2 czerwca 2018
r. Podczas imprezy wystąpiło
wiele zespołów prezentujących
różne gatunki muzyczne.
O godzinie 12:00 nastąpił sygnał startowy VI Biegu Princessy zorganizowany przez
Nestle Polska S.A. oddział w
Kargowej. Blisko 120 uczestników VI edycji biegu miało
do pokonania ulicami Kargowej dystans 4,5 km. Wśród
pań bieg wygrała mieszkanka
Kargowej Edyta Wawrzynowicz, a wśród mężczyzn Jerzy
Bieliński również mieszkaniec Kargowej. Tradycyjnego
uroczystego rozpoczęcia dni
miasta dokonał burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś przekazując
czekoladowy klucz Przewodniczącej Rady Młodzieżowej
w Kargowej Dominice Karacz.
Ponadto z tej okazji gościliśmy
burmistrza partnerskiej, zaprzyjaźnionej, niemieckiej gminy
Schulzendorf Markusa Mücke
wraz z liczną delegacją, która
to wystawiła swoje stoisko z
materiałami promocyjnymi oraz
lokalnymi specjałami. Mieliśmy
przyjemność gościć również
Pana Wiktora Fiedorowicza
Niekazakowa przedstawiciela
delegacji z Radoszkowiczeskiej
Rady Miasteczkowej - Republika Białorusi, a także dzieci
z Schulzendorf oraz dzielnicy
Pragi Vinoř.
W przeddzień święta miasta
w ramach międzynarodowej
wymiany młodzieży spotkali
się uczniowie naszej szkoły z
uczniami z Niemiec i Czech
w szkole podczas obchodów
„Dnia Dziecka” i w Gminnym
Centrum Kultury na prezentacji
umiejętności teatralnych. W

piątkowe popołudnie władze
miasta spotkały się w ratuszu z
delegacją z Białorusi i kargowskimi przedsiębiorcami.
Podczas święta na scenie
zaprezentowały się między innymi: dzieci z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Kargowej,
dzieci z Schulzendorf, dzieci
z Vinoř, zespoły śpiewacze:
Kargowiacy, Carmin, Trzebiechowianie oraz Wiwat z
Podmokli Małych, koncer t
laureatów XVIII Festiwalu
Piosenki Dziecięcej Od Przedszkola do Kargowej, występy
sekcji artystycznych GCK:
wokalnej, tanecznej, zespołu
Ciężko Będzie oraz zespołu
Gdzie jest G-dur, Natomiast
gwiazdą wieczoru był doskonale znany w Polsce disco polowy
Zespół Piękni i Młodzi, który
zaprezentował podczas występu
licznie zgromadzonym takie

swe utwory jak między innymi:
Ona Jest Taka Cudowna, Tak już
bez Ciebie, Kocham się w Tobie
oraz Wyśmienicie. Następnie
po gwieździe wieczoru ze swoim programem artystycznym
zaprezentował się zespół The
Postman.
Nie zabrakło także wielu
innych atrakcji takich jak: zwiedzanie fabryki NESTLE, Prezentacje połączone z degustacją
czekoladowych wypieków sołectw Gminy Kargowa, plener
malarski pn. „Wiosenne barwy
Kargowej”, Animacje dla dzieci
z Klaunem Wesołkiem, bezpłatne warsztaty czekoladowe oraz
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Mój przyjaciel
zwierzak”
Serdecznie dziękujemy Zakładowi Piekarniczo - Cukierniczemu Państwa Elsner za ufundowanie czekoladowego klucza.

Wybory Wielkopolskiej Miss
Oto one, finalistki najbardziej
prestiżowego konkursu piękności w woj. Wielkopolskim,
mianowicie Wielkopolska
Miss i Wielkopolska Miss Nastolatek 2018! Przedstawiamy
pierwszą z dwóch sesji zdjęciowych naszych finalistek. Właśnie one 22 czerwca podczas
gali finałowej w Ostrowskim
Centrum Kultury w Ostrowie
Wielkopolskim zawalczą o
tytuł najpiękniejszej Wielkopolanki.
ZDJĘCIA: Kamil Hadyński
SUKIENKI: ELEVENSTORY
Miejsce: Hotel Manor w Olsztynie
Przypomnijmy że podczas
całego Konkurs Wielkopolska Miss czekają na laureatki
atrakcyjne nagrody, a są tą
m.in.:
a samochód osobowy,
a 10 tys złotych,
a markowy rower,
a wyjazd na festiwal filmowy
do Cannes w 2019,
a wyjazd na festiwal filmowy
do Wenecji, który odbywa
się w dniach 29 sie 2018 – 8
wrz 2018
Dodatkowo na laureatki konkursu czeka wiele wartościowych nagród ufundowanych
przez sponsorów konkursu.
Zanim jednak nastąpi finał
to osoby śledzące konkurs

mogą zostać jurorem w konkursie Wielkopolska Miss
Internautów 2018 i wybierz
swoją Miss! Właśnie ruszyło
głosowanie SMS, dzięki któremu poznamy Wielkopolską
Miss Internautów 2018 oraz
Wielkopolską I Wicemiss
Internautów 2018. Szczegóły
na portalu facebook konkursu (www.facebook.com/
MissWielkopolski) oraz na
www.wielkopolskamiss.pl
Podczas plebiscytu SMS
oczekują następujące nagrody:
KATEGORIA
„DOROSŁE”
a za zajęcie 1. miejsca – tytuł
Wielkopolska Miss Internautów 2018 wraz z pamiątkową
szarfą, awans do TOP 10 oraz
nagrodę w postaci wyjazdu na
festiwal filmowy do Wenecji
wraz z wejściami na czerwony
dywan i premiery filmowe,
a za zajęcie 2. miejsca – tytuł
Wielkopolska I Wicemiss
Internautów 2018 wraz z pamiątkową szarfą, awans do
TOP 15 oraz nagrodę w postaci
wyjazdu na festiwal filmowy
do Cannes wraz z wejściami
na czerwony dywan i premiery
filmowe,
a za zajęcie 3. miejsca – awans
do TOP15,
KATEGORIA
„NASTOLATKI”
a za zajęcie 1. miejsca – tytuł

Wielkopolska Miss Nastolatek
Internautów 2018 wraz z pamiątkową szarfą oraz awans
do TOP5.
Wielkopolską Miss Internautów oraz pozostałe laureatki
głosowania poznamy na Gali
Finałowej konkursu Wielkopolska Miss 22 czerwca! Regulamin plebiscytu dostępny
na stronie re9.pl/wdx
Głosowanie odbywa się za pomocą SMS Premium i będzie
trwało od 31 maja 2018 r. od
godz. 15.00 do 21 czerwiec
2018 r. do godz. 23.59.
Głosowanie odbywa się za
pomocą SMS-ów nadesłanych na numer:
a) 71051 – 1 punkt, koszt 1,23
zł z VAT,
b) 72051 – 3 punkty, koszt 2,46
zł z VAT,
c) 73601 – 5 punktów, koszt
3,69 zł z VAT,
d) 74567 – 7 punktów, koszt
4,92 zł z VAT,
c) 76567 – 12 punktów, koszt
7,38 zł z VAT,
d) 79567 – 17 punktów, koszt
11,07 zł z VAT,
e) 91983 – 40 punktów, koszt
23,37 zł z VAT.
W treści wiadomości SMS
należy wpisać WM18. nr kandydatki.
Grzegorz Ostrowski
Organizator konkursu
Wielkopolska Miss

Huczne obchody „Dni Pniew”
Od 1 do 3 czerwca w Pniewach
hucznie obchodzono tegoroczne Dni Pniew. Pierwszego
dnia młodzieńcza energia
biła ze sceny od momentu, gdy
na scenie pojawiły się grupy
taneczne prowadzone przez
Magdalenę Gwardyś. Był to
przedsmak przyszłorocznego
przedstawienia świetliczaków.
Nieco inny charakter miał
występ młodzieży ze Szkoły
Sióstr Urszulanek. Zaskakujący
mocny rock w ich wykonaniu
przykuł uwagę publiczności.
Na koniec wieczoru wspaniała
i radosna Natalia Szroeder z zespołem. Młodsza część widowni
chóralnie wyśpiewywała znane
piosenki wraz z wokalistką. Na
nocne granie w piątek zaprosili
DJ Bartes, DJ Iann, DJ Conrado,
DJ Bart, DJ Ozy i DJ Norim.
Drugi dzień rozpoczął koncert
chóru ,,Promyki Słoneczne”,
które podzieliły się Bożą mocą.
Inne talenty tego dnia prezentowały grupy działające przy
Centrum Kultury. Na scenie
odbyło się również uroczyste
wręczenie nagród dla laureatów
konkursu pn. ,,Na zdjęciu także
z rodziną”. Zebraną publiczność
rozbawiły dwa kabarety: ten
nasz rodzimy, pniewski Kabaret
Pałacowy i zawodowi rozbawiacze ze Smile. A zwieńczeniem
drugiej odsłony Dni Pniew był
koncert Zakopower. Trzeci
dzień Dni Pniew był nieco inny
jak w poprzednich latach. Ulicami Pniew, aż z Międzychodu
przejechał Dyliżans Niepodległości. W tym roku nie rozegrano rywalizacji sportowej,
jednak zaprzęgi posłużyły jako
tło ciekawej opowieści o losach
niepodległości. Wielkie wrażenie zrobił na widzach szczególnie występ poznańskich ułanów.
Już dziś zapraszamy na Dni
Pniew 2019.

Zawody pożarnicze OSP
W Śmiglu na stadionie sportowym, 3 czerwca 2018 r.
odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze OSP
zorganizowane przez Zarząd
Miejsko Gminny ZOSP RP
w Śmiglu. Wzięły w nich
udział 34 drużyny ( w tym 8
kobiecych).
wyniki w poszczególnych
kategoriach:
a Grupa MDP dziewcząt
I m. - MDP Bronikowo, II m.
MDP Machcin, III m. MDP
Nietążkowo
Grupa MDP chłopców
a I m. - MDP Machcin, II
m. MDP Czacz, III m. MDP
Morownica
Grupa C (kobiety)
a I m. - OSP Karśnice, II m.
OSP Sierpowo, III m. OSP
Bronikowo

Grupa A (mężczyźni)
a I m. - OSP Nietążkowo I, II
m. OSP Spławie, III m. OSP
Czacz I
Grupa old-boy
a I m. - OSP Nietążkowo, II
m. OSP Czacz, III m. OSP
Spławie
Bieg o puchar Burmistrza

Śmigla
a I m. OSP Nietążkowo I
Podczas zawodów odbył się
pokaz w wykonaniu najmłodszej drużyny OSP Nietążkowo.
Zawody uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta w
Śmiglu.

II Charytatywny Test Cooper’a
II charytatywny Test cooper’a
odbył sie 1.06.2018. Stadion
MIejski w Śmiglu w Godzinach od 20-22. Udział w teście
wzięło ok 70 osób. Celem testu
była promocja biegania jako
najprostszej formy ruchu oraz
zbiórka środków na podopiecznych ŚN. Udało się zebrać 956
zł. Wśród panów najlepszy
okazał się Piotr Mikołajczak
z Kościana uzyskując wynik
3450 m. Wśód pań najlepsza
okazała się mieszkanka gminy
Śmigiel uczennica szkoły w
Bojanowie, 12-letnia Ewelina Halasz i uzyskała wynik
2775m. Dla najlepszych zawodników ufundowane zostały
nagrody rzeczowe

Organizatorzy:
SF 16’
Szkolne Schronisko Młodziezowe w Śmiglu
Stowarzyszenie Światło Nadziei

Patron - Burmistrz Śmigla
Małgorzata Adamczak
Sponsorzy:
Firma Darex ze Śmigla,
Firma Hoffmann Sp. Z o.o.
Ambeg Gym&Fitness
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Przebudowa linii Poznań–Warszawa
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał
się z dyrektorem Regionu
Zachodniego w PKP PLK
Pawłem Neumannem. Wśród
głównych tematów była przebudowa linii E20 między
Sochaczewem a Swarzędzem
na trasie Poznań-Warszawa.
Obecnie nie ma zagrożenia dla terminu ukończenia
inwestycji. Jak informuje
wojewoda, w połowie lipca
między Wrześnią a Koninem
przygotowywane jest wznowienie ruchu pociągów.
Wojewoda Zbigniew Hoffmann podczas spotkania
dopytywał dyrektora Pawła
Neumanna m.in. o stan prac,
które trwają na odcinkach
znajdujących się w granicach
województwa wielkopolskiego. - Z informacji, jakie otrzymałem, wynika, że dotychczasowa modernizacja linii E20
między Sochaczewem a Swarzędzem w granicach naszego
województwa idzie sprawnie.
Jestem dobrej myśli, szczególnie, że w Wielkopolsce prace
są bardzo zaawansowane i
wydaje się, że nie ma zagrożeń
dla terminu ich zakończenia –
komentuje wojewoda. - W połowie lipca między Wrześnią a
Koninem przygotowywane jest
wznowienie ruchu pociągów.
Planowany jest kolejny etap
prac i komunikacja zastępcza
autobusowa pomiędzy Koninem a Barłogami – dodaje
Zbigniew Hoffmann.
Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania
dotyczące prac na wielkopolskim odcinku trasy E20.
W Koninie widoczny jest już
nowy peron wyspowy. Trwa
remont przejścia podziemnego.

Coraz wyraźniej widać nowy
układ torów konińskiej stacji.
Między stacjami Swarzędz
i Koło, na 130 km odcinku
trwają roboty torowe. Między
Swarzędzem a Kostrzynem
Wielkopolskim zamontowano
nową sieć trakcyjną. Prowadzone są zaawansowane roboty ziemne i torowe na odcinku
Kostrzyn Wielkopolski – Swarzędz. Na stacji Podstolice
pociągi odjeżdżają już z nowej
krawędzi peronu. Pomiędzy
Podstolicami a Koninem na
ukończeniu są prace torowe
oraz montaż sieci trakcyjnej
pomiędzy Strzałkowem a Cieninem. Trwa też montaż sieci
trakcyjnej na odcinku Sokołowo Wrzesińskie – Strzałkowo.
Stacje Łowicz, Kutno, Koło,
Konin, Podstolice oraz przystanki Konin Zachód, Kutno
Azory, Mysłaków i Leonów
będą kompleksowo przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyższe perony, wyposażone
w nowe wiaty, ławki, tablice
informacyjne i oświetlenie poprawią standard obsługi pasażerów. Modernizacja obejmuje
365 km torów, na 237 km linii
kolejowej. Przebudowane zostanie 659 km sieci trakcyjnej,

17 przejazdów kolejowo – drogowych i ponad 130 obiektów
inżynieryjnych. W Koninie i
Łowiczu wybudowane będą
bezkolizyjne skrzyżowania.
Nowoczesne Lokalne Centra
Sterowania (LCS) w Koninie,
Kutnie i Łowiczu umożliwią
sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów
między Warszawą a Poznaniem. Przebudowa zwiększy
możliwości linii i pozwoli na
lepsze łączenie przewozów
regionalnych i międzyregionalnych. Podniesie się komfort
podróży pasażerów. Znikną
bariery architektoniczne, które
utrudniają podróże osobom
o ograniczonej możliwości
poruszania się.
Wykonanie robót zostało
zaplanowane z zamknięciami
dwutorowymi na części trasy.
Pozwoli to na skrócenie czasu
wykonywania prac z 51 do 24
miesięcy. Roboty na torach
rozpoczęły się w czerwcu 2017
r. a zakończą w 2020 r. Modernizacja linii E20 między
Sochaczewem a Swarzędzem
jest dokończeniem projektu
realizowanego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Wtedy remont nie obejmował pełnego zakresu prac.

Poznańska Parada Pokoleń
Wydarzenie dla całych rodzin, łączące pokolenia – seniorów z młodzieżą, dziadków z wnukami, młodszych
ze starszymi – to Poznańska
Parada Pokoleń, na którą
zaprosili: Miasto Poznań,
Miejska Rada Seniorów,
Młodzieżowa Rada Miasta,
Estrada Poznańska oraz
Rada Rodziny.
Parada Rozpoczęła się o godz.
12.00 na Starym Rynku, skąd
po wysłuchaniu hejnału ruszyła w barwnym, wesołym,
rozśpiewanym korowodzie
do Parku Stare Koryto Warty.
Między innymi w Paradzie
wzięli udział: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak,
Z-ca Prezydenta Jędrzej Solarski, Przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Ganowicz.
Zwieńczeniem parady był
ciekawy program artystyczny
w wykonaniu miedzy innymi:
tanecznej grupy seniorek „Raj
Seniora” oraz recital doskonałej i niezwykle lubianej przez
wszystkie środowiska – Eleni.
Fantastyczny występ piosenkarki, mieszkającej od wielu
lat w Poznaniu, przybliżył słu-

chaczom muzykę pochodzącą
także ze słonecznej Grecji.
Załączony fotoreportaż nie
jest w stanie oddać wspaniałej

atmosfery panującej w Starym
Korycie Warty.
Roman Szymański

POWIATY-GMINY
16 czerwca 2018

200 rocznica śmierci gen. Henryka Dąbrowskiego
W związku z przypadającą
dziś 200. rocznicą śmierci gen.
Jana Henryka Dąbrowskiego w popołudniowym bloku
głosowań Sejm RP ma przyjąć
pamiątkową uchwałę.
Przygotowałem projekt
uchwały z dwóch powodów.
Jan Henryk Dąbrowski jest
jednym z symboli konsekwentnego dążenia do niepodległości Polski. Wpłynęły na
to jego dokonania wojenne,
ale także uwiecznienie przez
Józefa Wybickiego w „Pieśni
Legionów Polskich”, która od
samego początku nazywana
była „Mazurkiem Dąbrowskiego”. Drugą przyczyną
były jego związki z Poznaniem
i Wielkopolską. Walczył w
Wielkopolsce z Prusakami w
1792 r. i 1794 r. Przyjazd gen.
Dąbrowskiego do Poznania w

1806 r. był początkiem wybuchu powstania wielkopolskiego 1806 r., pierwszego ze zwycięskich powstań narodowych.
Gen. Dąbrowski ostatnie lata
życia spędził w Wielkopolsce.
Pochowany jest w Winnej
Górze pod Środą Wielkopolską, a jego serce spoczywa w
urnie w Krypcie Zasłużonych
Wielkopolan w kościele św.
Wojciecha w Poznaniu.
Treść uchwały konsultowałem
z prof. Przemysławem Matusikiem z Instytutu Historii
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza. Wczoraj uchwałę
przyjęła sejmowa Komisja
Kultury. W załączniku projekt
uchwały, a także jej treść po
przyjęciu poprawek w Komisji
Kultury.
Będzie to szósta przygotowana
przeze mnie i przyjęta przez

Sejm uchwała utrwalająca
bądź przywracająca pamięć o
sprawach ważnych dla WielkoPolski. Podejmuję takie inicjatywy konsekwentnie, gdyż
uważam za ważne akcentowanie znaczenia naszego regionu
w historii Polski i myślę, że nie
jest to bez znaczenia dla obecnej pozycji. W poprzednich
dwóch latach Sejm przyjął
uchwały: z okazji 210 rocznicy
powstania wielkopolskiego
1806 r., 98 rocznicy powstania wielkopolskiego 1918 r., z
okazji 160 rocznicy powstania
Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk, a także 150
rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
oraz 150 rocznicy urodzin i 80
rocznicy śmierci gen. Józefa
Dowbor-Muśnickiego.

dr Bartłomiej Wróblewski LLM
Poseł na Sejm RP

Burmistrz Zbąszynia

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu
Organ prowadzący szkołę
Gmina Zbąszyń, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz.U. poz. 1597).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającym w szczególności informację o
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów
wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy
lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U.
z 2016r., poz. 922 z późn zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem – „Konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbąszyniu”
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
w terminie do dnia 27 czerwca 2018 r. do godz. 15.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową
liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.
4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Zbąszynia.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie na piśmie.
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Wójt Gminy Miedzichowo
oraz
Rada Sołecka Wsi Bolewice

serdecznie zapraszają na

30.06 (so
(sobota)
obota)
- turniej piłkarski o Puchar Wójta Gminy
oraz mecz finałowy
16:00 – wspólny przemarsz z Lwówecką Orkiestrą Dętą ulicami
Bolewic (start: boisko sportowe)
16:30 – otwarcie uroczystości
16:45 – występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w Bolewicach
17: 15 – zawody DRWALI MOTORNICZYCH ZUL
pod patronatem Nadleśnictwa Bolewice
19:00 - występ Gwiazdy: ADAMA STACHOWIAKA
Z ZESPOŁEM, uczestnika The Voice of Poland 2016
11:00 - 16:00

1.07 (niedziela)

20:00 – 3:00

zabawa taneczna

13:00 – 17:00 – Rowerowa

Akademia – miasteczko rowerowe
15:00 – występ dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach
wokalnych
15:45 – występ Zespołu Śpiewaczego BOLEWICZANIE
16:15 – 17:00 – występy artystyczne dzieci i dorosłych z Centrum
Kultury w Trzcielu
17:00 – występ finałowy: Pokaz akrobacji rowerowej w wykonaniu
Jonasza Pakulskiego, uczestnika X edycji Mam Talent
18:00 – ogłoszenie wyników turnieju strzeleckiego
oraz finał turnieju wiedzy o Gminie i społeczeństwie
19:30 – 24:00 - zabawa taneczna
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1. Zawody Wędkarskie o puchar Wójta
2. Turniej Strzelecki o puchar Przewodniczącego Rady Gminy
3. Stoiska Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Bolewic
4. Stoisko Nadleśnictwa Bolewice
ę poprowadzi KONFERANSJER –
Imprezę
5. Stoisko Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku
WITO OSTYN WS,, uczestnik Bitwy na Głosy!
6. Wioska harcerska
7. Turniej wiedzy o Gminie i Społeczeństwie
8. Animacje dla dzieci
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Dni Rakoniewic 2018
Tegoroczne Dni Rakoniewic i
Gminny Dzień Dziecka odbywały się w pierwszy weekend
czerwca. Pierwszego dnia,
w sobotę w rakoniewickim
parku od rana rozgrywały
się zawody wędkarskie dla
dzieci do lat 16, a po południu ruszyło Koło Fortuny
również dla dzieci. O godzinie 17:30 rozpoczął się
występ artystyczny uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz koncert
Mateusza Skrzypczaka, a
towarzyszył mu jego kolega
Przemek Kozioł. Po tym występie na scenę weszła grupa
cheerleaderek z Rakoniewic,
a następnie pokaz swoich
umiejętności dał UKS Smoki.
Ostatnim punktem programu przed koncertami gwiazd
był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa
wraz z grupą taneczną, który
trwał godzinę.
Pierwszą gwiazdą sobotniego
wieczoru, która przywitała tłumnie zgromadzonych
mieszkańców naszej gminy i
nie tylko, była Karolina Artymowicz – finalistka IDOLA
2017. Od razu po niej na scenę
wszedł KaeN – bardzo wyczekiwany artysta. Tłum przywitał go głośnymi okrzykami
i brawami, ale momentem
kulminacyjnym było wejście
na scenę Ewy Farnej i ich

wspólny duet z radiowym
hitem „Echo”. Widownia cały
utwór zaśpiewała z wykonawcami. Ewa Farna była ostatnią
gwiazdą tego dnia i dała po-

nadgodzinny koncert, który
również ściągnął tłumy. Na
zakończenie pełnego emocji
dnia zabawę taneczną poprowadził DJ Siemion.

Niedzielne świętowanie zaczęło się już o godzinie 6 rano
zawodami wędkarskimi o Puchar Burmistrza Rakoniewic
dla wędkarzy Koła PZW, a po

południu ruszył Westernowy
Dzień Dziecka, w czasie którego najmłodsi mieli okazję
razem ze swoimi rodzinami
wziąć udział w „Wyścigu po

złoto” oraz w konkursach,
gdzie tematem przewodnim
oczywiście był Dziki Zachód.
Nie obyło się również bez pomalowania twarzy, zrobienia
sobie zdjęcia w Foto Budce czy
zjedzenia czegoś słodkiego,
na przykład waty cukrowej
i wielu innych. Wszystkim
tym atrakcją towarzyszyła
muzyka i bańki mydlane, a na
twarzach dzieci widać było
zadowolenie. Na koniec popołudnia najmłodszych zabawiały Siostry Wajs & Stonoga.
W czasie trwającego w parku
Dnia Dziecka, na rynku odbywało się spotkanie motocyklistów, a następnie przejechali oni trasę Rakoniewice
– Wioska – Jabłonna – Gnin
– Ruchocice –Rakoniewice.
Wieczór to kolejny czas koncertów. Drugiego, a zarazem
ostatniego już Dnia Rakoniewic bawić było się można
wraz z zespołami Mavers,
Camasutra oraz Andre. Fani
disco polo byli zachwyceni.
Tańczyli i śpiewali wraz z
artystami każdy utwór.
Trzeba przyznać, że w tym
roku Dni Rakoniewic obfitowały w wiele koncertów i na
pewno każdy znalazł coś dla
siebie. Fantastycznym było to,
że zarówno w sobotę jak i w
niedziele po każdym z koncertów, gwiazdy z chęcią wyszły
do fanów, by porobić zdjęcia i
dać swój autograf.

Rajd charytatywny dla Lenki
Pogoda wymarzona i ludzie chętni do pomocy –
to wspomnienie z Rajdu
Charytatywnego dla Lenki,
który odbył się 09.06.18r. w
Woli Jabłońskiej. Inicjatorem wydarzenia była Ewa
Chiżewska, która zadbała
o każdy szczegół rajdu. Patronem było Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom „SERCE”
w Rakoniewicach, które z
ogromna satysfakcją śledziło
cały przebieg rajdu.
Charytatywny rajd pieszy rozpoczął się w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Jabłonnie,
gdzie dzieci pod opieką p.
Lucyny Cieżuch. przemierzyły
trasę aż do sali wiejskiej w
Woli Jabłońskiej. Podczas pikniku, który trwał do późnego
wieczora o oprawę muzyczną
zadbał DJ Damix czyli Damian
Hantsch z Rostarzewa, który
zachęcił wieczorem do potańcówki. Na pikniku był punkt
z pysznym poczęstunkiem:
dwoma rodzajami zupy, bigosem, pajdą ze smalcem oraz
grillem- gdzie darczyńcami
tych smakołyków są: Katarzyna Pajchrowska z Borui Nowej,
Fundacja „Swojska Zagroda u
Prządków” z Jabłonny, Sklep

Zieliński z Wioski, Sklep
WALDI z Grodziska Wlkp.,
Piekarnia MAT PIEK Matuska
z Jabłonny, Piekarnia SOWA
Paweł Sobczak z Nowego
Tomyśla.
Atrakcją były upominki
ufundowane przez wielu darczyńców, zaprzyjaźnionych z
inicjatorką imprezy. Wiadomo,
że bez zaangażowania i ufundowaniu nagród rzeczowych
nie byłoby tak dobrej zabawy.
Doceniamy także zapał do
pracy charytatywnej wszystkich wolontariuszy, którzy
pomagali przy przygotowaniach, obsługiwaniu punktów

podczas pikniku oraz przy
sprzątaniu. Wolontariat to
specyficzna aktywność i każdy powinien choć spróbować.
Niestety niektórzy nadal uważają, że jeśli jest organizowana
impreza charytatywna to organizatorzy oczekują zbyt wiele.
Zapewniamy, że tak nie jest,
wręcz przeciwnie – to małe,
drobne rzeczy czy ufundowane
upominki czy wsparcie organizacyjne składają się na całość i
na oczekiwany efekt.
W trakcie organizowania
tego rodzaju imprez chodzi o
to, aby zebrać jak najwięcej
osób, które przekażą trochę

swej energii i dobrego serca.
Celem imprezy nie jest samo
pozyskanie środków finansowych na pomoc w leczeniu czy
rehabilitacji chorego dziecka,
choć to jest istotne i najważniejsze. Celem jest także podczas imprez charytatywnych
udzielenia wsparcia rodzinie
i ukazanie, że nie są sami i że
wielu z nas ma jakieś troski i
zmartwienia.
Ważnym celem jest także
samo spotkanie się, podbudowanie istniejących już relacji
oraz nawiązanie nowych znajomości. Imprezy charytatywne to doskonały moment na to,
by poznawać się wzajemnie,
tym bardziej, że uczestnikami
są zarówno nasi najbliżsi, jak i
mieszkańcy najbliższych miejscowości oraz przedstawiciele
firm, zakładów, instytucji, a
także władz lokalnych. Wspólne zabawy podczas pikników
to dobry moment na wymianę
doświadczeń, rozmowę i aktywne spędzenia czasu.
Dobrym przykładem integracji i przekazywania właściwych zachowań jest udział
dzieci, gdyż czasem nieświadomie uczą się, że poprzez
zabawę można wspierać tych,
którzy tego potrzebują.
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gmina WIELICHOWO
Kl.IIIa – „ Karnawał Rio
de Wielichowo”, kl. IIIb- „
Polskie Pieczarki, kl. Va- „
Sto pieczarek na stulecie Niepodległej”,
Kl.Vb – „Wielichowskie Pieczarki”, VIIb – „ Pieczarkobus- narodowy samochód
pieczarkowy”,
Kl. VIIc – „Pieczarka na
ludowo”
W otwartym turnieju warcabowym udział wzięło 16 osób,
pierwsze miejsce otrzymał
pan Stanisław Glura, drugie
miejsce zajął pan Franciszek
Marach , a trzecie miejsce
przypadło panu Waldemarowi
Marachowi.

Gmina Wielichowo

Królową Pieczarki
W dniach 26 i 27 maja Wielichowo po raz 24 gościło sympatyków
i zwolenników Święta Pieczarki.
Pogoda nie zawiodła i zgromadziła liczną grupę uczestników, którzy w ciągu dwóch
kolejnych dni mogli skorzystać
z atrakcji tego Święta.
Sobota to przede wszystkim
gry i zabawy dla całych rodzin,
występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych, wesołe
miasteczko , kolorowe stoiska
handlowe i gastronomiczne .
Godziny wieczorne to występ
zespołu FUN FACTORY i
zabawa taneczna.
W niedzielę 27 maja po
Mszy Św. w intencji pieczarkarzy , barwny korowód prowadzony przez Grodziską
Orkiestrę Dętą im. Stanisława
Słowińskiego przeszedł ulicami miasta . Co roku dzieci,
młodzież i dorośli biorący
udział w korowodzie zachwycają niepowtarzalnymi strojami i hasłami o pieczarce.

Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska i dr Krystian
Szudyga Prezes Branży Grzybów Uprawnych , dokonali
uroczystego otwarcia XXIV
ŚWIĘTA PIECZARK I na
stadionie w Wielichowie.
Scena tego dnia obfitowała w wydarzenia muzyczne,
kulturalne, akrobatyczne i
artystyczne.
Występy artystów z różnych grup wiekowych ,występ
dziecięcych zespołów Cheerleaderek, zespołu cheerleaderek
40+ pod nazwą „ Jak Nie
My To Kto”, zespół Zimny
Zimowy Wiatr, DJ Matrix,
Duet Karo, wieczorem koncert
gwiazdy CZADOMAN ,na
zakończenie zabawa taneczna.
Bu r m ist r z Wiel ichowa
wspólnie z zaproszonymi gośćmi wręczyła nagrody i wyróżnienia w konkursach, które

obywały się podczas Święta
Pieczarki.
W konkursie na najładniejszy
strój pieczarkowy zwyciężyli :
I miejsce – kl.0 c –„LKP
Pieczarka”
II miejsce – kl. VII a- „Łączy
nas Pieczarka”
III miejsce – kl.0a „ Zeróweczka grupa 0a polskiej
pieczareczki smak dobrze zna”
IV miejsce – kl. IIIc „Nasze
pyszne pieczarki mógł poznać
cały świat, bo w Niepodległej
Polsce żyjemy od 100 lat.”
V miejsce - SP w Łubnicy
– „Pieczarka wczoraj, dziś i
jutro”.
Wyróżniono także:
kl. VI i VII SP Wilkowo Polskie – „ Światowe pieczarki”,
kl.0b- „Polskie Pieczarki”, II
miejsce

W konkursie na „Największą wyhodowaną pieczarkę”
– spośród jedenastu sztuk
zgłoszonych do konkursu I
miejsce z wagą 2,830 kg i
obwodzie kapelusza 135 cm
zajęła, pieczarka wyhodowana przez panią Monikę
Walenciak z pieczarkarni
Grzegorza Chełkowskiego, z
grzybni Euromycel, II miejsce zajął pan Maciej Radny z
pieczarką o wadze 2,585 kg z
grzybni Amycel , III miejsce
pan Szczepan Jędrzejczak
pieczarka o wadze 2,016 kg z
grzybni Amycel.
Konkurs kulinarny „Smaki
Pieczarki” w którym uczestniczyły 2 indywidualne osoby i panie z Kół Gospodyń
Wiejskich.
Jury oceniło potrawy i najsmaczniejsze danie przygotowały panie z Koła Gospodyń
w Wielichowie
II miejsce -KGW Trzcinica
III miejsce KGW Wilkowo
Polskie
Wyróżniono także : Magdalenę Wleklik, Paulinę Jakubowską, KGW Dębsko
-Pruszkowo, KGW Łubnica,
KGW Śniaty, KGW Zielęcin,
KGW Ziemin, KGW Piotrowo
Wielkie, KGW Prochy, KGW
Gradowice.
XXIV Święto Pieczarki swoimi barwami, wystrojem i
wieloma akcentami w kolorze
biało-czerwonym nawiązywało do 100 obchodów rocznicy
odzyskania Niepodległości. Z
tej okazji harcerze wypuścili
w niebo 100 biało – czerwonych balonów.
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Ruszyła Kolej
Metropolitalna
W niedzielę, 10 czerwca o
godzinie 17:58 na peron przy
dworcu PKP w Nowym Tomyślu wjechał pierwszy pociąg
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Z tej okazji starosta
nowotomyski Ireneusz Kozecki, sekretarz powiatu Ryszard
Napierała oraz burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner przywitali pierwszych
pasażerów Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej oraz obsługę
pociągu. Każdy z pasażerów

otrzymał słodki upominek
oraz aktualny, kieszonkowy
rozkład jazdy pociągów.
Szybka, regularnie i często
kursująca kolej ma zachęcić
mieszkańców aglomeracji poznańskiej do pozostawienia samochodu w miejscu zamieszkania i dojeździe do Poznania
pociągiem. Podróżni zyskają
czas, zdrowie i pieniądze, a
Poznańska przestrzeń, mniej
korków i lepsze powietrze.
KD

Jubileuszowy Turniej Wsi
W niedzielę, 10 czerwca w
Cichej Górze odbył się jubileuszowy XXX Turniej Wsi
organizowany przez Nowotomyski Ośrodek Kultury.
Gospodarzem imprezy była
wieś Cicha Góra, która jako
jedyna nieprzerwanie od
trzydziestu lat bierze udział
w Turnieju.
Uroczystości rozpoczęły się
od indywidualnego konkursu kulina r nego „Wiejsk ie
Smaki”, którego motywem
przewodnim z okazji przypadającego jubileuszu były
torty. Po oficjalnym otwarciu,
uczestnicy zmagali się w konkurencjach sportowych oraz
artystycznych. Obecny na
jubileuszowym Turnieju Wsi
starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki przekazał inicjatorce
tego wydarzenia – Renacie
Śmiertelnej oraz byłej dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury Genowefie Hreczyńskiej jak i obecnej dyrektor Beacie Baran, okolicznościowy

Zadbali o zieleń przy szpitalu
W piątek, 8 czerwca harcerze
z 19 Drużyny Harcerskiej
„BUKI” z Nowego Tomyśla
oraz Radni Młodzieżowej
Rady Powiatu Nowotomyskiego podjęli wspólnie społeczną
inicjatywę mającą na celu
poprawić estetykę zieleni przy
nowotomyskim Szpitalu.
Prace podjęte przez młodzież polegały na przycinaniu
krzewów oraz rozgarnianiu
świeżej kory pod rośliny iglaste. W prace zaangażowali się
również starosta nowotomyski
Ireneusz Kozecki oraz specjalista ds. SP ZOZ-u Marek
Falkiewicz.
KD

adres oraz bukiety kwiatów.
Każdej grupie zmagającej się
w licznych konkurencjach,
z okazji jubileuszu, starosta
nowotomyski podarował bon
upominkowy o wartości 200
zł.
KD

O budowie zaufania
do arbitrażu i mediacji
W piątek, 8 czerwca w hotelu HI-FI w Paproci Sąd
Arbitrażowy działający przy
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej zorganizował międzynarodową konferencję z
cyklu „Arbitraż i mediacja
w teorii i praktyce”.
Tegoroczna konferencja przebiegała pod hasłem „Budowanie zaufania do arbitrażu i
mediacji”. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objęli: starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki, burmistrz Nowego
Tomyśla Włodzimierz Hibner,
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Okręgowa
Izba Radców Prawnych we
Wrocławiu oraz Okręgowa
Rada Adwokacka w Poznaniu.
Konferencję otworzył Włodzimierz Brych - międzynarodowy arbiter i mediator,
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, prawnik. W konferencji uczestniczyli wybitni
teoretycy i praktycy arbitrażu
i mediacji z kraju i z zagranicy,
m. in. z Turcji, Niemiec, Belgii, Gruzji, Ukrainy, Białorusi.
Wś r ó d l icz n ego g r on a
uczestników w konferencji
udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych Gminy
Nowy Tomyśl oraz Powiatu
Nowotomyskiego, jak również
Senator RP Jan Libicki.

Kon fe r encja , w k t ó r ej
uczestniczyło wielu gości z
zagranicy i całej Polski stanowiła okazję do promocji
walorów ziemi powiatu nowotomyskiej. Na stoisku promocyjnym przygotowanym

Materiał przygotował: Wydział Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

przez Starostwo Powiatowe,
uczestnicy konferencji mogli
zaopatrzyć się w informatory
dotyczące regionui uzyskać
informacje o atutach Powiatu
Nowotomyskiego.
KD
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Pasjonat i Patriota

m Nowy Tomyśl
Rozmowa z Adamem
Frąckowiakiem – nowotomyskim przedsiębiorcą,
społecznikiem, radnym
miejskim, zawodowym kierowcą, dla którego przygodą życia była bliskowschodnia wyprawa samochodowa,
autorem pionierskiej w
swoim gatunku książki
„Tirem do Iranu”.
Sięgnijmy więc najpierw do
korzeni – tych rodzinnych.
Jest Pan nowotomyślaninem?
Od zawsze. Urodziłem się
tutaj, dorastałem, zdobyłem
zawód. To moja ziemia, moje
miasto. Moja mama Pelagia
z domu Królik pochodzi z
Nowego Dworu koło Zbąszynia, a rodzina ojca z Nowego
Tomyśla. Mój rodzinny dom
– przedwojenny budynek
- znajduje się na obecnej ul.
Długiej 21, wcześniej Walki
Młodych 10, przy wylocie
ul. Bohaterów. Dziś już tam
nie mieszkam, ale w nim
przyszedłem na świat i w nim
- wraz z trojgiem młodszego
rodzeństwa, braćmi Jankiem
i Stefanem oraz najmłodszą z
nas siostrą Grażyną - spędziłem dzieciństwo i młodość.
W 1969 roku założyłem
własną rodzinę i po ślubie, z
żoną Haliną dwa lata mieszkaliśmy w Zbąszyniu. W tym

czasie przyszedł na świat
nasz syn Sławomir. W 1971
zamieszkaliśmy na ul. 3-go
Stycznia w Nowym Tomyślu,
a trzy lata później urodził się
nasz młodszy syn Szymon.
Nie bez powodu od pytania
o rodzinę rozpoczynamy tę
rozmowę. Jest Pan przecież
twórcą dobrze znanego, nie
tylko nowotomyślanom, rodzinnego przedsiębiorstwa.
Kiedy w 1984 roku zakładaliśmy Firmę FOLIOS, jej
prowadzeniem zajęła się żona
wraz z bratem Jankiem, z taką
myślą, że jak zakończę pracę
w PEKAES - ie, bo jeszcze
wówczas pracowałem jako
kierowca, przejmę prowadzenie. Zarobione przeze mnie
pieniądze zainwestowaliśmy
w maszyny i w ten sposób
ruszyła produkcja folii PCV.
Produkowaliśmy między
innymi peleryny dla dzieci i dorosłych, koła i piłki
plażowe, podrękawki, baseny
kąpielowe ogrodowe, czy
bardzo wówczas poszukiwaną
folię na drzwi harmonijkowe.
Kiedy wracałem z trasy i
miałem kilka dni wolnych,
zaopatrywałem firmę w
towar. Jeździłem np. do Kędzierzyna-Koźla, Oświęcimia,
Krupskiego Młyna czy nieco
później Pionek. Dzięki temu,
że żona i brat dobrze trzymali
rękę na pulsie, firma stopniowo się rozwijała. Od początku
nie mieliśmy problemu ze

zdobyciem rynków zbytu.
Nie nadążaliśmy z produkcją
poszukiwanych wyrobów.
Piłki plażowe, peleryny i
baseny schodziły prawie od
ręki. Kiedy przejmowałem
prowadzenie firmy, była więc
już dobrze rozkręcona i znana
w Polsce. Ale naszym hitem
stały się mojego pomysłu
ogrodowe, kąpielowe baseny
rozporowe właśnie z folii
PCV. Na początku lat 90
opatentowałem technologię
ich produkcji, ponieważ nikt
wcześniej w Polsce takich nie
wytwarzał. Wystawialiśmy
je m. in. na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Budziły spore zainteresowanie. Podobały się nabywcom,
także zagranicznym. Niektórzy nawet powątpiewali, że
zostały wyprodukowane w
Polsce. Nie byliśmy jednak w
stanie wejść z nimi na rynki
europejskie, nie mieliśmy
takich mocy produkcyjnych,
ledwie zaspokajaliśmy rynek
Polski. W naszej firmie
zatrudnialiśmy najpierw 18,
potem 25, a w szczytowym
momencie 28 osób.
Kiedy przed laty zakładał
Pan swoją firmę, niewiele
mówiło się o strategiach rozwoju, międzynarodowych
rynkach, wyścigu technologicznym. Pewnie nie myślał
Pan też o odległej wówczas
perspektywie przekazania
firmy młodszemu pokoleniu

i przygotowaniu sukcesora,
który zapewni jej trwanie.
Wiele firm rodzinnych,
nie tylko w Polsce, upada
ze względu na kłopoty z
sukcesją? Pan nie miał tego
problemu …
Na początku lat 90., jeszcze
produkując wyroby z folii
PCV, zacząłem planować
poszerzenie naszej produkcji o przetwórstwo łatwo
wówczas dostępnych odpadów
folii polietylenowej. Z myślą
o tym postanowiłem wówczas
wybudować nowy zakład,
który mieści się obecnie
w Przyłęku. Mam dwóch
synów, myślałem więc też o
tym, żeby każdemu z nich
zapewnić – jak to się mówi –
warsztat pracy. Planowałem,
że w starym zakładzie na
Kanałowej jeden z synów
będzie się zajmował produkcją folii PCV, a drugi na
Przyłęku przetwórstwem folii
polietylenowej. Niestety życie
pokrzyżowało moje plany i
starszy syn Sławek, ze względu na swój stan zdrowia, nie
może prowadzić firmy. Tak
to już jest, że nasze marzenia
się nie zawsze ziszczają. Takie
jest życie i trzeba się z tym
pogodzić.
Firmę przejął młodszy syn
Szymon. Radzi sobie bardzo
dobrze. Rozwija firmę dalej.
Teraz się firma wyspecjalizowała, odeszła od produkcji folii PCV i zajmuje się wytwarzaniem folii polietylenowej
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przeznaczonej do pakowania
artykułów spożywczych, oraz
z regranulatu folii opakowaniowej do artykułów technicznych oraz worków na śmieci.
Trudno porównywać nasze
początki z dzisiejszym stanem
firmy. Zaryzykowałbym
stwierdzenie, że wtedy to była
manufaktura. Dziś technologia poszła tak do przodu, że
obecnie firma praktycznie
w niewielkim stopniu tę
produkcję z ponad 30 lat przypomina. Z satysfakcją patrzę,
że wszystko idzie w dobrym
kierunku. Firmy rodzinne,
takie jak nasza, opierają
swą działalność na takich
wartościach jak uczciwość,
zaufanie i wzajemny szacunek. Przekłada się to bezpośrednio na codzienną pracę i
na to, że pracownikom chce
się przychodzić do pracy i z
zaangażowaniem wykonywać
swoje obowiązki. Mam z tego
satysfakcję, że syn potrafi to
docenić i uszanować .
To dla tej firmy w październiku 1986 roku, po 6
latach, porzucił Pan swój
pierwszy zawód – kierowcy
ciężarówki…. Wyobrażam
sobie, że jako mały chłopiec
bawił się Pan wyłącznie
samochodzikami i marzył
o tym, by zostać kierowcą
ciężarówki….
Odpowiem fragmentem moich
wspomnień, zamieszczonych
w książce „Tirem do Iranu”:

Jeszcze jako młody chłopak marzyłem, aby zostać
kierowcą. Teraz tak myślę,
że chyba miałem ten bakcyl
w sobie. Zaraz po wojnie, w
latach 50. XX wieku, jako
dziecko poznawałem, kto
jakim samochodem jedzie.
Nadmienię tylko, że mieszkałem na ul. Walki Młodych 10
(obecnie ul. Długa), w domu,
który graniczył z Powiatowym Związkiem Gminnych
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”. Zakład ten
posiadał takie samochody
jak 6.tonowy „Sauer’ diesel,
którym jeździł pan Bryza,
czy dwa 3,5.tonowe „Mercedesy” diesel, którymi jeździli
panowie Bojke i Sadowski.
„Studebakerem” jeździł
pan Norek, „Chevroletem”
pan Marczyński, „Fordem
Canada” pan Drążkowiak.
Nie patrząc przez okno,
poznawałem po mruczeniu
silnika i wiedziałem, co to za
samochód oraz kto nim jedzie
– moja mama wielokrotnie to
później wspominała. Na terenie tego samego zakładu stał
wojskowy terenowy „Willys”,
bez przykrycia, o bardzo szerokich oponach. Jak tylko była
okazja, to w nim przesiadywałem i w swojej wyobraźni
nim jechałem. Takie były
początki moich związków z
motoryzacją.
Aleksandra Tabaczyńska

Augustyn Ponikiewski – ostatni
mohikanin (część I)
Wuj Gustaw urodził się 06.11.
1920, w Drobninie w powiecie
Krzemieniewo , nieopodal
Gostynia. Był rocznikiem
Kolumbów i Jana Pawła II. Ten
rocznik naprawdę wyznaczył
całą epokę.
Dom był typowo ziemiański,
z bardzo silnymi tradycjami
patriotycznymi i religijnymi.
Po pokojach unosiło się wspomnienie bitwy pod Wiedniem,
w której uczestniczył Jan Ponikiewski i po którym zostało
wiele pamiątek zdobytych na
Turkach i fragment jego karabeli inskrypcją. Zapewne wisiał
gdzieś na ścianie portret pradziada gen. Kazimierza Turno, który
brał udział w wojnach napoleońskich, często wspominano brata
matki, Zofii Raszewskiej, który
niedawno zginął w Powstaniu Wielkopolskim. Powstanie
Wielkopolskie musiało być tą
tradycja najsilniejszą i najbliższą, bo przecież ojciec Stefan
był odpowiedzialny za cała
administrację Naczelnej Rady
Ludowej a potem był jeszcze
posłem na Sejm Ustawodawczy.
Ojciec Stefan był znakomitym
gospodarzem rodzinnego majątku, mocno zaangażowanym
politycznie po stronie Narodowej
Demokracji, co w tamtych czasach znaczyło przede wszystkim
silne przywiązanie do tradycji
niepodległościowych . Był
bardzo aktywny społecznie i
dobroczynnie. Świetnie wykształcony, oczytany w literaturze europejskiej, kolekcjoner
sztuki, i do tego człowiek pełen
uroku i dowcipu. Jego żona, jak
mawiał mój ojciec, Ciotka Zosia
była bardzo silną osobowością,
niezwykle zaradną i zasadniczą.
Podobno była matką nieco nadopiekuńczą, która jak wspominają
ze śmiechem rozmaici kuzyni
nie pozwalała dzieciom zbliżać
się nawet do drobnińskiego stawu, który miał może pół metra
głębokości, bo przecież na pewno się w nim potopią. Ciotce Zosi
wiele zawdzięczają moi rodzice.
Była wraz z Wojciechem Korfantym matką chrzestną mojego

Ojca, a potem już po wojnie,
patronką jego małżeństwa i
jedynym oparciem w tamtych
strasznie trudnych czasach. Tacy
byli Ponikiewscy, zawsze gotowi
do poświęceń, zawsze niosący
pomoc.
Gustawa, podobnie jak rok
starszego Kazimierza i o rok
młodszą Jadwigosię wychowują
liczne zastępy nianiek i guwernantek. Pilnowały one nie tylko
mycia zębów i uszu ale również poprawnej francuszczyzny.
Ofiarą tej ostatniej była pani
Olga, która w ostatnich miesiącach opiekowała się już ciężko
chorym Gustawem i do której
bardzo często zwracał się po
francusku, kojarząc pewnie z lat
swego głębokiego dzieciństwa,
że do opiekunek należy mówić
po francusku. Opiekunką była
tez Malu, często przywoływana
przez wuja Gustawa w ostatnich
miesiącach choroby, która do
końca swojego życia pozostała pełnoprawnym członkiem
rodziny i która w rodzinnej
hierarchii zajmowała bardzo
wysoka pozycję.
Mały Gucio ma też swoje
pierwsze pasje. Sądząc ze zdjęć,
które uwielbiał robić to przede
wszystkim… kury. Ta pasja zamieni się z czasem w poważny
temat pracy magisterskiej, zaczątek prawdziwej i poważnej
kariery naukowej. Ale póki co
wraz z bratem trafia do męskiego gimnazjum w Rydzynie. Do
internatu. Tam chłopcy uczą się
w szkole, której ambicją było
wychowywanie elit II Rzeczpospolitej, takie polskie Eaton.
Oglądając zdjęcia z Rydzyńskiego gimnazjum do dziś budzi podziw wyposażenie laboratoriów
fizyki, chemii czy biologii. Do
tego dochodziły zajęcia sportowe, dalekie wycieczki gdzieś na
łemkowszczyznę, na pojezierze
Augustowskie. Warto o tym
wszystkim wspomnieć, bo ciągle
budzi podziw poziom ówczesnej
edukacji młodego pokolenia.
To procentowało i procentuje
po dziś dzień. Najbliższym
przyjacielem Gustawa jest tam
Kot Jeleński, później wybitny

publicysta „Kultury Paryskiej”,
promotor dzieł Witolda Gombrowicza, człowiek o wielkich
zasługach dla kultury polskiej,
o którym próżno jednak szukać
wzmianki w dzisiejszych podręcznikach szkolnych. Tamtym
młodzieńczym przyjaźniom, a
jeszcze ze Zbyszkiem Wierzbickim, Andrzejem Chłapowskim 500
pozostał
wierny do końca
x 700
życia. Koledzy ze szkoły często
przyjeżdżali na niedzielę do
Drobnina. Z Rydzyny do Drobnina 1
to szt
rzut kamieniem .Mogą
tu grać w tenisa, dobrze zjeść
a przy stole zawsze toczyły się
ożywione dyskusje. Józef Grodzicki, kuzyn, tez radzyminiak,
wspom inał niespotykaną w
innych domach ziemiańskich
intelektualną atmosferę Drobnina, bogatą bibliotekę, rozmowy o
ważnych społecznie i politycznie
problemach kraju. Rozmowy
o sztuce, filozofii… Nigdzie
jak podkreślał nie widział tylu
prenumerowanych gazet i periodyków ze wszystkich możliwych dziedzin, wydawanych po
polsku, francusku, angielsku czy
niemiecku.
Gustaw zdaje maturę w
1939 r. Na drugą połowę września ma już w kieszeni powołanie
do wojska. Ale wybuch wojny
powoduje, że do wojska już
nigdy nie udaje mu się dotrzeć.
Wojna zbiera jednak krwawe
żniwo, bo już 9 września ginie
w bitwie nad Bzurą brat Kazio.
Rodzina z pomocą sąsiadów
ucieka z Drobnina unikając
aresztowania i pewnie rozstrzelania na rynku w Kościanie.
Znajduje schronienie w majątku
przyjaciół, państwa Strakaczów
pod Skierniewicami. Stefan
Ponikiewski - ojciec Gustawa
załamany po utracie starszego
syna, ale też mocno osłabiony
chorobą umiera na początku
1941 r. W dużej mierze na
20-letnim Gustawie spoczywa
od teraz odpowiedzialność za
matkę i młodszą siostrę. Praktykuje w okolicznych majątkach,
angażuje się w działania konspiracyjne AK.
Stanisław Wierzchowiecki
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Najpiękniejsze gołębie w Poznaniu!
Pięć nowoczesnych pawilonów wystawienniczych, 25
tysięcy metrów kwadratowych
powierzchni ekspozycyjnej,
najpiękniejsze okazy gołębi
pocztowych z całego świata,
gwar rozmów biznesowych,
możliwość czerpania wiedzy
od kolegów po fachu, interesujące prelekcje i szkolenia,
wspaniała atmosfera oraz
potężna dawka emocji – tak w
skrócie można opisać XXXVI
Olimpiadę Gołębi Pocztowych
FCI oraz Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów, które
w dniach 25-27 stycznia 2019
roku odbędą się w Poznaniu.
Olimpiada Gołębi Pocztowych,
której towarzyszyć będą Targi
Gołębi Pocztowych i Akcesoriów, to wydarzenie o międzynarodowej randze, na które z niecierpliwością czekają wszyscy
hodowcy. Już po raz drugi Mię-

dzynarodowe Targi Poznańskie
gościć będą te wspaniałe ptaki i
ich dumnych posiadaczy. Olimpiada Gołębi Pocztowych to niezwykle prestiżowe wydarzenie
przygotowywane od wielu miesięcy z niezwykłą starannością,
podczas którego swoją wiedzą
na temat hodowli i pielęgnacji
zwierząt podzielą się znane w
Europie autorytety. Trzydniowe
spotkanie dla hodowców cieszy
się ogromnym zainteresowaniem
ze strony wystawców. Do maja
swój udział potwierdziło już
ponad 80 firm z 7 krajów świata.
Ofertę zaprezentują producenci
i dystrybutorzy m.in.: karm,

leków, odżywek, środków czystości, gołębników, systemów
elektronicznych, środków transportu czy trofeów.
Olimpiada po raz czwarty
w Polsce i po raz drugi w
Poznaniu
Organizacja Olimpiady Gołębi Pocztowych w Poznaniu
na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich to bardzo
duże wyróżnienie. Spotkanie
dedykowane miłośnikom i hodowcom gołębi odbywa się w
Polsce dopiero po raz czwarty.
Dwie poprzednie edycje miały
miejsce w Katowicach, jedna w
Poznaniu.
Konkurs o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Po raz pierwszy w historii tego
wydarzenia – firmy, które potwierdziły swój udział w Targach

Gołębi Pocztowych i Akcesoriów mogą walczyć o prestiżową nagrodę – Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich
wystawców, którzy posiadają
w swoim portfolio innowacyjne
rozwiązania dla gołębi wykonane w oparciu o najwyższe
technologie
i unikalne receptury. Złoty
Medal to prestiżowe wyróżnienie przyznawane od ponad 30 lat
przez niezależny Sąd Konkursowy. W jego skład wchodzą znakomici specjaliści i profesorowie
z różnych dziedzin. Organizato-

rem konkursu jest World Trade
Center Poznań, które aktywnie
promuje handelmiędzynarodowy. Złoty Medal to licząca się
na runku rekomendacja specjalistów, która podkreśla innowacyjność oraz wysoką jakość
produktu lub usługi. Dodatkowo
wystawcy mogą liczyć na jeszcze jedno wyróżnienie – Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Poznańskich – Wybór
Konsumentów wybrany spośród
produktów i usług nagrodzonych
Złotymi Medalami. Jednak tym
razem o tym, który z nich jest
najlepszy zadecydują hodowcy.
Olimpijskie gołębiena MTP
Najpiękniejsze gołębie pocztowe zostaną zaprezentowane w
nowoczesnym pawilonie 7A.
Właśnie tam będzie można
podziwiać olimpijskie okazy.
Bogata oferta dla hodowców
gołębi znajdować się będzie w
pawilonach 6, 7, 8 i 8A. Łącznie
powierzchnia ekspozycyjna zajmie 25.000 m2.
Termin zgłoszeń mija 30 września
W tym roku zgłoszenie uczestnictwa w Targach Gołębi Pocztowych i Akcesoriów odbywa
się przez portal STREFA WYSTAWCY, któr y umożliwia
zamawianie usług targowych,
śledzenie ich realizacji, otrzymywanie dokumentów wstępu,
pobieranie faktur i potwierdzenie lokalizacji. Termin zgłoszenia udziału w Targach został
wyznaczony na 30 września. –
Jednak już teraz 70% powierzchni wystawienniczej zostało zarezerwowanej. Zgłoszenia zatem
warto wysłać wcześniej, by
mieć pewność dobrej lokalizacji
– tłumaczy Łukasz Rachubiński, dyrektor Targów Gołębi
Pocztowych i Akcesoriów. Wystawcy mogą liczyć również na
prezentację swojej oferty bardzo
szerokiej grupie odbiorców. Organizatorzy spodziewają się ok.
40.000 profesjonalistów.
Więcej informacji na www.
olimpiadagolebi.pl oraz www.
targigolebi.pl
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Jak radzić sobie z
klęskami

Nowy i ulepszony Europejski Mechanizm Ochrony
Ludności popierany jest
przez posłów z grupy EPP.
Ma on pomóc państwom
członkowskim w radzeniu
sobie z klęskami żywiołowymi.
Obecny mechanizm
ochrony ludności pokazał swoje ograniczenia.
Nasilające się klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne
wymagają wspólnej reakcji.
Ulepszony mechanizm
ochrony ma pomóc państwom członkowskim w
skuteczniejszym radzeniu
sobie z klęskami żywiołowymi i katastrofami. Ma
zapewnić również działania
operacyjne na poziomie
UE począwszy od sytuacji
zagrożeń zdrowia, pożarów,
powodzi, a także ataków
terrorystycznych oraz
zagrożeń chemicznych i
jądrowych.
Ponadto nowy Europejski
Mechanizm Ochrony Ludności ma wzmocnić prace
wolontariatu na szczeblach
krajowych i regionalnych,
wzmacniając i uzupełniając
tym samym jego prace
jako siatki bezpieczeństwa.
Prowadzone w ten sposób
działania nie dopuszczą do
pozostawienia objętego
niebezpieczeństwem kraju
UE samego sobie.
Nowy mechanizm to
odpowiedź na żądania 90%

obywateli domagających się
większej ochrony ludności.
Nowy Europejski Mechanizm Ochrony Ludności to
maksymalna skuteczność
przy minimalnym poziomie
biurokracji.

Bezpłatne WiFi
dla Europejczyków

Rusza program WiFi4EU.
Komisja Europejska będzie
propagować bezpłatny
dostęp do bezprzewodowego internetu dla mieszkańców Europy i turystów w
przestrzeniach publicznych
– takich jak parki, place,
budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea
w całej Europie.
“że wszyscy powinni
odnosić korzyści z łączności, oznacza, że ani miejsce
zamieszkania, ani poziom
dochodów nie powinny
mieć przy tym znaczenia.
Proponujemy dziś zatem,
by do 2020 r. każda wieś
i każde miasto w Europie
oferowały bezpłatny dostęp
do internetu w pobliżu
głównych skupisk życia
publicznego” – Jean-Claude
JUNCKER – Orędzie o stanie
Unii, wrzesień 2016 r.

Europa potrzebuje
silnej polityki rolnej

Aby nowa polityka rolna UE
była skuteczna i zrównoważona, wymaga ona nie tylko
odpowiedniego finansowania, ale także stosowania
nowych metod. Posłowie

z grupy EPP uważają, że
podstawa nowej WPR
musi opierać się strukturze
dwukierunkowej, w której
pierwszy filar będący w
pełni finansowany przez UE
zagwarantuje skuteczne
wsparcie dochodów.
Obecna WPR pokazała,
że mimo jej dobrych celi,
stosowane metody doprowadziły do zwiększenia
biurokracji i poniesienia
przez rolników więcej szkód,
aniżeli realnych rezultatów. Dlatego teraz istnieje
potrzeba nowej metody by
zachęcić rolników do dostarczania dóbr ekologicznych.
Należy to zrobić z ogólnym
uproszczeniem “regulacyjnej dżungli”.
Model nowej polityki
rolnej prezentowany przez
EPP ma na celu przede
wszystkim ochronę lokalnej produkcji żywności w
gospodarstwach prowadzonych przez rodziny na terenie całej Europy. Nowa WPR
musi również zwiększyć
swoje wsparcie dla młodych
rolników tak, by zapewnić
przyszłość europejskiej
produkcji żywności. Aby
osiągnąć cele nowej polityki
rolnej, należy ją odpowiednio sfinansować. Realna
wartość budżetu WPR
musi zostać utrzymana lub
zwiększona. W ten sposób
możliwe będzie osiągnięcie
inteligentnej, zrównoważonej oraz sprawiedliwej
polityki rolnej.
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Tłumy na Polibudzie Open Air
Festiwal Polibuda Open Air
2018, jak co roku, przyciągnął tłumy miłośników
różnorodnych gatunków muzycznych, ale przede wszystkim osoby, które chciały
się po prostu dobrze bawić.
Dwudniowa impreza organizowana cyklicznie i z
coraz większym rozmachem
przez Samorząd Studentów
Politechniki Poznańskiej na
stałe wpisała się już w kalendarz kulturalnych wydarzeń
Poznania.
Na przestrzeni ostatnich kilku
lat nastąpił wyraźny rozwój
tej imprezy. W ciągu kilku
lat z niewielkiego wydarzenia
na 2-3 tysiące osób, powstał
prawdziwy festiwal muzyczny, który w ostatnim czasie
przyciąga kilkadziesiąt tysięcy uczestników podczas
dwóch dni dobrej zabawy.
Dobra reklama wydarzenia
w postaci choćby plakatów i
telebimów zapowiadających
POA rozmieszczonych w niemalże całej przestrzeni miasta,
a nawet na pokładzie Kolei
Wielkopolskich, zrobiła swoje
i pomogła w osiągnięciu celu.
Główna siła festiwalu Polibuda Open Air to z pewnością
różnorodne koncerty dobierane z myślą o zaspokojeniu
miłośników wielu gatunków
muzycznych. Niektórzy preferują bowiem solidną dawkę
metalu, a inni potrafią dobrze

bawić się tylko w rytmach
reggae czy klimatach techno.
Organizatorzy tegorocznego
festiwalu szukali jednak mimo
wszystko nowych pomysłów i
inspiracji. Przygotowania rozpoczęły się już w listopadzie.
W tym roku na festiwalowej
scenie wystąpiły m.in. takie zespoły, jak: Brathanki,
C-Bool, Nocny Kochanek oraz
Kalwi & Remi.
POA to jednak nie tylko
dobre koncerty, ale także różnorodne gry i konkursy z
nagrodami odbywające się w
specjalnej strefie animacji,
która z roku na rok oferuje
nowe pomysły na zabawianie
uczestników chcących zrobić
sobie przerwę w zabawie pod
sceną. W bieżącej edycji festiwalu można było wziąć udział
m.in. w szybkich randkach,
strzelaniu rzutów karnych,
celowaniu z karabinów laserowych do wyznaczonych celów

czy w konkursach przygotowanych przez Galerię Malta.
Niesamowita atmosfera panująca podczas POA udzieliła
się przybyłym na wydarzenie
uczestnikom także i w tym
roku. – Bardzo się cieszę, że
mogę tutaj być. Przyszłam z
koleżanką przede wszystkim
na koncert duetu Kalwi &
Remi oraz zespołu Nocny
Kochanek, ale przy okazji skorzystać z innych dostępnych na
miejscu atrakcji - mówi Kasia,
na co dzień studentka Politechniki Poznańskiej. Swojego
zadowolenia nie ukrywa także
pan Krzysztof, który przyjechał z Wrześni na festiwal
wraz ze swoją żoną: - Planowaliśmy spędzić ten weekend w
Poznaniu i trochę się rozerwać,
ale naszym głównym celem
jest wysłuchanie koncertu
zespołu Brathanki.
Michał Szott

Ukraińska Wiosna z muzyką
Na koncercie galowym XI
edycji Festiwalu Kultury
UKRAIŃSKA WIOSNA,
który na dobre wpisał się
w kalendarz imprez kulturalnych Poznania i nie tylko
Sala Wielka C.K.Zamek wypełniona po brzegi, co dało
odpowiedź jak pozytywnie
odbierana jest ta muzyka w
grodzie Przemysła.
Ukraińska Wiosna 2018, w
tym roku częściowo eksperymentalna, albowiem trwa krótko – od czwartku do niedzieli,
odbywała się pod patronatem
honorowym Konsulatu Honorowego Ukrainy w Polsce.
Pomysłodawcą i głównym
organizatorem było, jak zwykle, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina
w Poznaniu, zaś donatorami,
dzięki którym udało się zorganizować festiwal był Samorząd
Województwa Wielkopolskiego i Miasto Poznań. Ukraińska
Wiosna często wspomaga
akcje społeczne, niezwykle
potrzebne w dzisiejszych czasach. Otrzymaliśmy ulotki o
dwóch projektach społecznych
związanych z Ukrainą ;projekt
badawczy dotyczący społeczności ukraińskich, imigrantów
w Poznaniu i okolicach oraz
zbiórka na Tatarów Krymskich
w Drohobyczu.
Kiedy Rosja anektowała
Krym, zaczęły się represje
wobec społeczności Tatarów
Krymskich. Wielu Tatarów
opuściło swe domy szukając,
nie lepszego, lecz NORMALNEGO życia w innych rejonach Ukrainy. Dużą grupę
wewnętrznych uchodźców
przyjęło miasto Drohobycz.
Mentorem i opiekunem tej
dość licznej grupy jest Polak
mieszkający na stałe w Drohobyczu –Artur DESKA. Stowarzyszenie Polska-Ukraina w
Poznaniu podjęło się przeprowadzenia zbiórki pieniężnej
na rzecz Tatarów Krymskich
w Drohobyczu. www.poznajsasiada.org.

NAONI czyliU k raińska
Narodowa Orkiestra Instrumentów Ludowych z Kijowa to
zespół unikalny i wyjątkowy
na rynku muzycznym. Muzycy, z których wielu zaliczyć
można do multiinstrumentalistów, grają na ponad 40 rodzajach instrumentów, wśród
których są zarówno skrzypce i
wiolonczela, jak i flety proste,
fletnia Pana, drumle, cymbały, bandura, kukułki, surmy,
trombity, dudka, syringa i wiele, wiele innych, których same
nazwy i tak niewiele powiedzą
niewtajemniczonym.
Do niedawna repertuar zespołu głównie opierał się na

melodiach ludowych różnych
regionów Ukrainy. I takim
programem zachwycaliśmy się
w 2012 roku podczas V edycji
Ukraińskiej Wiosny. Półtora
roku później, w listopadzie
2013 roku młodzież ukraińska zaprotestowała, najpierw
w Kijowie, później w innych
miastach, przeciwko decyzji
ówczesnego prezydenta, który powiedział NIE umowie
stowarzyszeniowej Ukrainy z
Unią Europejską. Wiemy co
było dalej. Niewypowiedziana
wojna na wschodzie Ukrainy
trwa nadal.
Krzysztof Wodniczak
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KONTROWERSJE I ARTYKUŁY POLEMICZNE

Apel do premiera rządu RP, aby
przerwać antypolskie działania ze
strony niektórych posłów unijnych
Panie Premierze sympatycy
i członkowie Poznańskiego Stowarzyszenia Patriotycznego z terenu Wielkopolski oczekują od Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej
wyrażenia zdecydowanegosprzeciwu i zachowania
stanowczej postawy wobec
trwającego od dziesiątek
lat i narastającego wobec
Polski działania ze strony
ugrupowań krajowych i poza
naszymi granicami o antypolskim charakterze.
Z posiadanych informacji
nasze oczekiwania wyraża
zdecydowana większość
Wielkopolan – spadkobierców czynu wolnościowego
i niepodległościowego - Powstańców Wielkopolskich.
Obowiązkiem władz jest
obrona godności narodowej.
Walka z prowadzonym przez
inne państwa zamachem
na suwerenność naszej Ojczyzny. Upominanie się
o stosowanie prawdy historycznej wobec Polski i
edukowanie o niej polskiego
i międzynarodowego społeczeństwa. Karty polskiej
historii zapisane są walką o
NIEPODLEGŁOŚĆ.
Historycznie przyjmujemy, że Polska odzyskała
niepodległość w 1918 r.
W rzeczywistości datę
tąnie można przypisać do terenów całej Drugiej Rzeczypospolitej bowiem znaczne
jej tereny przyłączone zostały np. w drodze plebiscytów
po 1918 r.
Rzeczpospolita zniknęła
z mapy Europy w 1795 r i tą
datę uważa się za początek
okresu nazywanego” Polska
pod zaborami”.
Państwo polskie rzeczywiście zniknęło w tym roku
jednak zabory ziem polskich
zaczęły się już w 1772 r.
- pierwszym rozbiorem.
Wtedy to znaczna część
Rzeczypospolitej znalazła
się w granicach Austrii,
Prus i Rosji. Następny drugi
rozbiór dokonano w 1793r, a
kolejny trzeci w 1795 r.
Słynne ”123 lata niewoli”
są więc w dużej mierze
skrótem myślowym, które
nie określa rzeczywistego
początku czasu pozbawienia
wolności narodu polskiego i
jego państwowości – zniewalanie trwało dłużej.
Należy przypomnieć, że
w latach niewoli Polacy
nieprzerwanie dążyli do
odzyskania swojej Ojczyzny. Wykorzystywali każdą możliwość walki o jej
przywrócenie. Był to czas
wojen Napoleona – 1807 r,
wkroczenie Rosjan – 1813
r, powstania listopadowe –
1831 r, powstanie styczniowe – 1864 r.
Fakt wywalczenia niepodległości przez Polaków, którzy dokonywali tego zbrojnymi czynami oraz poprzez
działania dyplomatyczne był
nieporównywalny w skali
światowej historii. Był to
efekt trwania w polskości
przez te ponad 123 lata wymazania Polski jako państwa
z mapy Europy.
Pomimo działań prowadzonych przez zaborców dla
wynarodowienia Polaków

zamieszkujących na ich terenach, to nie przyniosły one
zaplanowanego celu.
Fundamentem dla przetrwania i myślenia o odbudowie Polski było utrzymywanie nauki języka polskiego,
pokoleniowe przekazywanie
wartości narodowychopartych o tradycję historyczną,
wyznawanie wiary chrześcijańskiej i utrzymywanie
więzi rodzinnych.
W tym roku obchodzimy
100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
Wobec działań jakie zostały dokonane wobec Polski i narodu polskiego po
1918 r. spowodowało, że nie
mogliśmy w pełni cieszyć
się wywalczoną wówczas
wolnością.
Już w 1920r. Polska musiała odpierać zbrojne ataki
ze strony Rosji. W dniu 1
września 1939 r. Polska
została zbrojnie napadnięta
przez Niemcy hitlerowskie, a
już 17 września 1939 r, przez
wojska radzieckie.
Od 1939 r do 1945 r byliśmy jako naród więzieni,
mordowani, upokarzani,
a kraj był poddany okrutnej okupacji. Kraj został
zniszczony i ograbiony. Po
zakończeniu II wojny światowej na skutek porozumień
pomiędzy władzami Stanów
Zjednoczonych, Związku
Socjalistycznych Republik
Radzieckich, Wielkiej Brytanii Polska uzyskała iluzoryczną wolność. Ich decyzja
spowodowała, że Polska
została podporządkowana
wpływom rządów ZSSR.
Stan ten trwał do roku 1993.
Następnie w 2004 r. Polska
wstąpiła do Unii Europejskiej co zadecydowało o
ograniczeniu naszej wolności państwowej.
PRZYWOŁUJEMY powyższe fakty celem wyrażenia sprzeciwu wobec
stale kierowanych wobec
naszego kraju między innymi pouczeń, krytyki, żądań,
oszczerstw, a także działań
niekorzystnych dla polskiej
gospodarki, finansów i handlu.
Tego rodzaju działania w
ostatnim okresie nasiliły się
ze strony Francji, Niemiec,
Rosji i Izraela, a także Unii
Europejskiej.
WYSTĘPUJEMY w imieniu tej części polskiego społeczeństwa, które pragnie
żyć w swojej Ojczyźnie
– Polsce. Mieszkać na jej
terenie, uczyć się, pracować,
zakładać swoje rodziny i
mieć pewność, że ich państwo jest NIEPODLEGŁE.
OCZEKUJEMY od Rządu polskiego, posłów Sejmu
i senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanych działań dla zapewnienia naszemu państwu
rzeczywistej niepodległości.
Wobec narastającej polityki
prowadzonej wobec Polski i
narodu polskiego ze strony
ugrupowań manifestujących
swoją antypolskość należy
nie tylko dementować głoszone przez nich oszczerstwa ale zdecydowanie przeciw nim występować.
Ostatnie miesiące poka-

zują jak agresywnie postępują wobec Polski i narodu
polskiego środowiska prożydowskie i rząd Izraela,
a także organizacje międzynarodowe wspierające
te środowiska prowadząc
antypolską politykę.
Oskarżają nas o współudział w zbrodniach popełnianych przez Niemcy
hitlerowskie w czasie II
wojny światowej na osobach
pochodzenia żydowskiego. W sposób oszczerczy,
kłamliwy wykorzystują do
tego celu upowszechnianą
na skalę światową „religię
holokaustu”.
Wykorzystywana jestona
doszerzenia propagandy,która ma prowadzić do ugruntowania w świadomości ludności świata, że jedynie osoby
pochodzenia żydowskiego
były ofiarami bestialskich
mordów dokonywa nych
przez wojska Niemiec hitlerowskich okupujące państwa
europejskie.
Tego rodzaju oszczerstwa
kierowane w stronę Polski
są niestosowne i obraźliwe.
Ziemie polskie były pod
okupacją niemiecka. Na
terenie tym państwo polskie
nie istniało i nie miało nic
wspólnego z jakąkolwiek
eksterminacją ludzi. Za ten
teren odpowiadał okupant,
który dokonywał represji i
mordów na ludności mając
w dyspozycji swoje wojska
i policję.
Żydzi zapominają jakie
straty poniosły narody, których obywatele byli mordowani w obozach koncentracyjnych, poniżani i torturowani w obozach jenieckich i
wykorzystywani wbestialski
i wyniszczający sposób w
obozach pracy niewolniczej.
Jakim prawem środowiska
żydowskie gloryfikują osób
pochodzenia żydowskiego,
które były ofiarami zbrodni
hitlerowskich.
Ponadto z upływem lat
coraz powszechnym staje
się podawanie w mediach
światowych informacji o coraz większej liczbie ludności
żydowskiej, która utraciła
życie w czasie II
wojny światowej. Traktować to można jako część
planu polityki holokaustu.
Powiększanie ilość zamordowanej społeczności
żydowskiej ma stale pobudzać odruchy litości wobec
holokaustu wśród narodów
świata. Prowadzenie polityki holokaustu jako faktu,
że tylko ich ofiary II wojny
światowej wymagają najwyższej żałoby jest działaniem upokarzającym wobec
ofiar tej wojny z innych
narodów świata.
Przyjmowanie i nie odpieranie przez stronę polską tego rodzaju stanowisk,
prezentowanych przez środowiska wyrażające otwarcie swoją antypolskość, w
konsekwencji prowadzi do
pozbawiania Polski statutu
państwa NIEPODLEGŁEGO.
autorzy
dr JacekKarczmgr, inż.BogdanBera,
JerzyKaczmarek
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Politycy zmieniają poglądy zależnie od koniunktóry
Już przed wojną mawiano nieco
złośliwie, że nie matura, lecz
chęć szczera zrobi z ciebie
oficera. Po wojnie było już tylko
gorzej, bo wystarczył dwutygodniowy kurs, żeby zostać
prokuratorem, albo sędzią skazującym żołnierzy niezłomnych
na śmierć.

się tak zadaje, a gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to zawsze
można przedstawić dyplom i
nawetnie trzeba go kupować na
przysłowiowym Bazarze Różyckiego. Uczelnie prześcigają
się najpierw w pozyskiwaniu
studentów, a potem w zaspakajaniu ich potrzeb.

Z czasem trzeba było jednak
naukę przywrócić do łask.
Nadzwyczajna kasta towarzyszy
potrzebowała przecież lekarzy,
inżynierów, a nawet artyści byli
potrzebni, jeśli niezbyt mocno
dokazywali. Dla potomków
towarzyszy radzieckich uczelnie
stały otworem, a różne dyplomy
czekały tylko na wręczenie.
Pozostali zwykli kandydaci na
przyszłych magistrów, musieli
się jednak wykazywać nabytą
wiedzą, albo talentem.
Teraz artystą jest każdy, komu

Ale właściwie dlaczego tylko
artyści mają być uprzywilejowani? A jak ktoś czuje się
lekarzem, sędzią, politykiem?
W niektórych wypadkach
wymagane są jeszcze dyplomy,
chodzi więc o to, żeby były
one dostępne,dla „elyt” i są,
oczywiście. Nikt przecież nie
bada rankingowo poziomu
uczelni dyplom wystawiającej.
Najlepiej jednak być politykiem. Od niego nie wymaga się
niczego, nawet zdecydowanych

poglądów, które „wytrawny”
polityk zmienia zależnie od
koniunktury. Według gender,
płeć to też sprawa poglądów,
nie biologii,a więc można
ją zmieniać w zależności od
kaprysu chwili i wewnętrznego
głębokiego przekonania.
Czy zatem warto jeszcze
cokolwiek studiować? Tak,
ale jedynie na politechnice.
Inżynierem się jest, albo nie
jest i basta. Mostów, domów,
maszyn nie zaprojektują ludzie, którym się jedynie zdaje,
że są inżynierami. Może
dlatego właśnie o nich mówi
się najmniej, bo o co może go
dziennikarz zapytać? Jak czuł
się projektując maszynę? To
już lepiej zapytać piłkarza, co
czuł kopiąc piłkę...
Małgorzata Todd

Jest drugi akt oskarżenia w
zabójstwie Jarosława Ziętary
Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds.
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie
w piątek 11 maja br. skierował do sądu akt oskarżenia
przeciwko Mirosławowi R. i
Dariuszowi L. Dwóm byłym
ochroniarzom Elektromisu
zarzuca się uprowadzenie,
pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie
dziennikarza Jarosława Ziętary.
M i rosław R. (pseudon i m
Ryba) i Dariusz L. (Lala)
mieli uprowadzić dziennikarza i przekazać go osobom,
które dokonały jego zabójstwa.
Według ustaleń prokuratury oskarżeni podając się za
funkcjonariuszy policji, doprowadzili do wejścia Jarosława
Ziętary do samochodu przypominającego radiowóz policyjny. Następnie przekazali go
osobom, które dokonały jego
zabójstwa, zniszczenia zwłok
i ukrycia szczątków. Mieli oni
współdziałać z inną, nieżyjącą
dziś osobą. Obecnie 60-letni
Mirosław R. i 50-letni Dariusz
L., byli w pierwszej połowie
lat 90. pracownikami poznańskiego holdingu Elektromis,
którego działalność pozostawała w zainteresowaniu zawodowym Jarosława Ziętary.
Oskarżeni nie przyznali się
do zarzucanego im czynu i
złożyli wyjaśnienia sprzeczne

z ustaleniami śledztwa. Byli
oni już podejrzani o pomocnictwo w porwaniu i zabójstwie
dziennikarza, ale w grudniu
2015 roku prokuratura nieprawomocnie umorzyła śledztwo
w tym zakresie. Zażalenie na
decyzję prokuratury o umorzeniu złożył brat dziennikarza
Jacek Ziętara.
- Oskarżenie byłych ochroniarzy Elektromisu o udział w
porwaniu, przetrzymywaniu
i przyczynienie się do śmierci dziennikarza to jeden z
przełomowych momentów.
Dowodzi to, że prokuratura kompleksowo bada sprawę Ziętary - komentuje dla
„Presserwisu” Krzysztof M.
Kaźmierczak, przedstawiciel
Komitetu Społecznego im.
Jarosława Ziętary. - Myślę,
że ten akt oskarżenia będzie
wzmocnieniem dla trwającego od dwóch lat procesu,
w którym Aleksander G. jest
oskarżony o podżeganie do
zamordowania dziennikarza.
Oba wątki się uzupełniają.
Mam nadzieję, że prokuratura
sfinalizuje także inne wątki,
dotyczące pozostałych osób,
które odpowiedzialne są za
zamordowanie dziennikarza dodaje Kaźmierczak.
Prokuratura Krajowa, akt
oskarżenia skierowała do Sądu
Okręgowego w Poznaniu. W
zamiejscowym oddziale PK
prowadzone jest odrębne postępowanie dotyczące bezpośrednich sprawców zabójstwa

Ziętary zmierzające m.in.
do ustalenia miejsca ukrycia
szczątków jego zwłok i ich
identyfikacji.
Zamordowany dziennikarz
współpracował m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Wprost” i
„Gazetą Poznańską”. 1 września 1992 roku wyszedł ze
swego mieszkania do redakcji
„Gazety Poznańskiej” i został
uprowadzony. Siedem lat później został uznany za zmarłego. Poznańskie śledztwo w
sprawie jego uprowadzenia
dwukrotnie umarzano, bo nie
udało się odnaleźć ciała. W
2011 roku członkowie Społecznego Komitetu „Wyjaśnić
śmierć Jarosława Ziętary” i
redaktorzy naczelni gazet zaapelowali do władz o ponowne
śledztwo. Sprawę przekazano
do Krakowa. Krakowska prokuratura zmieniła kwalifikację
prawną z uprowadzenia na zabójstwo. Uznała, że motywem
zbrodni była dziennikarska
praca Ziętary dotycząca afer
gospodarczych.
W czerwcu 2015 roku Prokuratura Apelacyjna w Krakowie oskarżyła byłego senatora Aleksandra Gawronika
o podżeganie do zabójstwa
Jarosława Ziętary. Akt oskarżenia został skierowany do
Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Proces w tej sprawie tocy się
od stycznia 2016 roku. Oskarżony nie przyznaje się do winy.
Krzysztof M. Kaźmierczak

Sponsorowanie lichwiarzy
Wydaje się jakby „dobra
zmiana” utknęła w miejscu.
Są dziedziny, w których trudno ją zauważyć. Seniorom
proponuje się darmowe leki
zamiast kompetentnych lekarzy, niemowlętom szczepionki o niezbadanym działaniu.
Dla równowagi emocjonalnej
wciska nam się mnóstwo
seriali opowiadających,
jakich to mamy genialnych
lekarzy. Pacjent odnosi zatem
wrażenie, że może tylko on
jakoś źle trafił.
Z nauką historii jest akurat
odwrotnie. Skoro już ją w
szkołach przywrócono, to dla
równowagi serial telewizyjny
powinien utrzymywać widza
w przekonaniu, że Polacy
zawsze byli jacyś tacy nudni
i przygłupi. A najlepiej, żeby
zakłamanej historii Polak
uczył się z Muzeum Polin,

które jest utrzymywane za
pieniądze, i to nie małe, polskiego podatnika. Może nie
stać nas na edukację lekarzy
z prawdziwego zdarzenia,
ale na renowacje żydowskich
cmentarzy, o które sami
żydzi nie dbają, wydajemy
lekką ręką 1 milion zł.
Ale co tam jakiś głupi
milion! Niebawem oddamy
miliardy i to nie złotówek,
a dolarów – praktycznie
wszystko co mamy i jeszcze
zadłużymy się spłacając żydowskie roszczenia, zapewne
„konieczne, uzasadnione i
sprawiedliwe”. Zostały one
bowiem na razie wyliczone
akurat na tyle, ile wynoszą
nasze rządowe rezerwy trzymane w amerykańskich bankach. Ot, taki nieoczekiwany
zbieg okoliczności! Historia
lubi się powtarzać, raz już

zapłaciliśmy złotem z rezerw
państwowych Anglikom za
przywilej bronienia ich przed
Hitlerem.
Wyszliśmy na tym tak, jak
może wyjść człowiek honoru
w starciu z lichwiarzem.
Obecne głębokie ukłony
naszych przywódców w jedną
stronę, powodują wystawianie się na kopniaki z drugiej.
Uniżoność zawsze odnosi
ten sam skutek. Trudno nie
skorzystać z okazji do wymierzenia salonowego, albo
dyplomatycznego kopniaka,
gdy podstawia się do tego
sam wypięty tyłek.
A może jest to ostatni
moment, żeby przypomnieć
sobie o honorze i polskiej
racji stanu, póki nie jest za
późno?

Małgorzata Todd
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zobowiązany do wykonania
„po swojemu” jedną z 30.
piosenek mających w tytule
„czerwony” lub „red”. Wybór
jest znaczny. Trzeba tylko
dotrzeć do oryginalnych wykonawców. Repertuar
to m.inn. Czerwony
notes, błękitny
prochowiec- Myslovitz, Czerwony
autobus-Bogucki/Chór Czejanda, Czerwony
jak cegła- Dżem
,Czerwone korale
- Brathanki, Czerwone słoneczko -2
plus 1, Łoże w kolorze
czerwonym - Sztywny Pal
Azji, Czerwona róża, Czerwony album -Coma, Czerwone róże- Damian Holecki,
Czerwony Ramos- Hala
Dzieci, Czerwone żagleChór Dana, czy z zagranicznej dyskografii :Red,red
wine - UB40, Lady in Red

- Chris Bergch, Red Right
Hand- Nick Care, Blood Red
Sondman - Lordi, Blood
Red - Slayer, Red Blooded
Woman - Kyle Minogue,
Red rose - Alphavile, Red
rose cafe - Demis Roussos,
Red rose speddway - Poul
Mc Cartney and Wings, Red
Sails in the sunset - The
Beatles.
Wybór piosenek do wykonania jest duży, tylko należy
dotrzeć z komunikatem do
zainteresowanych śpiewających. Oczywiście, wiele
zależy od tego, jakie uda się
pozyskać tytuły prasowe,(
POWIATY GMINY jak
zawsze są gotowe współpracować ), radio, telewizję
na patronów medialnych.
Szanse na realizację tego
przedsięwzięcia są duże.
Jestem pewny, że z niewielką
pomocą wielu Przyjaciół uda
się! Spróbujmy!

Krzysztof Wodniczak

Muzyczny Świat Louisa Armstronga
24 czerwca na scenie Word
Trade Center odbędzie się
koncert charytatywny „Muzyczny Świat Louisa Armstronga”, w wykonaniu zespołu jazzu tradycyjnego The
Warsaw Dixielanders. Dochód
z biletów zostanie przekazany
na rehabilitację p. Agnieszki.
Koncert jest dedykowany
wszystkim fanom twórczości
Louisa Armstronga. Inicjaty-

wa przybliży Jego znane i lubiane standardy jazzowe oraz
utwory muzyki rozrywkowej
w wersji jazzowej.
Wydarzenie ma na celu pomóc p. Agnieszce, przebywającej w chwili obecnej Zakładzie Leczenia Respiratorem.
Muzycy biorący udział w tym
koncercie nie pobierają żadnego wynagrodzenia, a cały
dochód z wydarzenia zostanie

przekazany na rehabilitację p.
Agnieszki.
W koncercie udział wezmą: MICHAŁ PIJEWSKI
( klarnet, fortepian, wokal,
prowadzenie ) JERZY KUSZAKIEWICZ ( trąbka, wokal
),MARIUSZ WNUK (puzon
),MAR EK SŁOMIŃSK I (
banjo ),ROBERT KUDUK (
kontrabas ), JERZY WIĘCKOWSKI ( perkusja ).  K.W.

Roman Kłosowski (1929 – 2018)

Choć Prince’a nie ma z nami
już ponad dwa lata, archiwa
niezwykle kreatywnego artysty
pełne są nagrań, których nie
poznali fani. Dzięki współpracy
spadkobierców ‘Księcia’ oraz
wytwórni Warner Music 21
września 2018 roku ukaże się
wyjątkowy album – „Piano &
A Microphone 1983”.
Płyta „Piano & A Microphone 1983” zawiera nigdy
wcześniej niepublikowany, 35
minutowy materiał nagrany
amatorsko w zaciszu domowym przy akompaniamencie
fortepianu.Teraz będzie można
go posłuchać z CD czy płyty
winylowej.
Będzie też coś dla kolekcjonerów, czyli wydanie deluxe, zawierające zarówno kompakt, jak

drobna, była niezapomniana
i WIELKA. „Zatrudniano”
Go do wspaniałych, satyrycznych, cyklicznych programów
telewizyjnych (między innymi.”Poznajmy się” reż. Jerzego
Gruzy z udziałem Bogusława
Kobieli, Jacka Fedorowicza).
Gruza na kanwie satyrycznych, aktorskich „wyczynów”
Kłosowskiego zrealizował super serial „Czterdziestolatek”.
I p r z ys z e d ł t a k i c z a s
(1976/81), gdy Pan Roman
Kłosowski został dyrektorem
naczelnym i artystycznym
Teatru Powszechnego w pobliskiej Łodzi. Dokonał w
nim największego, teatralnego
wydarzenia, myślę, że nie
tylko krajowego. Zrealizował i zagrał główną rolę w
teatralnym przekładzie literackiego, światowego dzieła
Jarosława Haszka, „Dzielny
wojak Szwejk”. Rolę Szwejka
w wykonaniu Pana Romana,
mogę subiektywnie przyrównać do roli Jourdaina w wykonaniu Bogusia Kobieli w
sztuce Moliera „Mieszczanin
szlachcicem”. Miałem okazję
dwukrotnie obejrzeć w Teatrze
Powszechnym „kłosowskiego
Szwejka”. Ulica Więckowskiego 13 (tu znajdował się
Teatr Powszechny) podczas
afiszowego trwania Szwejku

przybrała szczególny wystrój
w gadżety, rekwizyty przypominające epokę austro-węgierskiego cesarza Franciszka
Józefa I. Wejście do budynku,
poczekalnia teatru wystrojona
była na wzór minionej epoki
a … a wewnątrz poczekalni
orkiestra w uniformach austro wegierskich przygrywała
słynne melodie, walce, marsze
wiedeńskie. Kiedy wypełniła
się sala teatralna, kiedy nastąpił ostatni gong, kurtyna
się nie podniosła, a przed nią
wyszedł jako Szwejk, pan
Roman. Nic nie mówiąc, rozglądał sie po Sali, aż do skutku
(raz w lewo, raz w prawo) tzn
do całkowitego rozśmieszenia
widowni i, wówczas kurtyna
podniosła się w górę, zaczęła
się „prawdziwa” sztuka.
Zapomniany, osamotniony (wcześniej w 2013 roku
zmarła żona Krystyna - ciągle
mówił, powtarzał -”brakuje
mi żony”) Roman Kłosowski
zmarł utraciwszy całkowicie
wzrok, w łódzkim domu opieki - „To prawda, tato nie żyje.
Nie chciałbym o szczegółach
mówić, powiem tylko, że w
ostatnich dniach życia bardzo
ciężko chorował. Odszedł
spokojnie” – powiedział syn
Tomasz
Antoni Malewski

i nośnik analogowy. Znajdzie
się w nim 12-calowy booklet z
notatkami inżyniera dźwięku
współpracującego w 1983 roku
z Prince’em, Dona Battsa oraz
wcześniej niepublikowane zdjęcia artysty.
„Są to surowe i intymne
nagrania, których Prince dokonał tuż przed osiągnięciem
wielkiego sukcesu i statusu
gwiazdy. Pod względem formatu przypominają »Piano & A
Microphone Tour«, która miała
miejsce pod koniec jego kariery w 2016 roku” – mówi Troy
Carter, doradca spadkobierców
Prince’a. „Rodzina artysty jest
podekscytowana tym, że fani
będą mieli okazję poznać w
ten sposób proces artystycznej
ewolucji kariery Prince’a”.

Warto nadmienić, że wśród
piosenek są, chociażby „17
Days”, „Purple Rain” (tak,
tak, późniejszy superhit - tu w
ascetycznej, intymnej wersji),
znana z repertuaru Joni Mitchell
„A Case Of You”, „Strange
Relationship” (w 1987 roku
wydana na albumie „Sign O’
The Times”), „International
Lover” oraz interpretacja XIX
-wiecznego utworu z nurtu negro spirituals „Mary Don’t You
Weep”. Ten ostatni znalazł się
na napisach końcowych filmu
Spike’a Lee „BlacKkKlansman”, który wejdzie na ekrany
kin w sierpniu 2018 roku.
Wszystkie utwory znalazły
się na wydawnictwie w takiej
postaci, w jakiej zostały nagrane przez Prince’a.
K.W.

VINESONG w Wielkopolsce
VINESONG jest międzynarodową grupą misjonarzy
muzycznych, którzy służą
Ewangelią poprzez uwielbienie i Słowo. Siedziba zespołu
mieści się na obrzeżach Londynu, a ansambl podróżuje
po całej kuli ziemskiej przez
jedenaście miesięcy każdego
roku, docierając do 37 krajów na świecie.
Sierpniowa trasa będzie czwartą wizytą VINESONGu w
Polsce. Ostatnia miała miejsce
dwa lata temu. Zespół usługuje
w więzieniach, jak również
na konferencjach i kościołach

każdego wyznania. Od 22 lat
prowadzi uwielbienie o oddaje
chwalę Bogu na schodach Kapitolu podczas Narodowego
Dnia Modlitwy w Waszyngtonie (USA). VINESONG był
pierwszą chrześcijańską służba
muzyczną w ONZ: odbyli już
tam osiem wizyt.
VINESONG wydali łącznie
31 płyt CD po polsku, francusku, hiszpańsku, portugalsku,
niemiecku, czesku, angielsku,
a także w dialektach afrykańskich. Prowadzą pełlną usługe
uwielbienia w 11 językach.
Założycielem i liderem zespołu jest John Watson, który

pochodzi z Zimbabawe, pozostali członkowie pochodzą
z różnych krajów.
Liderzy kościołów z różnych krajów na całym świecie
zgodnie stwierdzają, ze VINESONG stanowi dobrą glebę do
wspierania ich przesłania.
W drodze z berlina do warszawy , gdzie VINESONG wystąpi 30 sierpnia na Stadionie
Narodowym podczas Marszu
dla Jezusa zaplanowano koncerty w Wielkopolsce m.in. w
Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Jarocinie,
Poznaniu.

Krzysztof Wodniczak

Tinsley Ellis w Polsce
Bluesowy czarodziej z
Florydy, reprezentant
legendarnej wytwórni
Alligator Records. Po raz
pierwszy w długiej karierze
dotrze ze swoją muzyką
do Polski. Jego najnowszy
album „Winning Hand”
zadebiutował na 1 miejscu
bluesowego zestawienia
magazynu „Billboard”.
Oprócz koncertu na scenie
„Spodka” - artysta poprowadzi również klinikę
gitarową w sali kameralnej
NOSPR.

W poniedziałek (11 czerwca
2018 roku) w wieku 89 lat,
odszedł od nas na zawsze
„mały, wielki człowiek”, w/g
Romana Bratnego filmowy „Kolumb rocznik XX”
- IKONA polskiej sceny,
polskiego teatru, polskiego
kina, niezapomniany aktor
, reżyser - Pan Roman Kłosowski.
Tak się złożyło w moim życiu, że dorastałem wraz z
rozwojem polskiego kina,
aktorskiego kunsztu Pana
Romana (debiut w 1953 roku
– „Celuloza” Jerzego Kawalerowicza, „Człowiek na
torze” Andrzeja Munka). Ze
względu na nieciekawą aparycję, „napoleoński”, niski
wzrost, wydawałoby się, że
nie będzie wielkim aktorem,
filmowym amantem, że stanie
się zwykłym, drugoplanowym,
filmowym gagiem. Poniekąd
tak by się stało, że zostanie jak
wielu aktorów polskiego kina,
„zaszufladkowany” na zawsze.
Jednak wbrew naturze stało się
inaczej. Koniec lat 50-tych to
początek światowej, wielkiej
„nowej fali polskiego kina”,
w której jako aktor uczestniczył w wybitnych rolach, Pan
Roman Kłosowski: to „Eroica”
(rola por. Szpakowskiego)
Andrzeja Munka, filmowa,
satyryczna ballada „Ewa chce
spać” (rola studenta Lulka)
Tadeusza Chmielewskiego
czy niezapomniane arcydzieło, w/g opowiadania Marka
Hłaski („Następny do raju”)
w reżyserii E.C. Petelskich
„Baza ludzi umarłych” (rola
Orsaczka). JEGO aktorstwem
zawsze interesowali się wielcy twórcy polskiego kina:
Andrzej Munk, Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Gruza, małżeństwo Petelskich. Roman
Kłosowski zagrał w „dziesiątkach” filmów, teatralnych
sztukach. Każda odtwarzana rola, nawet epizodyczna,
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Niespodzianka dla fanów Prince’a!

Felieton Wodniczaka
Każda nowa inicjatywa,
każdy pomysł o powodzeniu
może zaświadczyć najwcześniej po pięciu edycjach.
Bowiem piątka tworzy
pewną tradycję. W Polsce i w
Europie są konkursy festiwale, które mają
w nazwie miejscowość, w jakiej
się odbywają.
Moja propozycja
dotyczy nowego
festiwalu muzycznego- może
bardziej przeglądu - z kolorem
CZERWONYM
w tytule. CZERWONAKA PIOSENKA lub W
CZERWONAKU ŚPIEWANIE W KOLORZE CZERWONYM , CZERWONAK
30 X CZERWONO może
zostać wykreowana na
międzypokoleniową konfrontację. Każdy z uczestników
- solista lub zespół - będzie

POWIATY-GMINY

W końcu powitamy Ciebie
po raz pierwszy w Polsce. We
wrześniu wystąpisz na Rawa
Blues Festival. Czy miałeś
kiedyś okazję koncertować
w tej części Europy ?
Rzeczywiście to będzie mój
pierwszy kontakt z Polską.
Tylko raz zapuściłem się w te
rejony Europy. W 2008 roku
dałem dwa koncerty w Moskwie i w Mińsku.
Dwa koncerty w Katowicach mogłyby być jedynie
promocją nowego albumu
Winning Hand. Dla fanów to
będzie coś więcej, spotkanie
z wspaniałym gitarzystą, z
bogatą karierą i potężną
dyskografią. Czy czujesz te
oczekiwania ?
Tak, to swego rodzaju nowe
wyzwanie. Bardzo się cieszę,
że moja muzyka dociera do
polskich fanów i że moja najnowsza płyta jest znana.
To oczywiste że czerpałeś inspiracje z wielu muzycznych
nurtów. Możesz wymienić
gitarzystów, których podziwiałeś na samym początku ?
Najwcześniejsze fascynacje
to byli Eric Clapton, Duanne
Allman i B.B.King. Ich gra i
repertuar skierowały mnie w
głębsze rejony bluesa a tam
odkryłem Muddy’ego Waltersa, Freddie’go Kinga i Howlin’

śpiewam i gram na gitarze,
Erik Kaszynski gra na perkusji a Kevan McCann na
basie. Gramy z Erikiem od
sześciu lat.

Wolfa. W muzyce inspiracje to
zaledwie kilka procent na dobry rozruch, potem to już pot
codziennej pracy. W muzyce
bluesowej nie da się pójść na
skróty. Trzeba wypracować
mozolnie własną pozycję. Tak
jak mówił Buddy Guy: rób
swoje, potwierdzaj własną
wyjątkowość. Mój nowy album Winning Hand wyszedł
w styczniu i żeby go wypromować zagrałem 65 koncertów,
dzień po dniu. Płyta weszła do
pierwszej dziesiątki Billboard
Blues Chart.
Zatrzymajmy się na moment
przy płycie Tore Up z Nappy
Brownem. Jak doszło do
twojego spotkania z tym weteranem sceny rhythm and
bluesowej ?
Nappy Brown szukał możliwości podpisania kontraktu
płytowego. Wysłał w 1984
roku do Landslide Records
kasetę demo. Ludzie z wydawnictwa zdecydowali, że warto
zorganizować sesję nagrań.
Zamiast organizować znanych muzyków, wykorzystali
mój zespól The Heartfixers.
Nappy przyjechał do Atlanty i
nagraliśmy szybko cały album.
Pracowaliśmy w studiu Eddy’ego Offorda, angielskiego
producenta, który przeniósł
się do USA.
Przedstaw muzyków z którymi zagrasz w Polsce ?
Jest nas trzech w kapeli, ja

Czy tylko muzyka wypełnia
Twoje życie ?
W 2012 roku poszedłem znowu do szkoły. Studiowałem
technikę nagrań cyfrowych
z użyciem komputera. Teraz
nagrywam sam moje płyty w
technologii Pro Tools. Mogę
powiedzieć, że to stało się
moją pasją. Spędzam bardzo
dużo czasu komponując i jednocześnie nagrywając nową
muzykę. Zaczynam od grania
podstawy utworu na gitarze.
Słowa wymyślam na końcu.
Tekst wynika z charakteru
piosenki. Szukając tytułu dla
całej płyty, znajduję właściwy
właśnie w tekstach. Tytuł Winning Hand wybrałem z piosenki Gambling Man, bo ma w
sobie dwuznaczność. Mam już
pomysły na kilka następnych
płyt. Przymierzam się do płyty
akustycznej, chciałbym nagrać
krążek z muzyka artystów którzy wywarli na mnie największy wpływ B.B. King, Chuck
Berry, Freddie King, Hank
Ballard and the Midnighters.
I jeszcze album duetów.
Masz już w głowie program
utworów jakie wykonasz ?
Nie i nie będę niczego planował. Nie stosuję setlisty, czyli
z góry wybranych utworów.
Wszystko polega na emocjach i
nastroju dnia, miejscu występu
i reakcji słuchaczy. Zawsze
jest wiele możliwości i ja to
bardzo lubię.
Czekamy na Twój występ na
festiwalu Rawa…
My w zespole również jesteśmy bardzo podekscytowani
tą perspektywą i pierwszym
w mojej karierze koncertem
w Polsce.
Rozmawiał: Ryszard Gloger
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Andrzej Grzyb: priorytety w Unii ulegają zmianie
– Wszystko, co da się do kasy dodatkowo włożyć, ma pójść na bezpieczeństwo, ochronę granic, lepsze przygotowanie Unii na kryzysy migracyjne. To pokazuje, że priorytety ulegają
zmianie – mówi Onetowi europoseł Andrzej Grzyb. W rozmowie z Markiem Orzechowskim w Brukseli przekonuje, że w końcowym projekcie unijnego budżetu zmienią się “
pewne szczegóły, ale z nimi jest zawsze najwięcej problemów”
Marek Orzechowski: Zaskoczyła Pana budżetowa
propozycja Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, o
której wcześniej mówiło się,
że przyniesie same cięcia?
Andrzej Grzyb: Kiedy wystarczająco długo obserwuje się na
miejscu w Brukseli przebieg
debat, rozmowy na temat różnych projektów, poszukiwania
kompromisów i zna się już cały
tutejszy obyczaj, nic nie zaskakuje. I tak jest w przypadku
tej propozycji. Jak zwykle
Komisja stanęła na wysokości
zadania – zwolennikom status
quo obiecała kontynuację,
krytykom wydatków obiecała
redukcję. I teraz oczekuje ich
pogłębionej refleksji. Budżet
jest bowiem i większy, ale
jednocześnie i mniejszy. To
swoisty buchalteryjny szpagat
i państwa członkowskie bardzo
się natrudzą, aby znaleźć w
nim złoty środek i ogłosić w
końcu, że każdy uzyskało to,
co chciał.
Zatem, jak to jest z tym
budżetem – jest większy czy
mniejszy?
Komisja proponuje budżet w
wysokości 1,279 biliona Euro,
więc jest wyższy od obecnego
budżetu o 0,179 biliona Euro.
Ale pamiętajmy, że uprzednio
mieliśmy po raz pierwszy w historii budżet mniejszy względem poprzedniego, co było
skutkiem światowego kryzysu
finansowego, uderzającego
silnie w finanse publiczne
wielu państw i ich gospodarek.
Dziś już się tego nie pamięta,
więc przypomnę, że tym większym sukcesem wówczas było
wynegocjowanie dla Polski,
polskich rolników, polskich
samorządów, większych pieniędzy niż poprzednio, mimo
zmniejszenia ogólnego budżetu UE, mimo kryzysu w
Europie i na świecie. Dziś,
kiedy obserwujemy boom w
unijnej gospodarce Komisja
w ujęciu ogólnym kładzie na
stół odważniejsze propozycje,
umiarkowanie odważniejsze,
jeśli weźmie się pod uwagę np.
inflację, a po drugie nowe, wymagające znaczących środków,
zadania, jakie stawia sobie
dziś Unia m.in. w obszarze
bezpieczeństwa i obrony. Klimat gospodarczy jest jednak
korzystniejszy niż przed 2014.
Znalezienie kompromisu powinno być więc łatwiejsze niż
przedtem.
A jeżeli go nie znajdą?
W gruncie rzeczy w jego znalezieniu są zainteresowane
wszystkie państwa członkowskie, bowiem brak porozumienia oznaczać będzie brak
pieniędzy – dla wszystkich. I
wspólnota będzie musiała operować budżetami rocznymi,
co oznacza nie tylko mniejsze
wydatki ale i kłopoty z regulowaniem wcześniejszych
zobowiązań. Nikomu to na
rękę. Ale państwa bogatsze
łatwiej poradzą sobie w takiej
sytuacji od biedniejszych, więc
mają w ręku silny środek nacisku. Płatnicy netto jak Austria,
Holandia czy Szwecja zrobią
wiele, aby mniej zapłacić,
zgodnie ze zrozumiałą z ich
punktu widzenia filozofią, że
mniejsza Unia to i mniejszy
budżet. W końcu, rzeczywiście

sporo pieniędzy ubędzie – 13
miliardów euro rocznie, około
70 mld złotych. Wprawdzie
Komisja oczekuje, wręcz żąda,
aby Londyn zapłacił sowity
rachunek za wyjście, ale nie
bardzo wiadomo, czy rzeczywiście liczy na te pieniądze czy
też nie. I czy je dostanie. I ile.
Brytyjski ubytek finansowy
związany z Brexitem udało
się w tej propozycji rzeczywiście wyrównać, czy są to
tylko figury na papierze?
Komisja wskazała jedynie sposoby załatania tej dziury: nieco
większe wpłaty do wspólnej
kasy, tego wszyscy się spodziewali, redukcje w wydatkach na
rolnictwo i politykę spójności,
mniejsze od oczekiwanych. Do
tego dochodzą nowe źródła
dochodu jak opodatkowanie
plastyku czy podatek od wiel-

Komisja stanęła na
wysokości zadania –
zwolennikom status
quo obiecała kontynuację, krytykom wydatków obiecała redukcję.
kich korporacji jak Google itd.
Są to – póki co – gruszki na
wierzbie, bo takich wpływów
nie ma i nie wiadomo, jak to
będzie wyglądać w praktyce.
Rzecz nawet nie w tym, że
strata 13 mld euro brytyjskiej
składki zostanie jakoś wyrównana, ale o dalsze kierunki
rozwoju Unii. Pod tym względem propozycja Komisji jest
konserwatywna, orientuje się
na obronie stanu posiadania, i
nie zachęca do technologicznego, innowacyjnego przełomu.
Ten odłożony został w czasie.
Tu były cięcia najłatwiejsze,
gdyż finansowanie badań naukowych czy innowacyjność
nie podlegają podziałowi na
narodowe koperty i obawa
rokoszu państw członkowskich jest w tym przypadku
minimalna.
Część wsparcia dla innowacyjności zostało przeniesione
do innych polityk , na przykład
wspólnej polityki rolnej –
bowiem także i w rolnictwie
nie brakuje nowoczesnych
technologii jak sensory, nawigacja satelitarna czy drony
lub autonomiczne pojazdy.
Także w Polsce są w tym
obszarze ciekawe projekty, z
sukcesem działające start-upy.
Ale prawdą jest, że wszystko,
co da się do kasy dodatkowo
włożyć, ma pójść na bezpieczeństwo, ochronę granic,
lepsze przygotowanie Unii
na kryzysy migracyjne. To
pokazuje, że priorytety ulegają
zmianie. Państwa czonkowskie
na południu będą oczywiście
zabiegać o solidne wsparcie,
bowiem ponoszą największe
koszty związane z politycznymi, wojennymi i migracyjnymi
problemami.
Stąd między innymi cięcia
w funduszu spójności, z którego finansowany jest regionalny
rozwój i ścieżka cywilizacyjnego rozwoju.
Co w dużej mierze dotyczy
nadal Polski. Komisja nosiła
się z zamiarem rozbudowy
kryteriów według których

pieniądze z tego funduszu są
rozdzielane. Na przykład, że
obok obecnego, decydującego
wkaźnika jakim jest dochód
PKB, ważnym, czy też wręcz
najważniejszym, byłaby stopa
bezrobocia – co ewidentnie
uderzyłoby w państwa, które
wielkim wysiłkiem ograniczyły już u siebie bezrobocie.
Byłaby to swoista kara za
rozwój. To był pomysł, aby
przy pomocy kalkulatora a
nie głowy przesunąć środki z
jednej części Unii do drugiej.
Wielu krajom nie spodobał
się jednak, i urzędnicy Komisji
wycofali się, co nie oznacza,
że nie będzie jeszcze błądził
po unijnych korytarzach. Z
drugiej strony rząd Polski mógł
już na etapie przygotowywania
propozycji budżetu inspirować
włączenie alternatywnych
wobec PKB per capita wskaźników, które pokazywałyby
polskie potrzeby rozwojowe i
uzasadniały zachowanie globalnie obecnego poziomu finansowania, a może nawet jego
wzrost. Polska przecież nadal
odrabia dystans gospodarczy
i także ma swoje wyzwania w
zakresie bezpieczeństwa czy
presji na granice.
Unia nadal będzie szerokim
gestem finansować rolnictwo,
wydatki na ten cel to w proponowanej perspektywie 365
miliardów euro. Tymczasem
rolnicy wciąż narzekają, mówią że to za mało.
Krytycy finansowania rolnictwa zapominają, że podlega ono cały czas procesowi
modernizacji, która bez tego
wsparcia byłaby w tak różnorodnej unijnej przestrzeni
i uciążliwa, i kłopotliwa. To
także wymóg globalnej konkurencji. Pamiętajmy również,
że dopłaty bezpośrednie to
forma rekompensaty dla rolników za ograniczoną ochronę
rynku UE w obszarze importu
żywności spoza kontynentu,
bowiem zazwyczaj warunkiem
dopuszczenia innych produktów UE na zagraniczne rynki, szczególnie krajów mniej
rozwiniętych, jest otwarcie
na ich produkcję rolną. Pełna
liberalizacja w tej mierze
prawdopodobnie bardzo szybko wypchnęłaby produkcję
żywności poza Unię, tam gdzie
siła robocza i inne środki produkcji są tańsze, gdzie cykl
wegetacji czy klimat bardziej
sprzyjający.
Ale wystarczyłby jeden znaczący kryzys w globalnym
transporcie, handlu, mniej
lub bardziej otwarte konflikty
zbrojne czy efekty zmian klimatycznych i Europa mogłaby
się znaleźć w dramatycznej
sytuacji jak ta po II wojnie
światowej, gdzie jednym z powodów powołania Wspólnoty
było zapobieganie głodowi w
Europie. Jakoś łatwiej przychodzi przyznać, że np. energetyka to szczególnie strategiczny sektor i wymaga mniej

„

Dla Polski problemem
może się okazać powiązanie wysokości
transferów z funduszu spójności
z praworządnością

praktyka w Unii, ale jak pokazuje życie, świat się przecież zmienia, a potwierdzone
podpisami zasady nie są tylko
papierem.

wolnorynkowego traktowania.
Trudniej nam to zauważyć w
odniesieniu do żywności.
Zatem finansowanie polityki rolnej pozostaje drugą pozycją w wydatkach, a jeżeli zsumujemy całe dotychczasowe
wsparcie dla niej – uzyskamy
astronomiczne sumy. Wystarczy jednak pojechać dziś na
polską wieś, aby przekonać się,
jaki przyniosła skutek. Polska
należy dziś do producentów
żywności o wysokiej, jakości
i jest to sytuacja, która leży w
interesie nas wszystkich. Żywność stała się także jednym z
istotnych motorów polskiego
eksportu i lepszego bilansu
handlu zagranicznego.
Natomiast rzeczywiście
niepokoi proponowane cięcie 5 proc. środków, sprzeciw budzą też zapisy, według
których zmaleć ma wsparcie
dla polskich rolników w ramach dopłat bezpośrednich.
Wprawdzie w przypadku Polski spadek jest mniejszy od
wielu innych państw UE, ale
są kraje odnotowujące wzrost.
Może przy innej pozycji międzynarodowej Polski, takie
pomysły udałoby się ukrócić
już na poziome przygotowywania przedstawionej przez
Komisję propozycji. Liczę, że
przy obecnej szczytowej koniunkturze gospodarczej, tym
bardziej polskiemu rządowi
uda się zwiększyć środki dla
Polskiego rolnika – zgodnie
m.in. z obiecywanym w kampanii podwojeniem dopłat
bezpośrednich.
Dla Polski problemem może
się okazać powiązanie wysokości transferów z funduszu
spójności z praworządnością.
Wprawdzie Komisja odeszła
w tym powiązaniu od pierwotnej, niezwykle restrykcyjnej
formuły, zdając sobie sprawę
z kłopotu jej jednomyślnego
przeforosowania, ale i obecna
formuła, że chodzi o “poszanowanie praworządności, która

jest niezbędnym warunkiem
zdrowego zarządzania finansami i efektywnego wdrażania
budżetu” brzmi jak zapowiedź
sankcji, które mogą zostać
ogłoszone decyzją Komisji
bez potrzeby oglądania sią na
opinię państw członkowskich.
Z uwagą czytam deklaracje
polskiego rządu, że Polska
spełnia wszystkie kryteria
praworządności i będzie je
spełniać w przyszłości, więc te
obawy być może są na wyrost.
Ale oczywiście nie lekceważyłbym tych zapowiedzi.
Nowy mechanizm byłby jakby
odwróceniem zasady artykułu
7 – który nakazuje jednomyślność, aby wprowadzić sankcje
– teraz potrzebna będzie większość, aby je odrzucić.
Komisja będzie stwierdzała, że jest problem, wezwie
do odniesienia się do sprawy
danego kraju, a jeżeli będzie nieusatysfakcjonowana
skieruje do Rady wniosek o
zawieszenie danych funduszy, który to wniosek będzie
można odrzucić, ale tylko
kwalifikowaną większością.
Oczywiście w każdej chwili
kraj będzie mógł przedstawić
dowody na poprawę, zmiany,
te będzie oceniać Komisja.
Mechanizm ten ma głównie
wywierać presję na administrację publiczną, propozycje
zakładają, że do pokrywania
zobowiązań w związku z realizacją programów, na czas
zawieszenia, przynajmniej w
części, zobligowane będzie
samo państwo członkowskie.
Zachodnie państwa bardzo
nalegały na taką klauzulę,
a ponieważ wpłacają do budżetu najwięcej pieniędzy,
będą chciały utrzymać ją w
ostatecznych zapisach. No cóż,
nie pozostanie nic innego jak
praworządności przestrzegać,
inaczej Holandia czy Austria
zablokują jakieś projekty i
wskażą palcem odpowiedzialnych. Byłaby to zupełnie nowa

Pa rla ment Eu ropejsk i
chciałby zakończyć pracę
nad budżetem do końca swojej obecnej kadencji wiosną
2019, czy w obliczu tylu zastrzeżeń do propozycji Komisji jest to termin realny?
Wiele zależy od kolejnej prezydencji w Radzie, a więc
od rozpoczynającej się w lipcu prezydencji austriackiej.
Pamiętajmy, że to dopiero
początek negocjacji, choć
już dziś widać, że wielu państwom już na tym etapie udało
się skutecznie zainspirować
Komisję. Jak wspomniałem
na stole mamy położone dodatkowe wydatki, które mają
być realizowane za pomocą
nowych dochodów własnych
UE. Te dochody to podatek
korporacyjny, podatek od wytwarzanie plastików niepodlegających recyklingowi oraz
przekazanie części, zapisy
mówią o 20 proc., przychodów
z handlu emisjami gazami
cieplarnianymi tzw. ETS. Ta
ostatnia propozycja budzi mój
niepokój.
Taki mechanizm, jeśli zostanie wprowadzony w życie
będzie skutkował zmniejszeniem pomocy publicznej dla
polskiej energetyki ok. 5 mld
złotych o w latach 2020-2030.
Byłaby to znacząca strata
względem tego, co udało się
nam wynegocjować m.in. w
Parlamencie w pracach nad
ETS. Tu zderzamy się z poważnym problemem – stosunek
państw członkowskich do
dochodów własnych Unii jest
wprawdzie sceptyczny, ale z
drugiej strony, jeśli się na to
nie zgodzą, najpewniej dojdzie
do dalszych cięć w polityce
spójności i rolnej. To pokazuje
skalę dylematów, przed jakimi
stajemy. Byłoby łatwiej gdyby
pozycja wyjściowa negocjacji
zawierała więcej polskich
inspiracji.
Doświadczenie podpowiada, że końcowy kształt budżetu
w zdecydowanej większości
odpowiada pierwotnej ofercie.
Zmienią się tylko pewne szczegóły, ale z nimi jest zawsze
najwięcej problemów. Jeżeli
my nie zdążymy, przyszły Parlament, o którego składzie nic
nie możemy wiedzieć otrzyma
go w spadku, i nie bardzo dziś
oczywiście wiadomo, czy
będzie z niego zadowolony.
Grupa Europejskiej Partii
Ludowej, do której należy
m.in. PSL i PO, wypracowała
w Parlamencie jednoznaczne
stanowisko opowiadające się
za silnym budżetem UE na
kolejne 7 lat, w tym za co
najmniej utrzymaniem dotychczasowego poziomu finansowania dla polityki spójności i
wspólnej polityki rolnej. Tego
będziemy się trzymać. Bądźmy jednak realistami, najwięcej do powiedzenia mają tu
rządy państw członkowskich
w Radzie, a to już zadanie
polskiego rządu.
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/andrzej-grzyb-priorytety-w-unii-ulegaja-zmianie
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12 pytań o przyszłość Europy
m Bruksela
9 maja, w Dniu Europy, Komisja
Europejska rozpoczęła skierowane do wszystkich Europejczyków internetowe konsultacje
społeczne, zwracając się do nich
z pytaniem, w którym kierunku
ma podążać Unia Europejska.
Te wyjątkowe konsultacje,
część szerszej debaty na temat
przyszłości Europy zainicjowanej przez Komisję białą księgą
w dniu 1 marca 2017 r., zostały
przygotowane przez zespół
składający się z 96 obywateli
z 27 państw członkowskich,
którzy wspólnie zadecydowali
o treści pytań.
Przewodniczący Komisji
Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: W związku ze
zbliżającymi się wyborami do
Parlamentu Europejskiego nadszedł czas, aby odpowiedzieć
sobie na pytanie, jaka powinna
być Unia Europejska złożona
z 27 państw członkowskich.
Cokolwiek się wydarzy, musi
to być Europa budowana przez
Europejczyków. W kwestionariuszu, który dziś publikujemy,
zadajemy wszystkim Europejczykom następujące pytanie:
Jakiej przyszłości chcemy dla
nas samych, naszych dzieci i
naszej Unii? Nadszedł czas,
aby Europejczycy głośno i wyraźnie wyrazili swoje zdanie w
sprawach, które ich dotyczą i

którymi powinni zająć się ich
przywódcy.
Posiedzenie panelu obywatelskiego, który miał opracować
projekt konsultacji społecznych,
zostało przez Komisję zwołane
po raz pierwszy. Panel, którego
gospodarzem był Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, liczył 96 osób, które w dniach
5–6 maja przyjechały do Brukseli i wspólnie pracowały nad
liczącym 12 pytań projektem ankiety internetowej. Ta wyjątkowa
lekcja demokracji uczestniczącej
pokazuje, że obywatele stanowią
centralny element debaty o przyszłości Europy.
Jest to część trwającej debaty na temat przyszłości UE
złożonej z 27 państw członkowskich, zainicjowanej białą
księgą Komisji z dnia 1 marca
2017 r. Już wcześniej można było
zgłaszać swoje opinie online;
rozpoczęte dziś konsultacje stanowią uzupełnienie tej debaty.
Konsultacje internetowe będą
też prowadzone równolegle do
trwającego dialogu obywatelskiego, organizowanego przez
Komisję Europejską i państwa
członkowskie. Od 2012 r. w 160
miastach przeprowadzono blisko 700 takich interaktywnych
debat publicznych. W okresie
poprzedzającym wybory do
Parlamentu Europejskiego w
maju 2019 r. Komisja planuje
organizować je jeszcze częściej;

docelowo ma to być 500 dodatkowych debat.
Oprócz działań Komisji dialog obywatelski organizowany jest obecnie również przez
rządy krajowe we wszystkich
państwach członkowskich w
następstwie inicjatywy Francji, która otrzymała wsparcie
ze strony szefów państw lub
rządów przyszłej UE-27. W ten
sposób Komisja dzieli się z państwami członkowskimi swoimi
doświadczeniami. Konsultacje
te potrwają do szczytu UE w Sybinie (Rumunia) zaplanowanego
na 9 maja 2019 r. W grudniu
2018 r. na posiedzeniu Rady Europejskiej Komisja przedstawi
państwom członkowskim sprawozdanie okresowe dotyczące
białej księgi. Sprawozdanie
końcowe zostanie następnie
przedstawione na pierwszym
szczycie UE-27 dnia 9 maja
2019 r. w Sybinie, zaledwie
kilka tygodni przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego.
W marcu 2017 r., publikując „Białą księgę w sprawie
przyszłości Europy”, Komisja rozpoczęła nową debatę
o przyszłości UE liczącej 27
państw. Członkowie Komisji,
podróżując po Europie, wysłuchiwali opinii mieszkańców o
scenariuszach przedstawionych
w Białej księdze. Każdy miał
więc okazję wziąć udział w
kształtowaniu Unii.

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

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

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
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ROK
2012
2010
2016
2013
2015
2013
2011
2015
2015
2009
2012
2014
2012

CENA/PLN
69.
500.
00
44.
700.
00
49.
900.
00
27.
400.
00
66.
800.
00
139.
900.
00
148.
000.
00
46.
900.
00
53.
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00
25.
800.
00
47.
800.
00
29.
800.
00
48.
900.
00

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu
(cd cześci 23)

23 stycznie (niedziela) Rano
gdy się obudziłem odczułem
ciepło w kabinie, gdyż słońce
przez szybę mocno przygrzewa.
Przyjemnie jest wychodzić z
tego ciepłego śpiwora gdy w
kabinie jest cieplutko. Dzisiaj
znowu sobie pospałem. Tym
czasem na moim zegarze jest już
9.20 a na tutejszy czas dochodzi
godzina 12 a więc tutaj jest już
południe. A więc najwyższy
czas na wstawanie i dalsze
przepisywania wspomnień.
Po ogoleniu i umyciu się mając
jeszcze firanki zasłonięte, ktoś
puka do moich lewych drzwi.
Odchylając firankę widzę stojącego Władka. Więc uchylam
okno i słyszę jak Władek mówi
poważnym i donośnym głosem.
Zapraszam mojego kolegę pisarza na śniadanie. Miło to się
słucha jak kolega zaprasza na
śniadanie i to jeszcze w takim
poważnym tonie. Bardzo rzadko to się zdarza. Władka mogę
śmiało nazwać przyjacielem,
gdyż już nie raz jechaliśmy na
bliski wschód. Jest to człowiek
o bardzo życzliwym nastawieniu
do drugiego człowieka. Widać
to chociażby z terazniejszej
jazdy do Iranu. No i po ubraniu
się poszedłem na proszone
śniadanie. Wchodząc do samochodu wyczułem niesamowite
miłe zapachy. Był podsmażony
makaron, cebula z czosnkiem i
majerankiem, boczek wędzony
no i oczywiście jeszcze smażone
darmowe jajka a na dodatek
chleb ze smalcem i ciepła herbata. Po prostu pyszności. Jedząc
z ogromnym apetytem te pyszne
śniadanie, przyglądamy się tym
Teherańskim lawirantom. Co
po chwilę wybuchaliśmy śmiechem, patrząc na ich zachowanie
w tutejszym ruchu ulicznym.
Raz po raz słychać pisk opon
i zgiełk tych nie milknących
klaksonów. Dziwią nas tutejsze
zasady jazdy. Bo gdy samochód
wyprzedzający wyprzedzi inny

samochód o grubość zderzaka,
to już ma prawo zajeżdżać drogę wyprzedzonemu kierowcy,
gdyż ten musi zwolnić i ustąpić
miejsca. Ale pomimo takich zasad, to i tak trąbią a na dodatek
wygrażają rękom przez otwarte
okno. I na pewno śle nie cenzuralne życzenia wobec kierowcy
który zajechał jemu drogę a za
chwilę on zrobi tak samo. Ale
to już na kierowcy który się
wcisnął nie robi żadnego wrażenia . Oni po prostu tak jeżdżą
. Wiele samochodów miało
powgniatane drzwi, błotniki i
pogięte zderzaki. Stan techniczny tych samochodów nie kiedy
nie był najlepszy i nie ma się
czemu dziwić, bo takie panują
tutaj przepisy i zasady jazdy.
A co do stanu technicznego to
najlepiej widać wieczorem lub
w nocy, jakie mają oświetlenie.
Właśnie z tym oświetleniem to
jest tutaj tragicznie, ale widocznie przepisy zezwalają na jazdę
samochodem bez oświetlenia,
a i Policja też to toleruje. Samochody niekiedy mają tylko
z przodu jedną świecącą żaróweczkę światła pozycyjnego, no
i z tyłu również jedno lub wcale
nie mają oświetlenia i takie
zmory jeżdżą po tych ulicach,
a my musimy bardzo na takich
cudaków uważać aby nie mieć
kłopotów. No i te trąbienie tymi
swoimi piszczałkami to chyba
mają we krwi i w swojej naturze,
gdyż jadąc ulicami nawet przy
małym natężeniu ruchu samochodowego nie mając nikogo
przed sobą to też trąbią. Przypatrując się tym lawirantom to w
między czasie jechały wojskowe
ciężarówki, a na nich siedzący
irańscy żołnierze. I tak przypomniało mi się opowiadanie pana
Czesława Stelmaszyka który to
uczył mnie jeździć samochodem
ciężarowym jak byłem jeszcze
uczniem. Często mnie zabierał
i pozwalał jeździć po leśnych
drogach, gdyż jesienią były

punkty skupu grzybów w takich
miejscowościach jak Miedzichowo, Grudna, Błaki, Piotry,
Lewiczynek, Lewice, Łomnica,
Chrośnica, Jastrzębsko Stare.
Jeździliśmy Starem 25 który nie
miał skrzyni biegów synchronizowanej i trzeba było robić tzw.
przegazówki. Opowiadał mi
również jak w 1941 mieszkając
w Równym został wywieziony
do Związku Radzieckiego z
całą rodziną, gdyż ojciec był
powstańcem Wielkopolskim.
On sam zaciągnął się do Armii
Andersa i przez Iran, Irak, Syrię
a później statkiem przez morze
Śródziemne do Włoch. Był
uczestnikiem walk o Monte
Casino. Pan Czesław wspominał
również o dwóch zakupionych w
Iranie małych niedźwiadkach,
które im towarzyszyły w drodze.
Jeden z tych małych niedźwiadków nie przeżył drogi przez
Iran. Natomiast drugi przeżył
cały szlak bojowy i zakończył
go w Monte Casino. No i tak
wspomniałem o tym Władkowi
a on po chwili mówi, ciężko ci
ludzie mieli i ilu z nich zginęło i
nie wróciło do kraju. A byli to w
większości ludzie młodzi którzy
mieli życie przed sobą. No tak,
takie jest życie i nie wszyscy
mają to szczęście dłużej pożyć i
cieszyć się tym światem. Ładnie
się siedzi z pełnym brzuchem
przypatrując się tym jeżdżącym
lawirantom na ulicy, a tym czasem dochodzi już na nasz czas
godzina 12.00. a ja dzisiaj jeszcze nic nie przepisałem. Dosyć
tego leniuchowania więc poszedłem do mojego samochodu i
zabrałem się za przepisywanie.
Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki
pomocy redakcji motoryzacyjnej „40ton.net”, którego
redaktorem jest Filip
Bednarkiewicz.

Oferty firm zagranicznych
Przedstawiamy Państwu oferty firm zagranicznych zainteresowanych współpracą z polskimi firmami oraz zakupem
określonych towarów i usługi
z Polski.
Jeżeli zainteresuje Państwa
któreś z poniższych zapytań
ofertowych, uprzejmie zapraszamy do kontaktu z biurem
Izby. Prezentowane poniżej
propozycje to tylko część przygotowywanych przez Izbę
ofert kooperacyjnych dla firm.
Oferty są bezpłatne dla firm
zrzeszonych w Polskiej Izbie
Gospodarczej Importerów,
Eksporterów i Kooperacji.
Osobą do kontaktu jest p.
Iwona Wesołek, tel.: 61 851
78 48, e-mail: i.wesolek@pcc.
org.pl.
Jeżeli zależy Państwu na:

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 następujących produktów ekologicznych,
niemodyfikowanych genetycznie,
w formie (A) ziarna, (B) makuch,
(C) mąki:
- Len brunatny i/lub złoty,
- Chia,
- Łubin biały słodki.

a otrzymywaniu ofert firm
zagranicznych wraz z danymi umożliwiającymi nawiązanie kontaktu z nimi
a
rozwoju firmy
- poszukiwaniu nowych rynków 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 działalność gospodarczą,
niezależnie od jej wielkości i
dziedziny działania. Decyzję o
przyjęciu danej firmy w poczet
członków podejmuje Zarząd
PIGIEiK. Wstępując do Izby
należy wypełnić dokumenty
członkowskie i przesłać je
pocztą tradycyjną na adres
Izby.
Firmy członkowskie są zobowiązane do płacenia mie-

sięcznych składek.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z:
doświadczeń Izby (wyjazdy
na targi i wystawy narodowe za
granicą, organizacja misji gospodarczych na całym świecie)

a

kontaktów (partnerami
Izby są samorząd terytorialny
i administracja szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i lokalnego, polskie i zagraniczne Izby oraz organizacje gospodarcze, MTP, itd.)
a

wiedzy merytorycznej pracowników (oferujemy doradztwo m.in. w zakresie dostępnych funduszy unijnych
wraz z pomocą merytoryczną
związaną z przygotowaniem
dokumentów aplikacyjnych);
a

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

sprzętu AGD
Adres firmy ogłaszającej ofertę
Egipt

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

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

:

a Bogaty asortyment roślin

Polecamy

rabatowych i balkonowych m.in. Pelargonie,
surfinie, 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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

www.brudlo.com.pl

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN
WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl

oraz usługi związane
z montażem wykładzin

tel.

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

509 408 163

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26
GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

AUTORYZOWANY
DEALER:
NOWY TOMYŚL ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

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

hittransport.pl

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

ASYSTENTA SPEDYTORA, SPEDYTORA KIEROWCÓW C+E
w oddziałach:

a

WOLSZTYN

a

POZNAŃ

a

ZIELONA GÓRA

a

NOWA SÓL

WYMAGANIA:
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
a dobra organizacja pracy a

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

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
Zjazdy co drugi weekend a 2/2 - 2 tygodnie w pracy / 2 tygodnie wolnego

a

Zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny: 535 982 506

POWIAT GRODZISKI
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XIII Powiatowy Rajd Rowerowy
W piątek, 8 czerwca 2018 r. odbył się XIII Powiatowy Rajd Rowerowy pod hasłem „100 – LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI I POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO”
W Rajdzie wzięły udział drużyny z następujących szkół
Powiatu Grodziskiego: Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków z Grodziska
Wlkp., Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
(dwie grupy), Szkoły Podstawowej Nr 4 im. kpt. Józefa
Rejdycha w Grodzisku Wlkp.,
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w
Rakoniewicach (dwie grupy), Szkoły Podstawowej im.
Polskich Poetów w Łubnicy,
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Ptaszkowie, Szkoły
Podstawowej im. Gen. J. H.
Dąbrowskiego w Parzęczewie,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie, Zespołu
Szkół Technicznych im. E.
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim (trzy grupy),
Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego z
Grodziska Wlkp. (dwie grupy)
oraz Szkoły Podstawowej im.
Polskich Noblistów w Wielichowie.
Na trasie Rajdu pomocą
techniczną służył Andrzej
Kaczmarek - właściciel warsztatu i sklepu rowerowego,
który rokrocznie zapewnia
serwis techniczny dla rowerów
uczestników Rajdu.
Otwarcia imprezy dokonał
Wicestarosta Antoni Kłak
oraz Członek Zarządu Sławomir Górny, którzy w kilku

zdaniach przybliżyli obecnym
ideę Rajdu oraz zasady bezpieczeństwa.
Zanim grupa z Grodziska
Wielkopolskiego spotkała się
z uczestnikami z pozostałych
szkół na placu Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Wielichowie, odwiedziła
jeszcze cmentarz parafialny w

Wielichowie. Pod Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich
złożono wiązankę kwiatów,
zapalono znicz i wysłuchano
krótkiej prelekcji Pawła Michalskiego - Dyrektora Centrum Kultury w Wielichowie.
Po przyjeździe na dziedziniec szkoły w Wielichowie

rozpoczęły się następujące
konkursy:
a test ze znajomości zasad
ruchu drogowego
a test wiedzy na temat 100
rocznicy odzyskania niepodległości i 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
a test nt. udzielania pomocy
przedlekarskiej

konkurs sprawnościowy z
jazdy na rowerze.

a

Łączna punktacja ze wszystkich konkursów dała zwycięstwo drużynie ze Szkoły
Podstawowej im. Polskich
Noblistów w Wielichowie.
Zwycięska drużyna otrzymała
puchar oraz atrakcyjne na-

grody rzeczowe ufundowane
przez Powiat Grodziski.
Ogromne emocje towarzyszyły losowaniu dwóch
rowerów ufundowanych przez
Radnych Powiatu Grodziskiego i Burmistrza Wielichowa - Honoratę Kozłowską. Szczęśliwcami zostali:
Dawid Osiński ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w
Grodzisku Wielkopolskim
oraz Jakub Probst z Zespołu
Szkół Technicznych im. E.
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim. W imieniu
Radnych Powiatu Grodziskiego nagrodę przekazał Radny
Piotr Kandulski, a w imieniu
Burmistrza Wielichowa – Zastępca Burmistrza/Sekretarz
Gminy - Ewa Kasperska.
W organizację Rajdu zaangażowane były Wydziały
Starostwa Powiatowego w
Grodzisku Wielkopolskim:
Oświaty, Kultury i Promocji
oraz Inwestycyjno-Gospodarczy i Dróg, które przy wsparciu
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Grodzisku Wlkp., Komendy
Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. oraz Dyrekcji i
Pracowników Szkoły Podstawowej w Wielichowie mogli
zorganizować XIII Powiatowy
Rajd Rowerowy. Pozytywne
emocje i sportowa rywalizacja na długi czas pozostaną w
pamięci uczestników.

Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

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

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

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

e-mail:biuro@skrecykling.pl
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ul. Środkowa 19
62-065 Grodzisk Wielkopolski
MATERIAŁY BUDOWLANE kom. +48 607 954 160
KAZIMIERA GAWRON
ul. Środkowa
19
e-mail:
biuro@mbgawron.pl
62-065 Grodzisk Wielkopolski
MATERIAŁY BUDOWLANE kom. +48 607 954 160
KAZIMIERA GAWRON
e-mail: biuro@mbgawron.pl

PROMOCJA CENOWA NA:
PROMOCJA
CENOWA NA:
SIATKI ZGRZEWANE
PODKŁADKI KWADRATOWE fi 10mm
SIATKI ZGRZEWANE
DRUT WIĄZAŁKOWY
ŻARZONY fi 1,2mm
PODKŁADKI KWADRATOWE fi 10mm
DRUT WIĄZAŁKOWY ŻARZONY fi 1,2mm

POLECAMY RÓWNIEŻ:

GWOŹDZIE BUDOWLANE,
PIERŚCIENIOWE,
POLECAMY
RÓWNIEŻ:

MIEJSCE: plac festynowy przy ul. Parkowej

SKRĘTNE, PAPOWE, CIESIELSKIE, ŚRUBY,
ZŁĄCZA CIESIELSKIE, PRĘTY GWINTOWANE,
GWOŹDZIE
BUDOWLANE,
PIERŚCIENIOWE,
WKRĘTY,
SIATKA RABITZA,
TACZKI,
SKRĘTNE,
PAPOWE,
CIESIELSKIE,
PODKŁADKI POSZERZANE ŚRUBY,
ZŁĄCZA CIESIELSKIE,
I WIELE PRĘTY
INNYCHGWINTOWANE,
WKRĘTY, SIATKA RABITZA, TACZKI,
PODKŁADKI POSZERZANE
OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
I WIELE INNYCH
Organizujemy
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

jednodniowe wyjazdy
nad morze!

Wyjazd z Gostynia, Kościana,
Grodziska WIElkOpOLSKIEGO
oraz Nowego Tomyśla

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837

www.tu-travel.pl

kontakt@tu-travel.pl / tel. 530 889 576
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P.H.U.
Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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

”MARKPOL”

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

61 442 3638

Zbąszyń

Plac Wolności 2
Tel.

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

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

farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60

64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

LEGALIZACJA I NAPRAWA
TACHOGRAFÓW - CODZIENNIE

przeniesiony do poznania tel. 502 643 494
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

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

MOTOCYKLE

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

