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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

biuro@frawent.pl www.frawent.pl

Sprzedam

pianino marki Hellas - białe wysoki połysk.

workowa

kora sosnowa

Stan bardzo dobry !
Tel. 606 327 863

Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o.
JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online
kontakt 693 408 070
online@wellton.pl

www.wellton.pl

Poszukujemy
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tel. 530615878

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

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!

operatora maszyn stolarskich
lub pomocnika
Firma : “Euro-Płyta” Nowy Tomyśl , ul.Kolejowa 16
- korzystna lokalizacja firmy dla podróżujących
pociągiem (200m od dworca PKP)
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres e-mail : mateusz@europlyta.pl
lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy.
tel. 602

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

264 638

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 810 zł /tona
a blacha 640 zł/tona
a puszka 4,60 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

GMINA NOWY TOMYŚL
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Olivier Skrzypczak mistrzem
Europy w zapasach
25 czerwca br. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner spotkał się z zawodnikiem Akademii Zapasów w
Nowym Tomyślu Olivierem
Skrzypczakiem, jego trenerem Jackiem Skrzpczakiem
oraz prezesem Akademii
Zapasów Tomaszem Beygą.
Olivier Skrzypczak podczas
odbywających się 17 czerwca
na Węgrzech Mistrzostwach
Europy Młodzików U15 w
zapasach w stylu klasycznym
w kategorii 48 kg zdobył Mistrzostwo Europy Młodzików,
potwierdzone złotym medalem
mistrzostw. Trenujący od 10 lat
Olivier stoczył 5 walk. W kwalifikacjach pokonał reprezentanta Rumunii Denisa Mihaia
9-4. W 1/8 finału nasz zawodnik spotkał się z Teymurem
Ahmadlim z Azerbejdżanu.
Ta walka miała emocjonujący
przebieg. Polak ten pojedynek
wygrał 7-6. W ćwierćfinale
zapaśnik z Nowego Tomyśla
szybko pokonał reprezentanta Turcji Ilhana Aldi 8-0.
Skrzypczak w półfinale wygrał z Vitalie Eriomenconem
z Rumunii przez przewagę
techniczną. Finał był również
formalnością. Skrzypczak po

Świętowali złote gody
27 czerwca br. w Sali Ślubów
Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury odbyła się uroczystość
50. lecia pożycia małżeńskiego. Pół wieku wspólnego
życia świętowali: Halina i
Wojciech Andryszczykowie,
Teresa Bobrowicz-Moćko i
Andrzej Moćko, Halina i Jan
Brzykowie, Joanna i Bogdan
Chadajowie, Barbara i Ryszard
Dolewa, Danuta i Henryk
Dzięciołowie, Bożena i Henryk Gertnerowie, Zofia i Bogdan Glapiakowie, Kazimiera
i Jan Hirszfeldowie, Daniela
i Eugeniusz Janeccy, Zofia i

Józef Jąder, Maria i Tadeusz
Kaczmarkowie, Urszula i Stefan Kaczmarkowie, Halina i
Bolesław Kapscy, Krystyna i
Czesław Kliszewscy, Halina
i Antoni Korytowscy, Bożena
i Seweryn Kuczowie, Teresa
i Zygmunt Michalscy, Teresa
i Antoni Michniewiczowie,
Krystyna i Kazimierz Muraszko, Krystyna i Kazimierz
Nogaj, Aleksandra i Wojciech
Norek, Stefania i Władysław
Nowakowie, Irena i Józef
Piosikowie, Genowefa i Jan
Prętcy, Alicja i Roman Rajewiczowie, Urszula i Henryk

Odznaczenie
za wieloletnią służbę

W dniu 26 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość,
podczas której Henryk Krzeszowski został odznaczony
przyznanym przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę. Odznaczenia dokonali
Wojewoda Wielkopolski Zbi-

gniew Hoffmann oraz wicewojewoda Marlena Maląg.
W uroczystości uczestniczyli
małżonka p. Krzeszowskiego,
Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner oraz
dyrektor nowotomyskiego
OSiR-u Artur Łoziński, który
był wnioskodawcą o nadanie
odznaczenia.

Ratajczakowie, Halina i Janusz
Słaboszewscy, Stanisława i
Kazimierz Suwiczakowie,
Henryka i Wacław Tarkawian,
Barbara Stanisław Torchała,
Eleonora i Jerzy Waleccy,
Maria i Zygmunt Wierzbiccy,
Zofia i Czesław Zeh.
Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner wraz z
Kierownik USC Beatą Jakubowską dokonali dekoracji
medalami przyznanymi przez
Prezydenta RP, a także złożyli
jubilatom życzenia zdrowia i
kolejnych pięknych wspólnych
rocznic.

Burmistrz pogratulował
młodemu zapaśnikowi dotychczasowych osiągnięć sportowych i życzył kolejnych sukcesów w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie
w zapasach.
Akademia Zapasów działa
w Nowym Tomyślu od 3 lat.
Obecnie trenuje w niej ok. 20
zawodników w wieku od 7 do
16 lat. Akademia ma swoją
siedzibę na placu Niepodległości 28 (I piętro budynku).
Wszystkich zainteresowanych
trenowaniem zapasów prezes
klubu zaprasza do zapisywania się na zajęcia (tel.
792 228 221).

XXIII Big Band Festiwal
W dniu 8 czerwca br., w Nowotomyskim Ośrodku Kultury
odbył się XXIII Ogólnopolski
Big Band Festiwal. Do Nowego Tomyśla przyjechało
pięć big bandów z całej Polski tj.: Tarnowski Big Band
(Tarnowskie Góry), Big Band
Mundana (Radom), Happy
Jazz Band (Poznań), Orkiestra Jazzowa Jacka Namysłowskiego (Łódź), Big Band
Fabryka Wełny (Pabianice).
W przesłuchaniach konkursowych wziął udział również
nowotomyski Karol Band.
Występy oceniało jury w składzie: Jan Ptaszyn Wróblewski,
Jerzy Szymaniuk oraz Piotr
Kałużny. Ostatecznie wyniki wyglądały następująco:

Miejski Punkt Elektroodpadów
Od dnia 12 czerwca 2018 roku
w Nowym Tomyślu przy ul.
Norwida funkcjonuje Miejski
Punkt Elektroodpadów, do
którego wszyscy mieszkańcy
gminy Nowy Tomyśl mogą
bezpłatnie wrzucać takie elektroodpady jak:
a zużyte płyty CD,
a zużyte baterie,
a zużyte żarówki,
a zużyte telefony komórkowe

30 sekundach położył na plecy
Gabora Kovacsa z Węgier i
przypieczętował tytuł mistrza
Europy!
Tydzień wcześniej podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w Poznaniu Olivier
wywalczył I miejsce w kategorii kadetów i zdobył Tytuł
Mistrza Polski Kadetów.
Burmistrz Włodzimierz
Hibner doceniając wysokie
wyniki sportowe młodego
zawodnika przyznał mu nagrodę specjalną finansową w
wysokości 1500,00 zł. Wręczenie nagrody odbyło się w
obecności trenera i prezesa
akademii.

i ładowarki,
a zużytą drobną elektronikę.
Miejski Punkt Elektroodpadów składa się z 7 tub. Każda z tub posiada swój otwór
wrzutowy oraz oznaczenie
na jakie elektroodpady jest
przeznaczona. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych
żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

I miejsce i statuetkę Grand
P r i x ot r z y ma ł Big Ba nd
Fabryka Wełny z Pabianic,
I I m iejsce zajęła O rk ie s t r a Ja z z owa Ja ck a Na my s ł ow s k i e g o z Ł o d z i .

Na trzecim miejscu znalazł
się nowotomyski Karol Band.
Gwiazdą tego wyjątkowego
wieczoru była Grażyna Łobaszewska – genialna wokalistka
i niezwykła osobowość.

Uroczyste przecięcie
wstęgi

Zakończono prace związane
z inwestycją pn. „Budowa
ulicy Sątopskiej w Gminnie
w formule Zaprojektuj i
wybuduj”, z tej okazji w
dniu 22 czerwca br. odbyło
się uroczyste jej otwarcie.
Przecięcie wstęgi nastąpiło
z rąk burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza

Hibnera oraz pana Piotra
Całusa. Dla przypomnienia
wykonawcą inwestycji była
firma CAŁUS sp. z o. o., sp.
k. z Borui Nowej. Wykonany
został prawie 1 km drogi z
kostki brukowej betonowej
wraz z towarzyszącą mu
infrastrukturą. Koszt zadania
to 2.829.000,00 złotych.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
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Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
PRZEDSIĘBIORSTWO
zanęty, przynęty
HANDLOWO–USŁUGOWE
a 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

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

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO

MOTOMEX

Łukasz Walkiewicz

WYMIANA PRAWA JAZDY
DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH
a szkolenia okresowe a badania
lekarskie a badanie psychologiczne

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

PNIEWY, ul. PROMIENISTA 5

TEL. 61/29 11 953, 601 720 648

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN
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

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

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

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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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.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

GMINA ZBĄSZYŃ
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Spływ kajakowy rzeką Obrą szlakiem Karola Wojtyły
Spływ kajakowy to wydarzenie uwielbiane przez wszystkich. Mieszkańcy Zbąszynia,
mieszkańcy naszej gminy,
a także pochodzący z odległych rejonów co roku niecierpliwie czekają na uruchomienie zapisów. Warto
zaznaczyć, że w tym roku
lista zgłoszeniowa zostało
zamknięta po 30 minutach
od otwarcia zapisów.
Aby wziąć udział w dwudniowej przygodzie do Zbąszynia przyjeżdżają miłośnicy kajakarstwa z różnych
miejsc Polski. W tym roku
płynęli z nami mieszkańcy
z miejscowości: Borek Wlkp.,
Granowo, Grodzisk Wlkp.,
Dąbrówka Wlkp., Miedzichowo, Pyrzyce, Skórzewo,
Zbąszynek, Wojciechowo,
Bierzglinek, Opalenica, Pozna ń, Belęcin, Wolsztyn,
Nowy Tomyśl, Chobienice,
Koszalin, Szczecin, Siedlec,
Lubin, Kopanica, Sulechów,
Kargowa, Świętno, Złotniki,
Perzyny, Strzyżewo, Nowa
Wieś Zbąska, Nądnia, Nowy
Dwór, Przyprostynia oraz
oczywiście mieszkańcy ze
Zbąszynia. W tegorocznym
spływie wzięło udział 197
osób. Był to rekordowy spływ
pod względem liczby uczestników.
Początek imprezy m ia ł
m iejsce na teren ie Ca mpingu „Przy Baszcie”
w Zbąszyniu. Otwarcia spływu
dokonali wiceburmistrz Zbąszynia Marek Orzechowski
oraz ksiądz Radosław Ślendak. Dyrektor Zbąszyńskiego
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji, Tomasz Szczechowicz postanowił wyróżnić najstarszego uczestnika
spływu oraz najmłodyszych
kajakarzy. Przedstawicielami
grupy małolatków okazała się
– Rozalia Bińkowska z Poznania, która na zmianę z bratem
Jeremim płynęła z rodzica-

mi w kajaku. Najstarszym
uczestnikiem wyprawy był
Stanisław Olejniczak, jedyny
zbąszyński olimpijczyk. Pan
Stanisław wraz z żoną uczestniczył w spływie w niedzielę.
Najstarszym uczestnikiem,
który pokonał dwudniową
trasę był Jerzy Wirski z Sulechowa. Specjalne wyróżnienie powędrowało także do
Piotra Skrzypczaka, który
jako jedyny przepłynął każdy
z organizowanych zbąszyńskich spływów. W tym roku
dla uczestników przygotowane zostały koszulki spływu,
ufundowane przez miejscową
firmę AL-PA Aldony Hoffmann, która wraz z rodziną
uczestniczyła w naszej wyprawie. Po otwarciu spływowicze
przedostali się autobusami
do Kopanicy. Tam nastąpiło
pierwsze wodowanie.

Pierwszym przystankiem
był postój u Państwa Hirt
w Grójcu Wielkim, którzy
ugościli wszystkich pysznym ciastem drożdżowym i
herbatą miętową z cytryną.
W Nowej Wsi, dzięki Panu
Dawidowi Waldzie, każdy
mógł posilić się kiełbasą z
grilla. Ostatni odcinek sobotniego etapu to jezioro Błędno
i meta znajdująca się na campingu „Przy Baszcie”. Tam po
kilku chwilach wytchnienia
i odpoczynku na naszych
uczestników czekał pyszny
bigos przygotowany przez
członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz kiełbasa z ogniska, o którą zadbali
licealiści z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Olimpus”.
Drugi dzień spływu rozpoczął się polową mszą świętą,
na którą jak zwykle poza

„

uczestnikami, tłumnie przybyli mieszkańcy Zbąszynia. Po
jej zakończeniu wszyscy udali
się w trasę zaplanowaną na
niedzielę. Po krótkim odcinku
wiosłowania załogi natrafiły
na przeszkodę w postaci tamy,
jednak dla uczestników nie
był to problem – sprawnie

Zbąszyńskie Centrum
STiR serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu
imprezy.
przenieśli swe kajaki na drugą
stronę.
Pierwszym przystankiem
była południowa modlitwa
przy pomniku Jana Pawła

II. Tam, wspólnie z mieszkańcami, odmówiono modlitwę
Anioł Pański oraz odtańczono
specjalny taniec z wiosłami.
Kolejnym punktem był poczęstunek chlebem ze smalcem i
ogórkiem przygotowany przez
Państwa Marlenę i Szymona
Kwaśników uczestniczących w
naszym spływie. Wzmocnieni
daniem „na wynos” wszyscy
udali się w kierunku ostatniej
zaplanowanej na niedzielę
przerwy, która przewidziana
była w przystani Pana Józefa
Przybyły „Pod Bocianem”.
Niestety to miejsce okazało się
również metą spływu. Ogromna ulewa oraz nadchodząca burza zmusiła organizatorów do
podjęcia decyzji o zakończeniu przygody właśnie w tym
miejscu. Na każdego czekała
przygotowana gorąca zupa gulaszowa. Na szczęście humor

nie opuszczał uczestników do
samego końca, za co ogromnie
wszystkim dziękujemy.
W przerwach spływu organizowane były konkursy
z nagrodami. Wydarzenie
stanowiło doskonałą promocję
naszego terenu, było idealnym
sposobem na propagowanie
aktywnych form turystyki.
Celem organizacji spływu było
również uczczenie pamięci
o Karolu Wojtyle, który w
dniach 25.07-5.08.1960 płynął
tym samym szlakiem.
Uczestnicy świetnie się
bawili, byli uśmiechnięci
i zadowoleni, a to dla nas
najważniejsze. Bez wątpienia przyczynili się do tego
wszyscy współorganizatorzy,
którzy włożyli ogrom pracy
i wysiłku, aby wszystko było
dopięte na ostatni guzik. Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy
pomogli w przygotowaniu i
przeprowadzeniu imprezy. Są
nimi niezmiennie: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół,
Stowarzyszenie Muzyków
Ludowych, Jednostki OSP z
Gminy Zbąszyń, Uczniowski
Klub Sportowy Olimpus działający przy Zespole Szkół Nr 1
w Zbąszyniu. Za oprawę muzyczną serdecznie dziękujemy
Państwu Reginie i Bogdanowi
Gołkom oraz Marii Leśnik.
Dziękujemy za poczęstunki –
było pysznie – na każdym przystanku. Dziękujemy za tworzenie wspaniałej atmosfery
i klimatu, który z pewnością
zachęca do uczestnictwa w kolejnych edycjach spływu!!! Jak
co roku nad bezpieczeństwem
uczestników czuwali ratownicy zbąszyńskiego oddziału
WOPR.
Dziękujemy również wszystkim uczestnikom, którzy tak
licznie przybyli do naszego
miasta i wzięli udział w tej
mającej swój niepowtarzalny
klimat imprezie.

Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej 2018
Grand Prix Zbąszynia w
Siatkówce Plażowej 2018
rozpoczęte. W niedzielę, 17
czerwca odbył się pierwszy
z trzech zaplanowanych turniejów w tegorocznym cyklu
siatkówki na piasku. Cztery
kategorie, pięć boisk, 35 par,
67 spotkań, 6 godzin gry.
Emocji i wrażeń z pewnością
nie brakowało. Zawodniczki
i zawodnicy zostawili na
piasku dużo zdrowia walcząc o pierwsze rankingowe
punkty. Cieszymy się, że
poza znanymi twarzami gościli w Zbąszyniu siatkarze,
dla których był to pierwszy
występ na naszych boiskach.
Pozytywnym zaskoczeniem
dla organizatorów była liczny
udział startujących, szczególnie mieszkańców Zbąszynia,
gdzie wystartowało najwięcej
bo 13 duetów. Coraz większym
zainteresowaniem cieszy się
kategoria mikstów czyli par
mieszanych, w których o punkty walczyło 9 zespołów. W
turnieju gościliśmy siatkarki i
siatkarzy z: Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Gubina, Leszna, Zielonej Góry,
Nowego Tomyśla, Poznania,
Zbąszynka, Kosieczyna, Dąbrówki Wielkopolskiej i oczywiście silna reprezentacja
naszej gminy.
W kategorii dziecięcej walczyło 6 par, w tym cztery pary
dziewcząt, dwie chłopców.

I to najmłodsi jako pierwsi
zakończyli swoje mecze. Najlepsi w turnieju okazali się
ubiegłoroczni zwycięzcy całego cyklu Marcel Pawłowski/
Piotr Rolla (Nądnia, Dąbrówka
Wlkp.) przed Olą Szymańską
i Zofią Kowalską (Kosieczyn/
Dąbrówka Wlkp.). Kolejne
miejsca zajęły Oliwia Dzieciąt-

kowska i Julianna Kuryś (obie
Zbąszynek)oraz debiutujące w
tych rozgrywkach Julia Wawrzyniak i Alicja Wiza (obie z
Poznania). Młodzi siatkarze
dobrze się bawili, podobnie jak
zgromadzeni licznie rodzice
gorąco dopingujący najmłodych sportowców. Mamy nadzieję, że w kolejnych turnie-

jach frekwencja będzie równie
liczna bo jest to doskonała
forma na wspólne spędzenie
czasu dla całych rodzin.
W pozostałych trzech kategoriach pojedynki siatkarskie toczyły się równolegle na
czterech boiskach. Gwizdek
sędziowski kończący ostatni
pojedynek rozległ się po ponad
sześciu godzinach gry. Cieszy
fakt, że mimo dużej konkurencji i ilości organizowanych turniejów siatkarskich do
Zbąszynia przyjeżdżają nowi
uczestnicy. Mamy nadzieję,
że atmosfera i dobra zabawa
zachęcą do kolejnych odwiedzin oraz udziału w zawodach.
Popularność zyskują miksty,
dla których nasze miasto staje
się powoli ważnym miejscem
startu. Niezmiennie nie zawodzą miejscowi siatkarze,
którzy stali się najliczniejszą
grupą startujących.
Wśród par mieszanych nie-

pokonani do samego końca
okazali się Monika Jagła/
Marcin Matulis z Bydgoszczy, przed Kamilą Piątek i
Mateuszem Sk rzypińsk im
z Poznania. Trzecie miejsce
zajęli Justyna Kozłowska/
Aleksander Poznański również
z Poznania przed Eweliną
Matulewicz i Michałem Gacą,
którzy rozegrali największą
liczbę pojedynków startując
w dwóch kategoriach: mikstów
i open.
W kategorii Zbąszyniacy
wygrała para, która dominowała w poprzednim sezonie,
Adrian Kubiak/Maciej Kubiak
pokonując w finale parę Karol
Dembniak/Damian Kramski.
W pojedynku o trzecią lokatę lepsi okazali się bracia
Aleksander i Patryk Frasz
pokonując Bartosza Bociana i
Mikołaja Włodarka.
Kategoria open dostarczyła
nie mniejszych emocji. W
małym finale para z Gubina
Kamil Rajchel/Robert Leśnicki pokonała duet Paweł Dżyga/
Wojciech Kozik z Zielonej
Góry. W najważniejszym pojedynku para Krzysztof Kuźniak/Jakub Stachowiak z Poznania pokonała po zaciętym
pojedynku reprezentantów
Leszna, Michała Szulca/Filipa
Wrotkowskiego.
Na zakończenie cztery najlepsze pary w każdej kategorii
otrzymały pamiątkowe statuetki, które wręczyli sędziowie

oraz Pan Łukasz Woźny Prezes klubu MUKS Gimnazjon
współorganizator cyklu.
Kategoria dziecięca:
1/ Marcel Pawłowski/Piotr Rolla,
2/ Ola Szymańska/Zofia Kowalska,
3/ Oliwia Dzieciątkowska/Julianna
Kuryś,
4/ Julia Wawrzyniak/Alicja Wiza.
Kategoria miksty:
1/ Monika Jagła/Marcin Matulis,
2/ Kamila Piątek/Mateusz Skrzypińśki,
3/ Justyna Kozłowska/Aleksader
Poznański,
4/ Ewelina Matulewicz/Michał Gaza.
Kategoria Zbąszyniacy:
1/ Adrian Kubiak/Maciej Kubiak,
2/ Karol Dembniak/Damian Kramski,
3/ Aleksander Frasz/ Patryk Frasz,
4/ Bartosz Bocian/Mikołaj Włodarek.
Kategoria open:
1/ Krzysztof Kuźniak/Jakub Stachowiak,
2/ Michał Szulc/Filip Wrotkowski,
3/ Kamil Rajchel/Robert Leśnicki,
4/ Paweł Dżyga/Wojciech Kozik.
Gratulujemy udanych występów i do zobaczenia na
drugim turnieju Gran Prix
Zbąszynia, w niedzielę 1 lipca. Dziękujemy w imieniu
organizatorów sędziom oraz
wolontariuszkom z liceum,
którzy pomogli w sprawnym
przeprowadzeniu imprezy.
Do zobaczenia na kolejnych
turniejach.
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Absolutorium dla Burmistrza Gminny Dzień Strażaka
W dniu 6 czerwca 2018
roku, Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim, udzieliła Burmistrzowi Henrykowi
Szymańskiemu absolutorium
z tytułu wykonania budżetu
gminy Grodzisk Wielkopolski
za 2017 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie,
na podstawie pozytywnej
opinii Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Grodzisku
Wielkopolskim i Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu.

Patriotyczna uroczystość

Ochotnicza Straż Pożarna w
Grodzisku Wielkopolskim
została odznaczona Medalem
za Zasługi dla Miasta i Gminy
Grodzisk Wielkopolski – okolicznościową uchwałę odczytał
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki. Podczas
uroczystości zostały wręczone
również odznaczenia:

„Jak długo w sercach naszych”
to maksyma, pod jaką odbyła
się bardzo ważna dla całej społeczności Szkoły Podstawowej
w Grąblewie uroczystość.
Patriotyczne wydarzenie miało miejsce 7 czerwca w CK
Rondo w Grodzisku Wlkp. Zaproszeni goście i mieszkańcy
miasta mieli okazję obejrzeć
jak patriotyzm i miłość do
ojczyzny widzą uczniowie
naszej szkoły. Przedstawienie wzruszyło i nakłoniło
do rozmyślań. Sprawiło, że
publiczności stanęły w oczach
łzy, a brawom nie było końca.
Polonez, „Piosenka małego
patrioty”i wspomnienia babci
sprawiły, że publiczność przeniosła się do nostalgicznego
czasu, gdy walka o Polskę była
konieczna. Uczniowie deklamowaną poezją przypomnieli
jak trudne i tułacze losy spotkały Polaków. Wykonywane
wiersze, piosenki i taniec klasy
pierwszej pokazały, że miłość
do ojczyzny jest w młodych
ludziach wciąż żywa. Spektakl
przygotowały nauczycielki:
Alicja Buda, Ewa Zarucka,
Elżbieta Cierżniak oraz Sylwia
Włodarczyk-Brychcy.

a Złoty Znak Związku OSP
RP otrzymał Stanisław Wasielewski
a Złoty Medal Za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: Henryk Szymański oraz Marek
Maćkowiak
a Srebrny Medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa otrzymał
Maciej Kandulski
a Brązowy Medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa otrzymał
Paweł Wlekły

Słowa podziękowania zostały
skierowane również do strażaków, którzy w tym roku
skończyli 65 lat i tym samym
zakończyli czynną służbę w
szeregach OSP – okoliczno-

Konkurs w Grąblewie
Dnia 8 czerwca w Szkole
Podstawowej w Grąblewie
odbył się finał IV Gminnego Konkursu „Matematyka+Przyroda= Sukces”.

z klas VII:
I miejsce zdobyła Matylda
Szady ze Szkoły Podstawowej
nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha
II miejsce zdobył Borys Łangowicz ze Szkoły Podstawo-

ściowe adresy wręczył zasłużonym członkom Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Henryk Szymański. Na zakończenie Grodziska Orkiestra

Dęta wykonała krótki koncert,
a następnie wszyscy przeszli
przed Pomnik Wdzięczności,
gdzie została złożona okolicznościowa wiązanka kwiatów.

60 lat wspólnego życia
Piękny jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego stał się udziałem państwa
Barbary i Kazimierza Krysmann z Grodziska Wielkopolskiego.
W środę 30 maja, zacną parę
odwiedziła delegacja z grodziskiego ratusza. Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Henryk Szymański oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik złożyli
Jubilatom najlepsze życzenia
przede wszystkim zdrowia,
które pozwoli jak najdłużej
cieszyć się obecnością wśród

Celem konkursu była popularyzacja matematyki wśród
uczniów klas VI i VII, rozwijanie logicznego myślenia
oraz wytrwałości, wreszcie
wyłonienie i wspieranie dzieci
uzdolnionych oraz międzyszkolna integracja uczniów.
Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne i przyrodnicze. Spotkanie finałowe poprzedzone było eliminacjami
szkolnymi na podstawie których wyłoniono 10 finalistów.
Komisja złożona z organizatorów i pozostałych nauczycieli
obecnych na konkursie wyłoniła następujących laureatów:
Z klas VI:
I miejsce Piotr Kadziński ze
Szkoły Podstawowej nr 4 im.
kpt. Józefa Rejdycha
II miejsce Rozalia Kaczmarek
ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Polskich Olimpijczyków
III miejsce Piotr Barski ze
Szkoły Podstawowej w Grąblewie

W sobotę 2 czerwca 2018r. w
Grodzisku Wielkopolskim odbyły się uroczystości Gminnego Dnia Strażaka oraz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolski. Obchody zapoczątkowała
Msza Święta w kościele pw.
św. Jadwigi Śląskiej. Dalsza
część uroczystości odbyła się
na Starym Rynku. Zebranych
gości oraz strażaków powitał
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, który skierował w stronę
strażaków ochotników słowa
podziękowania za trud i zaangażowanie w służbie drugiemu
człowiekowi.

najbliższych. Przekazali także
jubilatom bukiet kwiatów oraz
okolicznościowy upominek.

Na zakończenie zebrani dokonali wpisu do księgi pamiątkowej.

Umowa podpisana
W dniu 25 czerwca 2018
roku Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Henryk
Szymański i Grzegorz Molewski, Prezes Zarządu Spółki KzR Sp. z o.o., z siedzibą w
Warszawie, podpisali umowę
wsparcia technicznego w ramach projektowania małego
kina społecznościowego „ZA
ROGIEM”.
wej im. Andrzeja Grubby w
Kąkolewie.
III miejsce Magdalena Ciecińska ze Szkoły Podstawowej w
Grąblewie
Uczniowie wykazali się bardzo wysokim poziomem wie-

dzy i umiejętności z zakresu
matematyki oraz przyrody.
Organizatorzy konkursu: Danuta Bartkowiak oraz Marcin
Piatczyc, aby wyłonić miejsca
finałowe, przeprowadzili dogrywkę składającą się z kilku
zagadek matematycznych.

Zamiarem gminy jest utworzenie kina o powierzchni
do 100m2, z widownią dla
30 osób.
Gmina Grodzisk Wielkopolski ubiega się o dofinansowanie tego projektu ze
środków z EFRR w ramach
WRPO 2014 – 2020, w ra-

mach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów
Wielkopolskich.

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

Wysokość dofinansowania
– 85%, nie więcej niż 150
000,00 zł.
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MIASTO LESZNO

Przedszkole na Zaborowie
będzie większe
Już na najbliższej sesji radni
Leszna mają przeznaczyć 70
tysięcy złotych na rozbudowę
Przedszkola Miejskiego nr 12
na Zaborowie – poinformował
wiceprezydent Piotr Jóźwiak.
Dzięki temu od września zostanie tam uruchomiony dodatkowy oddział
Podczas naboru do miejskich przedszkoli okazało się,
że zabrakło miejsc w Przedszkolu nr 12 na Zaborowie.

Wiceprezydent Piotr Jóźwiak
poinformował jednak, że samorząd postara się poprawić
sytuację lokalową jednostki.
-Tuż obok przedszkola znajdują się pomieszczenia, które
zajmowała Szkoła Podstawowa
nr 4, chcemy je przeznaczyć
na stworzenie dodatkowego
oddziału przedszkolnego - powiedział. Na czwartkowej sesji
Rady Miejskiej prezydent Borowiak złoży wniosek, żeby na

ten cel wyasygnować z budżetu
miasta 70 tysięcy złotych.
Jeżeli radni się zgodzą, prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone podczas wakacji,
żeby od września oddział
mógł działać. Wiceprezydent
Jóźwiak dodał, że rodzice,
których dzieci nie otrzymały
miejsca w przedszkolu zostaną
poinformowane o przyjęciu
- pod warunkiem jednak, że
złożyli odwołanie od decyzji.
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Nowoczesna krytykuje PiS
Programy socjalne PiS finansowane są z nowych
podatków i opłat wprowadzanych przez Prawo i
Sprawiedliwość – mówili
podczas konferencji prasowej działacze Nowoczesnej.
Krytykowali oni też program
wyprawek szkolnych – ich
zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby obniżenie
podatku VAT.
Poseł Adam Szłapka przypom niał, że w kampanii
wyborczej Prawo i Sprawiedliwość zapewniało, że nie
będzie podwyższać podatków,
tymczasem cały czas wpro-

wadzane są nowe obciążenia.
- Podatek bankowy, podatek
handlowy, podatek od najmu
mieszkań, opłata recyklingowa, opłata emisyjna, danina
solidarnościowa - wymieniał
lider Nowoczesnej w Lesznie
Tomasz Mikołajczak. Przemysław Górzny wyliczył,
że wszystkie nowe podatki
przyniosły do budżetu 23
miliardy złotych. -To tyle,
ile przeznaczono na program
500Plus - powiedział. Właśnie programy socjalne są,
zdaniem polityków Nowoczesnej powodem wprowadzania
nowych podatków i opłat. Gdyby PiS zechciał zgodzić

się na postulowane przez
nas obniżenie VAT o jeden
procent, w kieszeni Polaków
zostawałoby rocznie około
300 złotych, czyli tyle ile
wynosi wprowadzana właśnie
wyprawka szkolna - mówił
poseł Adam Szłapka.
Działacze Nowoczesnej
dość oszczędnie wypowiadali
się w sprawie nadciągającej kampanii samorządowej.
Przemysław Górzny i Tomasz
Mikołajczak przyznali, że
będą kandydatami do Rady
Miejskiej ze wspólnego komitetu z PO, który popiera kandydaturę Grzegorza Rusieckiego
na prezydenta Leszna.

Lato na Targach ruszyło w Poznaniu Banasik kandydatką SLD na prezydenta
Grażyna Banasik, radna Lewicy jest kandydatką Sojuszu Lewicy Demokratycznej
na prezydenta Leszna. Jak
zapowiedziała priorytetem
jej programu będzie zatrzymanie wyludniania się
miasta.

Targowe lato jest wydarzeniem otwartymskierowanym
do mieszkańców Poznania i
Wielkopolski. Akcjazachęca
do aktywnego spędzania wolnego czasu i poprzez bogaty
program jest atrakcyjna zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
W tym roku Lato na Targach
odbywa się równolegle ze
Strefą Kibica zorganizowaną z
okazji piłkarskich Mistrzostw
Świata w Rosji.
Co przemawia za odwiedzeniem Lata na Targach?
a U nas zawsze jest pogoda.
a Lato na Targach jest czynne
codziennie do 26 sierpnia, od
10:00 do 20:00.
a Oddajemy do dyspozycji
poznaniaków 15.000 m2 powierzchni MTP, z czego 1/4
pod dachem.

a W programie masa atrakcji: sport, rekreacja, zabawa,
animacje, eventy tematyczne.
a Sportowe kino plenerowe na
jednym z największych ekranów LED w Polsce – 112 m2.
a Wstęp na wydarzenie i
wszystkie atrakcje jest bezpłatny.

a Na miejscu dostępna jest
gastronomia.

Więcej informacji na temat
wydarzenia oraz program
atrakcji znajduje się na stronie:
https://www.mtp.pl/pl/o-nas/
lato-na-targach/

Najpiękniejsza nastolatka z Osiecznej
Wiktoria Grzesiak z Osiecznej
została Wicemiss Wielkopolski
Nastolatek. Udział w konkursie
potraktowała w kategoriach
przygody. - Pomyślałam, spróbuję, a może się uda. I udało się,
Wiktoria - najmłodsza spośród
finałowej dziesiątki zyskała
uznanie jurorów i zdobyła tytuł
I Wicemiss.
Zanim Wiktoria Grzesiak
znalazła się w finale konkursu
przeszła pomyślnie eliminacje
- najpierw w Lesznie, później
w Poznaniu. Dziesięć najpiękniejszych dziewcząt przed galą
Wielkopolska
Miss w Ostrowie Wielkopolskim, wzięło udział w
zgrupowaniu na Mazurach.

- Ten wyjazd nas zintegrował,
bardzo się polubiłyśmy, na
pewno będziemy dalej utrzy-

mywać kontakt - opowiada
Wiktoria.
W finałowym konkursie
też było wiele pozytywnych
emocji, no i wielki sukces
15-latki z Osiecznej - została
I Wicemiss Wielkopolski.
Za najpiękniejszą nastolatkę
jurorzy uznali 16-letnią Zuzę
Ławrynowicz z Wielenia.
W konkursie Wielkopolska
Miss 2018 wygrała Paulina
Sokowicz z Łęczycy /k. Poznania. Wiktoria Grzesiak od
września rozpocznie naukę w
ostatniej klasie gimnazjalnej,
w przyszłości chciałaby zostać
trenerem personalnym. Sport
to jej pasja - od lat trenuje
taekwondo.

Kandydaturę Grażyny Banasik
oficjalnie ogłosili podczas
konferencji prasowej liderzy
SLD: europosłanka Krystyna
Łybacka i przewodniczący
partii w Wielkopolsce Wiesław Szczepański. -obię to ze
szczególną przyjemnością,
ponieważ jest to kobieta - mówiła Krystyna Łybacka - jak
mawiała Margaret Thatcher
„jeżeli chcesz, żeby coś w
polityce zostało powiedziane,
poproś o to mężczyznę, ale jeśli ma to być zrobione, poproś
kobietę”.

Grażyna Banasik przyznała, że długo wahała się nad
propozycją partii, jednak
przyjęła ją po namowach rodziny. Jak zaznaczyła ma już
duże doświadczenie samorządowe - obecna kadencja Rady
Miejskiej jest jej czwartą.
Banasik podała też założenia
swojego programu wyborczego: priorytetem ma być
zatrzymanie wyludniania się
miasta poprzez wprowadzenie
preferencyjnych stawek sprzedaży działek mieszkaniowych
i ulg w podatkach lokalnych.
-Należy też wprowadzić propozycje dla przedsiębiorców,
żeby więcej płacili swoim
pracownikom - powiedziała
- dużym problemem jest też
Starówka i jej rewitalizacja,
ważne żeby przeprowadzić
ją także pamiętając o uboższej części społeczeństwa.

Kandydatka SLD zapowiada
też program objęcia dzieci
i młodzieży szkolnej opieką
stomatologiczną.
Zapytana o recenzję rządów
obecnego prezydenta Łukasza
Borowiaka i koalicji PiS-PL18
Grażyna Banasik stwierdziła,
że jest to kontynuacja działań
poprzedniego, lewicowego
prezydenta Tomasza Malepszego. -Rewolucją były jednak
działania prawej strony, na
przykład odebranie opozycji
komisji rewizyjnej - powiedziała - przez długi czas, do
obecnego roku nie byliśmy
partnerami do rozmów o mieście.
Przewodniczący SLD Wiesław Szczepański poinformował, że listy wyborcze do
samorządu miasta, powiatu
i sejmiku będą gotowe do 15
lipca.

Wycieczka do volkswagena
W dniu 17 maja 2018 klasa 2
TM2 wraz z wychowawcą Andrzejem Stężałym odwiedziła
zakład produkcyjny VW w
Poznaniu. Zwiedzając zakład
uczniowie mogli obejrzeć
linię produkcyjną Volkswagena Caddy prawie całkowicie
zautomatyzowaną. Zakład
w Antoninku codziennie
opuszcza 720 samochodów
wyprodukowanych na wcześniejsze zamówienie odbiorców. Części do produkcji i
montażu dostarczane są przez
80 tirów dziennie. Uczniowie
byli pod wrażeniem doskonałej organizacji montażu
samochodu i automatyzacji
procesu produkcyjnego.

Woźniak: Leszno nie jest przedmieściem 30–lecie Szkoły Podstawowej nr 12
Poznania
Leszno nie jest częścią metropolii poznańskiej, dlatego
obejmowanie go Poznańską
Koleją Metropolitalną wydaje mi się nielogiczne – powiedział Radiu Elka Marek
Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Zapewnił przy tym, że zależy
mu na dobrym połączeniu
kolejowym obu miast.
Podczas niedawnej wizyty w
Lesznie marszałek Woźniak
omawiał mocne i słabe strony
regionu leszczyńskiego w
kontekście przygotowywanej
właśnie strategii rozwoju województwa. Jedną ze zdiagnozowanych bolączek jest wciąż
jeszcze zbyt słabo rozwinięta
infrastruktura transportowa.

Przy okazji zapytaliśmy więc
marszałka o uruchamianą
właśnie Poznańską Kolej Metropolitalną. Jak już wielokrotnie informowaliśmy sieć
szybkich i częstych połączeń
Poznania z położonymi wokół
miejscowościami nie obejmuje
Leszna, dochodząc tylko do
Kościana, mimo że w obrębie
PKM jest położony niewiele
bliżej Jarocin.
-Dla mnie pojęcie kolei metropolitalnej zawiera się w granicach metropolii, a Leszno nie
jest częścią metropolii poznańskiej - odpowiedział Marek
Woźniak - kolej metropolitalna
jest de facto koleją podmiejską,
a trudno uważać Leszno za
miejscowość podmiejską.
Marszałek dodał, że jego

zdaniem porównywanie Leszna do Jarocina jest nietrafione.
-Leszno samo w sobie stanowi
metropolię, czyli główny ośrodek dla regionu leszczyńskiego, czego nie można powiedzieć o Jarocinie, zaś objęcie
Jarocina zasięgiem PKM było
też podyktowane względami
technicznymi - powiedział.
Marek Woźniak zapewnił
jednak, że zależy mu na jak
najlepszym połączeniu kolejowym Leszna z Poznaniem.
-W interesie przewoźników,
czyli Kolei Wielkopolskich
i Przewozów Regionalnych
leży, żeby przewieźć jak najwięcej pasażerów - stwierdził
- dlatego myślę, że podstawią
jak najwięcej pociągów, żeby
było to możliwe.

Nasza szkoła naszym wspólnym domem – tą dewizą
już od 30 lat kierują się w
swojej pracy nauczyciele
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego ,,Grota”
w Lesznie.

Uroczysta jubileuszowa gala
odbyła się wczoraj w auli
PWSZ. Spotkanie była okazją
do przywoływania wspomnień
oraz snucia planów na przyszłość. – Perspektywy przed
Wami są bardzo duże. Jako
szkoła wypracowaliście naprawdę solidne fundamenty
– mówił podczas uroczystości
Piotr Jóźwiak, z-ca prezydenta
Leszna.  
Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września

1988 roku. Wybudowano ją
ze względu na ówczesny dynamiczny rozwój tej części
miasta. Przez trzydzieści lat
placówka zapisała wiele kart
historii Osiedla Przyjaźni. Dla
niektórych - zgodnie z dewizą
- chociaż przez chwilę była jak
drugi dom.
- Chyba każdy rodzic, który
oddaje swoje dziecko do szkoły, chciałby żeby było to przedłużenie jego domu. W szkole
powinno być bezpiecznie oraz
radośnie. Jedynie wówczas
można osiągnąć dobre efekty
w nauce - powiedział Radiu
Elka Ireneusz Matłoka, dyrektor SP12.
Podczas uroczystości padło
wiele ciepłych słów w kierunku szkoły oraz całej jej
społeczności.

- Szkoła to nie tylko budynek z numerem oraz nazwą.
Jej prawdziwe fundamenty to
uczniowie, rodzice, nauczyciele i kadra zarządzająca.
Perspektywy przed Wami
są bardzo duże. Jako szkoła
wypracowaliście już naprawdę
solidne fundamenty - mówił
podczas uroczystości Piotr
Jóżwiak.
Momentem szczególnym
podczas gali było uhonorowanie byłych dyrektorów
placówki. Ireneusz Matłoka
podziękował za wk ład w
rozwój szkoły swoim dwóm
poprzednikom - Lechosławowi Tomowiakowi i Januszowi
Gościniakowi.
Uroczystość zakończyła się
występem artystycznym w
wykonaniu uczniów.
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Przeboje ABBA w DPS Ugory „Animacja osób 50+”
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji
– uruchamia nowy kierunek
studiów „Animacja osób
50+”, którego celem jest
przygotowanie profesjonalnych kadr, wyposażonych
w wiedzę, umiejętności i
kompetencje pozwalające
na inicjowanie różnorodnych
działań na rzecz seniorów,
aktywizację osób starszych
w zakresie sportu i rekreacji,
turystyki i kultury, doradztwo z zakresu aktywnego
stylu życia oraz prowadzenie
badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu
seniorskiego. Studenci uczyć
się tego będą na dwóch specjalnościach: animator aktywności fizycznej seniorów
oraz animator aktywności
społeczno-kulturalnej.

Krzysztof Wodniczak
W latach 90-tych bardzo
popularny był zespół ABBA
po polsku, który na swoim
koncie miał wiele sukcesów
artystycznych, programów
telewizyjnych, koncertów.
Dzisiaj Alina Pszczółkowska
i Michał Gielniak pojawili
się w nowej konfiguracji. Do
zespołu dołączyła Ula Lidwin oraz Darek Piskorski.
Połączyli siły - i teraz powstał
kwartet, który potrafi zainteresować i rozbawić każdą
publiczność. Przekonaliśmy
się o tym uczestnicząc w ich
muzykaliowym koncercie w
sali koncertowej Domu Pomocy Społecznej przy ul.Ugory.
Każdy z członków zespołu
jest znakomitym wokalistą,
w całości tworzą świetne połączenie glisandowych okatw
i sopranowego, tenorowego
i barytonowego brzmienia
wydobywającego się w gardeł
dwóch wokalistek i dwóch
wokalistów.
W każdej epoce jest grono
melomanów, którzy z tęsknym
zachwytem i łzą rozrzewnienia
wspominają dawne, dobre czasy, a z niechęcia spoglądają na
dni bieżące. Odnosi się to do
wszystkich dziedzin życia, a
więc i do muzyki wszelakiej.
Szanujmy wspomnienia - taka
dewiza przyświeca organizatorom Senioralnych spotkań z
muzyką jakie raz w miesiącu
przygotowują specjalnie dla
pensjonariuszy D.P.Sów z
aglomeracji poznańskiej.
W repertuarze czworki poznańskich wokalistów usłyszeliśmy największe hity ABBA,
która niedawno oznajmiła, że
po 35 latach postanowila sie
reaktywować, a w grudniu ma
być już pierwszy singiel muzykalnych szwedów. W recenzowanym koncercie usłyszeliśmy
m.in.Mamma Mia, Dancing
Queen, Super Truper, Waterloo, Marina, Volare, La bamba
,piosenki włoskie, polskie z
okresu big beatu oraz światowe
hity z list przebojów (Stand by
me, Jambulaya). To są standardy, a jak wiadomo tradycja
nie poddaje się akademickim
metodom. Można ją jedynie
zgłębić poprzez obserwację
i wykonywanie „po swojemu”, tak jak to czyni czwórka
poznańskich wokalistów, a
nie naśladownictwo.Potrfią
przekazać sekrety smaku i
elegancji składajace się na styl.
I tak dalej, i tak dalej.
Był to ostatni przed wakacjami występ w ramach Senioralnych Spotkań z Muzyką.
fot. Roman Szymański

Studia na kierunku „Animacja
osób 50+” wypełnią istniejącą
dotychczas lukę w systemie
organizacji czasu wolnego
osób starszych i podnoszenia
ich jakości życia poprzez aktywność fizyczną, turystyczną
i kulturalną. Ich zasadniczym
celem będzie przygotowanie
profesjonalnych kadr, wyposażonych w wiedzę, umiejętności
i kompetencje pozwalające
na prowadzenie badań rynkowych i rozpoznawanie potrzeb segmentu seniorskiego,
inicjowanie działań na rzecz
seniorów, aktywizację osób
starszych w zakresie sportu i
rekreacji, turystyki i kultury
oraz doradztwo z zakresu
aktywnego stylu życia. Uruchomienie kierunku sprzyjać
będzie również intensyfikacji
badań naukowych prowadzonych przez pracowników
Wydziału oraz przyczyni się
do znaczącego wzrostu liczby

Potencjalnym i obsza ra m i
działania zawodowego absolwentów będą:
a Jednostki organizacyjne
samorządów powiatowych
wykonujące określone ustawami zadania publiczne o
charakterze ponadgminnym
w zakresie wynikającym z
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym;
a Sanatoria i szpitale uzdro-

wiskowe – animacja czasu
kuracjuszy 50+ w trakcie
pobytu oraz przygotowanie
do samodzielnej aktywności
ruchowej i kulturalnej po zakończeniu pobytu;
a Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – praca
z osobami 50+ w sekcjach
ruchowych i kołach zainteresowań w zakresie kompetencji
nabytych w procesie kształcenia animatora;
a Centra i ośrodki rekreacyjno-sportowe;
a Trenerzy personalni osób
starszych.
Nowoczesne społeczeństwo
nie może się ograniczać tylko
do zapewnienia świadczeń
emerytalnych, zasiłkowych
czy opiekuńczych. Wręcz
przeciwnie, zobowiązane jest
stworzyć seniorom szerokie
możliwości zdrowego i aktywnego starzenia się, albowiem długie życie w dobrym
zdrowiu oznacza jego lepszą
jakość, większą niezależność
oraz możliwość zachowania
sprawności intelektualnej i
fizycznej. I właśnie przygotowanie profesjonalnej kadry do
pracy z seniorami wydaje się
optymalnym rozwiązaniem.
Roman Szymański

Szkoła w Mochach zwycięzcą programu
„Autostrada do Szkoły”

Michał, Ala, Ula i Darek

Dancing dla seniorów
Kiedy w latach siedemdziesątych uzyskałem w Ministerstwie Kultury i Sztuki ( podpisana przez prof. Aleksandra Bardiniego) legitymację
uprawniajacą mnie do wykonywania czynności prezentera
dyskotekowego nie myśałem,
że posłuży ona mnie kiedy
będę „dużym chłopcem. Dość
często prowadziłem imprezy
dyskotekowe w sali na pietrze
w poznańskiej ADRII. Słynęła
ona także z tzw. wieczorków
Stare melodie. Nawet się pod\
śmiechiwałem, że na taką formułę zabawową jest tak duże
zainteresowanie.
Ptawie po pół wieku, ja stałem się stypendystą ZUS i i jak
śpiewał Wojciech Młynarski
„podchodzą mnie numery wol-

publikacji naukowych z tego
zakresu.
Studia przeznaczone są dla
osób cechujących się otwartością, tolerancją, dużą empatią,
poszanowaniem godności i
zrozumieniem potrzeb starszego człowieka, osób łatwo nawiązujących kontakty,
zwłaszcza z pokoleniem seniorów, dobrze czujących się
w ich gronie. Jest to kierunek
dla tych, którzy nie boją się
wyzwań, są cierpliwi, wytrwali w działaniach i odporni
na stres. Są to studia dla osób
kreatywnych i otwartych na
innowacje, albowiem praca
w sektorze animacji seniorów
oraz gerontologii społecznej
wiąże się z koniecznością podejmowania szeregu działań,
nierzadko wykraczających
poza standardowe obowiązki.

ne”. Toteż razem z Towarzystwem PTAAAK przyjmujemy
propozycję Miejskiej Rady
Seniorów i prezydenta Jędrzeja
Solarskiego, aby podjąć się
zorganizowania DANCINGU
DLA SENIORÓW, cokolwiek
to miałoby znaczyć.
Każda nowa forma „zabawowa” powinna się spotkać
z naturalnym pozytywnym
odzewem. Takim może być
SENIORALNY DANCING
organizowany w przestrzeni
miejskiej, najlepiej na Placu
Kolegiackim, gdzie w okresie
letnim odbywać się będą imprezy artystyczne na WOLNYM. Korzystając z miejsca i
stałej zainstalowanej już sceny
można taki taneczny projekt
bez kosztowo wcielić w życie

ku uciesze seniorów. Może
to być trzygodzinny maraton
taneczny.
Termin końcowe dni sierpnia, przed demontażem sceny.
W takim senioralnym dancingu udział już zapowiedzieli m.in. kwartet wokalny
poznańska ABBA zespół
CZERWONE KORONY (rep.
Czerwnonych Gitar i Krzysztofa Klenczona) grupa wokalna KONSONANS ( rep.
lata dwudzieste,lata trzydzieste, Maciej Piotr (rep.Elvisa
Presleya)Jarosław Królikowski
(rep. Czesława Niemena Toma
Jonesa). Czekamy teraz atylko
na potwierdzenie prezydenta
Jedrzeja Solarskiego

Krzysztof Wodniczak
prezes Towarzystwa PTAAAK

Odkąd Autostrada Wielkopolska SA uruchomiła w
ramach kampanii Autostrada do Szkoły grywalizację,
uczniowie i nauczyciele „ruszyli z kopyta”, by wspólnie z
Zebrą Zbyszkiem realizować
scenariusze zajęć. Wypełniając kolejne misje, najmłodsi
uczyli się jak bezpiecznie poruszać się po drodze a przy
tym świetnie się bawili, rywalizując o punkty z innymi
klasami. Najlepsza okazała
się szkoła w Mochach z województwa wielkopolskiego.
Grywalizacja polega na zastosowaniu mechaniki gier
w motywowaniu do konkretnych działań. W przypadku programu Autostrada do
szkoły grywalizacja została
wykorzystana w procesie nauczania. Platforma udostępniona nauczycielom przez
Autostradę Wielkopolską po
raz pierwszy została wykorzystana jako nowoczesne
narzędzie motywujące dzieci
do poznawania i propagowania
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Finał
pierwszej edycji grywalizacji
był pełen emocji. Nagrody
zostały przyznane uczniom i
nauczycielom, którzy z największym zaangażowaniem
uczestniczyli w przygodzie
grywalizacyjnej i wykazali
się wysoką kreatywnością.
Najlepsze rezultaty osiągnęli:
1 miejsce – Szkoła Podst awowa i m. Ja na Pawła

II w Mochach – klasa 3C
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie – klasa 3A
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Ostrowążu – klasa 1A
- W pierwszej edycji grywalizacji wzięło udział 50 klas z
województw wielkopolskiego
i lubuskiego. Przesłano 110
relacji z zajęć, zrobiono podczas nich blisko 700 zdjęć. To
pokazuje skalę zaangażowania
nauczycieli, którzy zachęcali dzieci do realizowania
misji klasowych, domowych
i specjalnych. Cieszymy się,
że scenariusze także w praktyce okazały się interesujące.
Przykładaliśmy do nich dużą
wagę opracowując je wspólnie
z organizacjami uczącymi bezpiecznego poruszania się po
drodze, policją i nauczycielami
– mówi Zofia Kwiatkowska,
rzeczniczka prasowa AWSA.
Nagrody dla dzieci to m.in.
bilety do kina czy wycieczka do Centrum Zarządzania

Autostradą. Szkoły otrzymają
stojaki na rowery, a nauczyciele sprzęt elektroniczny. Dodatkowo każda szkoła, która
ukończyła dwie misje otrzyma
nagrodę gwarantowaną w
postaci odblasków dla dzieci.
Kolejna edycja grywalizacji
rusza już we wrześniu. Chęć
udziału w tym bezpłatnym
programie można zgłaszać na
stronie: www.autostradadoszkoly.pl/grywalizacja.
Inwestycje infrastrukturalne
realizuje spółka STRABAG.
Program wspierają w roli
partnerów Kulczyk Foundation i Autostrada Eksploatacja
SA. Patronami honorowymi
programu są Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw
Dziecka, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Wojewódzka
Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Poznaniu.
Karolina But
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GMINA KOMORNIKI

Komorniki „Gminą na 5!”
Gmina Komorniki uzyskała
tytu!ł Gmina na 5! w tegorocznej edycji rankingu
gmin przygotowanym przez
studenckie Koło Naukowe
Akceleracji, działające przy
Instytucie Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
Ranking przeprowadzany od
2014 roku ma na celu ocenę
jakości obsługi, której doświadczyć mogą potencjalni
inwestorzy lub przedsiębiorcy
kontaktując się z polskimi
urzędami na poziomie lokalnym. Ocenie podlegają
m.in. użyteczność oficjalnych witryn www, łatwość ich
użytkowania, kontakt drogą
elektroniczną z użyciem metody „tajemniczego klienta”
oraz rozwiązania unikatowe,
zwiększające końcową wartość
dla użytkownika.
W tegorocznej edycji zostało przebadanych 675 jednostek
samorządu terytorialnego na
poziomie lokalnym, które charakteryzują się najwyższą potencjalną atrakcyjnością inwestycyjną zgodnie z wcześniej
przeprowadzonymi badaniami
Instytutu Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie. Badanie składało
się z dwóch części. Pierwszą

z nich była ocena witryn internetowych, w których brano
pod uwagę głównie kwestie
dotyczące przedsiębiorczości.
Sprawdzano m.in. łatwość
poszukiwania informacji na
temat występujących na obszarze danej gminy terenów
inwestycyjnych, dostęp do
planów zagospodarowania
przestrzennego czy obecność
poradnika wskazującego krok
po kroku, jak założyć własną
działalność. W drugiej części
badania oceniano komunikację drogą e-mail (w językach
polskim i angielskim).
Ranking został opracowany
na podstawie 15 wybranych,
obiektywnych kryteriów o cha-

rakterze zero-jedynkowym.
Tytuł „Gminy na 5!” otrzymały
te jednostki, które osiągnęły
ponadprzeciętnie dobre wyniki
oraz zdobyły ponad połowę
punktów. W tegorocznej edycji udało się to 51 jednostkom
z ogólnej liczby 675. Badane
samorządy nie miały świadomości, że podlegają ocenie, w
związku z tym nie można było
się do tego przygotować ani
zidentyfikować osoby badacza.
Odpowiedzi były więc udzielane w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej jednostce.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w dniach 24-25
maja podczas „Forum Gmin na
5!” w Warszawie.
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Gmina Komorniki przystąpiła
do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
8 czerwca br. w Urzędzie
Gminy Komorniki podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
na realizację zadania pn.
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów
pasażerskich na obszarze
oddziaływania Aglomeracji
Poznańskiej poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. W imieniu
gminy Komorniki umowę
podpisał Wójt Jan Broda,
natomiast Województwo
Wielkopolskie reprezentował
Wicemarszałek Wojciech
Jankowiak.
Wcześniej, na czwartkowej
sesji Rady Gminy Komorniki radni podjęli uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
Umowa została zawarta
na 3 lata. Jest ona następstwem podpisanego w grudniu 2017 roku porozumienia
pomiędzy Województwem
Wielkopolskim, Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim,
Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz gminami

i powiatam i położonym i
wzdłuż 4 linii kolejowych,
w którym strony zadeklarowały partycypację w kosztach
uruchomienia dodatkowych
połączeń kolejowych na linii komunikacyjnej Poznań
Główny – Wolsztyn, Wolsztyn – Poznań Główny.
Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych
kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie
solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących
w projekcie. Kursy pociągów
w godzinach szczytu mają się

odbywać nawet co 30 minut,
zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania. Uruchomienie PKM
następować będzie etapami,
począwszy od połowy 2018
roku. Zakończenie wdrażania
projektu przewidziane jest na
2021 rok i uzależnione jest od
zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych
przez PKP PLK SA.
Przewozy realizowane będą
przez samorządowego przewoźnika kolejowego w naszym
regionie – spółkę Koleje Wielkopolskie.

Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach
W ostatnich dniach maja
została podpisana umowa na
budowę największej inwestycji w Gminie Komorniki,
którą będzie Centrum Tradycji i Kultury.

bę Gminna Biblioteka oraz
Gminny Ośrodek Kultury,
ponadto do dyspozycji użytkowników Centrum będzie
sala widowiskowa na 300 osób,
foyer oraz kawiarnia.

Obiekt, który powstanie w najstarszej, historycznej części Komornik będzie służył
mieszkańcom gminy jako
centralne miejsce spotkań
oferujące bogaty wachlarz
usług z dziedziny kultury,
sztuki i rozrywki. W obiekcie będą miały swoją siedzi-

Wykonawca, firma PTB
Nickel Sp.z o.o, zgodnie z
umową, realizować będzie
inwestycję za cenę 27.912 tys.
zł. Rozpoczęcie prac zaplanowano na koniec czerwca br. a
nowy obiekt zostanie oddany
do użytku w pierwszej połowie 2020 roku.

Wojewoda powoła
zespół
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął decyzję o powołaniu zespołu,
który opracuje „program naprawczy” w celu zwiększenia
bezpieczeństwa podczas imprez masowych odbywających
się na INEA Stadionie. W
skład zespołu wejdzie prezes
zarządu Lech Poznań oraz
służby mundurowe.
Zespół ma wypracować
rozwiązania, które pozwolą
w przyszłości ograniczyć incydenty, jakie miały miejsce
podczas ostatniego meczu
ligowego między Lechem
Poznań a Legią Warszawa (20
maja br.).
- Podjąłem decyzję o powołaniu zespołu, który wypracuje program naprawczy w celu
zwiększenia bezpieczeństwa
podczas imprez masowych
na INEA Stadionie. Jednym
z członków zespołu będzie
prezes zarządu Lecha Poznań,
który wyraził zainteresowanie
udziałem w opracowywaniu
wspólnego programu. Mam
nadzieję, że w najbliższym
czasie uda nam się wypracować skuteczne rozwiązania o
charakterze prewencyjnym,
a kibice wrócą na naprawdę
bezpieczny stadion - mówi
wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

40,2 mln zł na budowę dróg trafi do samorządów
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ogłosił,
które samorządy otrzymają
dofinansowanie w ramach
Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej
Infrastruktury Drogowej.
Listę wojewody zatwierdził
minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Do
wojewody z wielkopolskich
samorządów trafiło ponad
200 wniosków.
W ramach nowego rządowego programu drogowego
województwo wielkopolskie
otrzymało na wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej
aż 40,27 mln zł. Z ponad
200 złożonych do wojewody wniosków na liście podstawowej znalazły się aż 44
zadania z 42 samorządów.
Z kolei na liście rezerwowej
jest ich 12. Dofinansowanie sięga od 49 do 80 proc.
wartości inwestycji. Podczas
poniedziałkowej odprawy z
wojewodami premier Mateusz
Morawiecki zaznaczał, że
dzięki rządowemu wsparciu
zyskają szczególnie mniejsze
samorządy.
- Niski poziom rozwoju
infrastruktury drogowej, w

„

szczególności na poziomie
lokalnym, stanowi poważną
barierę w rozwoju przedsiębiorczości i mobilności na rynku pracy, ale przede wszystkim
negatywnie wpływa na codzienne życie mieszkańców.
Mam świadomość, jak ważne
dla lokalnych społeczności są
to inwestycje, dlatego nasz

województwo wielkopolskie otrzymało
na wsparcie lokalnej
infrastruktury drogowej aż 40,27 mln zł

rząd tylko w tym roku łącznie
na budowę dróg w Wielkopolsce przeznaczył ponad 100
mln zł. Ta kwota to realna
pomoc dla samorządów, które
najlepiej znają swoje potrzeby. Zależy nam na tym, by
to dofinansowanie pomogło
w dużej mierze małym gminom, tym biedniejszym, które
zasługują na lepszy dostęp do
inwestycji, a w rezultacie szans
rozwojowych - komentuje wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann. - Budowanie listy
zadań oparłem o założenia i
cele Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój terytorialny.

Dokonaliśmy analiz, opierając
się na przykład na wskaźniku
peryferyjności czasowej, który
określa stopień dostępności
przestrzennej do ośrodków
miejskich - dodaje wojewoda.
Na z a t w ie r d z o n ą l i st ę
podstawową składają się 44
inwestycje (37 gm in nych
i 7 powiatowych), z potencjalnym dofinansowaniem
od 138 tys. zł do 2,47 mln zł,
w tym 15 inwestycji z dofinansowaniem w wysokości
79-80% wartości inwestycji.
Łączna wartość zadań na liście podstawowej przekracza
63 mln zł.
Realizacja inwestycji z listy podstawowej pozwoli na
budowę, przebudowę, remont
ponad 44 km dróg gminnych
i powiatowych oraz ponad 22
km ciągów pieszych i rowerowych. Potencjalnie ułatwi
również dojazd do prawie 800
ha terenów inwestycyjnych
(nowych i istniejących).
Wśród gmin na największe
dofinansowanie mogą liczyć
Kaczory (2,4 mln zł), Czerwonak (2 mln zł), Rawicz (1,8 mln
zł) i Szczytniki (1,3 mln zł).
Wśród powiatów największa
kwota trafi do powiatu poznańskiego (3,3 mln zł), gnieźnieńskiego (2,4 oraz 1,3 mln
zł) czy ostrowskiego (1,6 mln

zł). Wśród miasta na prawach
powiatu na dofinansowanie
mogą liczyć Kalisz (2,4 mln
zł), Poznań (1,1 mln zł) czy
Leszno (1 mln zł). Środki rozdysponowane przez wojewodę
trafią także do Pleszewa, Kazimierza Biskupiego, Puszczykowa, Margonina, Obrzycka,
Czarnkowa, Sulmierzyc, Opatówka, Perzowa czy Trzcianki.
Na liście są również takie
powiaty jak pilski czy turecki.
Pełna lista wraz z nazwami
zadań dostępna jest na stronie
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Poza 42 beneficjantami Rządowego Programu na rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej wojewoda Zbigniew
Hoffmann zdecydował o stworzeniu listy rezerwowej. Znalazło się na niej 12 samorządów,
w tym takie gminy jak: Kobyla Góra, Września, Mosina,
Czempiń, Dopiero, Wolsztyn
czy Kleszczewo. Wśród powiatów na liście rezerwowej są
powiaty pleszewski i kaliski.
Pełna lista: http://www.
poznan.uw.gov.pl /prgipid /
rzadowy-program-na-rzecz
-rozwoju-oraz-konkurencyjnosci-regionow-poprzez-wsparcie-lokalnej
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Świat Sztuki w MGOK!
m Lwówek

Dzień Dziecka w Zielonym
Zakątku w Nowym Tomyślu
W piątek 8 czerwca br.
na terenie nowotomyskiego ogrodu działkowego
&#x201D;Zielony Zakątek&#x201D; odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka
zorganizowany wspólnie
przez drużynę Przedszkola i Żłobka Pozytywnego
Rozwoju Nowy Tomyśl oraz
rodziców.
Oprócz wielu atrakcji dla
najmłodszych organizatorzy
zadbali o wyśmienitą pogodę.
Były występy rodziców i
opiekunów, które sprawiły wiele radości nie tylko
najmłodszym. Nie zabrakło kolorowych balonów,
malowania twarzy i zabaw
barwami. W zielonej kawiarence skosztować można był
przepysznych ciast, wypić
kawę i herbatę. Wszystkie
dzieci świetnie bawiły się
podczas zumby z Martą.
Fot. Maciej Kasprzak
/Wielkopolskamagazyn.pl

„MOZAIKA” to grupa poznańskich animatorek, która
tworzy edukacyjne spotkania
ze sztuką. W roku szkolnym
2017/2018 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we
Lwówku uczniowie wszystkich szkół na terenie gminy
Lwówek brali udział w comiesięcznych spektaklach z
cyklu `Świat Sztuki`.
Ich autorskie scenariusze ukier unkowane na wspieranie
twórczości dzieci obejmowały niezwykle szeroki zakres
tematyczny. Począwszy od
poznania niezwykłych instrumentów takich jak fagot
czy cymbały, przez podróż
po niezliczonych regionach
muzycznych (od słonecznych
nut prosto z Włoch po tradycje Regionu Kozła) po muzykę kabaretową, musicale
czy iluminacje muzyczne.
Każde spotkanie oparte było
przede wszystkim na edukacji
muzycznej i kulturowej oraz
posiadało interaktywny charakter. Niezwykle ważnym
elementem podczas każdego
z dziewięciu spektakli były
elementy edukacji regionalnej,
które pozwalają rozwijać w
dzieciach świadomość dziedzictwa kulturowego. Przygotowane we współpracy z
profesjonalnymi artystami
programy odbywały się w
MGOK od października do
czerwca.
ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ p. O PRZESŁANIE OGŁOSZENIA DO REDAKCJI !!!

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębach Rybojady (dz. nr 2025/10) i Jasieniec (dz. nr 3)
Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu Nr
XXVIII/217/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, terenu obejmującego fragment działki leśnej działki o nr ewidencyjnym 2025/1 w
Rybojadach i działki zabudowanej o nr ewidencyjnym 3 (DPS) w Jasieńcu, w dniach od 7 do 31
lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu ul. Poznańska 22, pokój nr 8 w godzinach od 900 do
1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju
nr 8 w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie
do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia
2018 r., ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej
urzad@trzciel.pl. Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące
przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w w obrębach Rybojady (dz. nr
2025/10) i Jasieniec (dz. nr 3)
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39, ust. 1, pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017 poz. 1405, 1566 i 1999) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z ww
projektem i prognozą oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w terminach i miejscu powyżej
określonym oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 w godz. od 900 do 1500.
Zgodnie z art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko Zainteresowani, mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu
w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej,
ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@trzciel.pl.
w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1579). Uwaga i wniosek powinny zawierać
oświadczenie osoby składającej dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na
potrzeby procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. u. z 2016 r. poz. 922).
Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
/-/
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„Ocalić od zapomnienia”
Konkurs Poezji Śpiewanej
„Ocalić od zapomnienia”
organizowany przez Zespół
Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. obala mity na
temat obojętnego stosunku
młodych ludzi do kultury i
dobrej polskiej muzyki lat
minionych. Można by powtórzyć za Wisławą Szymborską „niektórzy lubią poezję.” Tak lubią ją wrażliwi
i utalentowani, którzy mają
odwagę rozwijać swoje muzyczne i literackie pasje.
Poszukiwanie swojej drogi przez młodych ludzi klas
gimnazjalnych i szkół podstawowych nie byłoby możliwe,
gdyby nie zaangażowanie
organizatorek konkursu: pani
Anny Majcherek i pani Grażyny Wiśniewskiej.
Sama idea konkursu obroniła się przez sześć lat, dlatego w tym roku do grona
mecenasów oprócz Starostwa
Powiatowego w Grodzisku
Wlkp. dołączył Wielkopolski
Kurator Oświaty z Poznania.

Ponadto od ponad dwóch
lat przyjacielem konkursu
i fundatorem statuetek dla
laureatów oraz nagród dla
wszystkich uczestników jest
pan Dariusz Krawczyk, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Format”
w Grodzisku Wlkp.
Emocje związane z konkursem już opadły, VI edycja za
nami. 24 maja 2018r. do dobrej
zabawy i rywalizacji przystąpili uczniowie ostatnich oddziałów gimnazjalnych i klas szkół
podstawowych: ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Grodzisku
Wlkp., ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.,
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła
II w Ptaszkowie, z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego im.
Powstańców Wielkopolskich
w Granowie, ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, z Zespołu
Przedszkolno-Szkolnego w
Ruchocicach oraz z Zespołu
Przedszkolno - Szkolnego w
Bukowcu.

Młodzi twórcy byli oceniani
przez doborowe jury: Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, panią Aldonę Banaszak,
Kapelmistrza Grodziskiej
Orkiestry Dętej , panią Renatę
Kubale, z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku
Wlkp. ,podkomisarza Kamila
Sikorskiego - z pasji i wykształcenia magistra sztuki ze
specjalizacjami: dyrygentura,
edukacja muzyczna i muzyka
kościelna oraz przez pana
Dariusza Krawczyka, grodziskiego przedsiębiorcę.
Spośród uczestników zostali wybrani najlepsi. W I
kategorii wiekowej - młodzież
oddziałów gimnazjalnych,
jury przyznało : I miejsce
Urszuli Frąckowiak za utwór
„Moknie w deszczu diabeł” ,
II miejsce Mai Matuszewskiej
za wykonanie piosenki „ Zamiast”, III miejsce otrzymała
Monika Wiśniewska „ Mówiłam żartem”. Wyróżnienie
przyznano Karolinie Konewce
za „ Miasteczko cud”.
Anna Majcherek

Kurs makijażu i stylizacji
W ramach projektu ,,Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” 20 uczennic Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wlkp. uczestniczyło w Kursie makijażu i
stylizacji.
Podczas zaję ć teoretycznych dotyczących mak ija ż u u cz e s t n ic y m . i n .
a n a l i z owa l i t y pu u r o dy,
kształtu twarzy oraz poznawali zasady wykonywania
prawidłowego makijażu oczu,
ust i brwi. Następny etap kursu polegał na wykorzystaniu
części teoretycznej w praktyce
– dziewczyny samodzielnie
wykonywały makijaże i wzajemnie oceniały wykonane
prace.
Uczennice technikum podczas kursu miały także szansę
poznać zasady prawidłowego
doboru stylizacji dla różnych

Michał Piotrowski

Jedenastego maja 2018 roku
w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp. odbyła
się III edycja konkursu gastronomicznego pt. „Sekrety
Żywienia”. Za organizację
konkursu odpowiedzialne
były Pani Marzena Ankiewicz oraz Pani Małgorzata Piaskowska, które uczą
przedmiotów gastronomicznych.
Pani Dyrektor Anna Matysiak
uroczyście powitała zaproszonych gości. m.in.: Sekretarza
Powiatu Grodziskiego: Pana
Tomasza Dolatę, Państwowego
Powiatowego Lekarza Weterynarii Pana Ryszarda Ber, Panią
Honoratę Ciechańską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Panią Kamilę
Wieczorek, ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.
oraz wszystkich uczestników
konkursu wraz z opiekunami.
Celem konkursu oprócz
promocji zdrowego stylu życia
było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży
gimnazjalnej, oraz zapoznanie
młodzieży z charakterystyką
warzyw i grzybów, ich wartością odżywczą, z zasadami
prawidłowego przeprowadzania obróbki cieplnej warzyw,
a także przetwórstwem owocowo- warzywnym.
Aż 20 uczestników z 4 gimnazjów pisało testy z zagadnień związanych z wartością
żywieniową wa rzyw oraz
metodami ich utrwalania. Największą ilość punktów uzyskała Aleksandra Hermeła z
Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Bukowcu , II miejsce
zdobyła Kornelia Brudło również ze szkoły w Bukowcu, a
III Julia Markwitz z Zespołu
Przedszkolno- Szkolnego w
Ruchocicach. Nagrodzone
zostało również IV, V i VI
miejsce, które zdobyły odpowiednio: Olga Stankowiak z
Zespołu Przedszkolno- Szkolnego w Ruchocicach, Agata

Prządka i Jagna Jaśkowiak,
uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Ptaszkowie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
opiekunowie podziękowania.
Dodatkowo każda z przybyłych osób otrzymała podarunki zasponsorowane przez
Firmę Bonduelle, w postaci
przetworów warzywnych produkowanych w zakładzie w
Ruchocicach. Opiekunowie i
zaproszeni gości otrzymali dodatkowo wyroby produkowane
przez Firmę Okechamp SA.
Otrzymane podarunki nawiązywały oczywiście do tematu
wiodącego konkursu, którym
w tej edycji były: Warzywa!
Na gimnazjalistów czekał
smakowity poczęstunek, w
postaci prozdrowotnych kanapek przygotowanych przez

uczniów technikum gastronomicznego, pod opieką Pani
Małgorzaty Sroki.
Organizatorzy konkursu
dziękują głównemu sponsorowi Firmie Okechamp SA
za ufundowanie niezwykle
atrakcyjnych nagród za zajęcie
I, II i III miejsca oraz objęcie
patronatu nad konkursem. Podziękowania zostały również
przekazane Firmie Bonduelle
za ufundowanie upominków
rzeczowych od zakładu, oraz
Starostwu Powiatowemu w
Grodzisku Wielkopolskim,
PSSE w Grodzisku Wielkopolskim - za ufundowanie nagród
za IV, V i VI miejsce.
Organizatorzy konkursu
już teraz zapraszają gimnazjalistów do udziału w kolejnej
edycji konkursu: „Sekrety
Żywienia”.
Oprac. Ankiewicz Marzena.

Cykliści z „Kopernika” kultywują
patriotyczne tradycje
typów urody i sylwetek.
Na zakończenie wszystkie
uczestniczki otrzymały certyfikaty oraz drobne upominki.
Szkolenie pozwoliło na zdobycie dodatkowych umiejętności,
które będą mogły zostać w
przyszłości za równo w życiu
zawodowym, jak i prywatnym.

Wa r to dodać, że w ramach ,,Grodziskiej Kuźni
Profesjonalistów” uczniowie szkoły korzystają
z wielu innych bezpłatnych
kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, m. in. z kursu spawacza oraz kursu upięć i
koków, a także z płatnych staży
u lokalnych pracodawców.

Konkurs „Sprawny murarz”
W dniu 24 maja 2018r. w
Lesznie odbyła się kolejna
edycja konkursu „Sprawny murarz”. W klasyfikacji generalnej dr użyna
Zespołu Szkól Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Grodziska Wielkopolskiego zdobyła III miejsce.
W konkursie brali udział
- Adrian Urbanek , Marcin
Kubacki, Aleksandra Kaźmierczak, Jakub Sibilak.
Na zdjęciach laureaci III miejsca: Jakub Sibi l a k i M a r c i n Kuba ck i
z technikum budowlanego z
klasy II D.

Konkurs „Sekrety Żywienia”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w
Nowym Tomyślu koło cyklistów KTR „28 Cali” kultywuje najlepsze patriotyczne
tradycje.
W roku ważnych rocznic historycznych Jacek Stępniewski
nauczyciel historii w „Koperniku” i pasjonat turystyki
w interesujący sposób przypomina uczniom życiorysy
wielkich Polek i Polaków,
dzięki którym jesteśmy dzisiaj
suwerennym krajem. Jedną
z takich postaci jest Emilia
Sczaniecka, urodzona w Brodach w gminie Lwówek Wielkopolski. Od kilku lat Gminny

Ośrodek Kultury w Kuślinie
i Sołectwa Gminy Kuślin
organizują rajd rowerowy
„Szlakiem Emilii Sczanieckiej”, którego tegoroczna edycja była połączona z uczczeniem 100 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego.
Kopernikańska grupa rowerowa wyruszyła punktualnie o godzinie 11:00 dnia
03.06.2018 spod swojego Liceum w 45 kilometrową trasę.
Licealiści odwiedzili miejsca
związane z życiem i działalnością Emilii Sczanieckiej
oraz miejscowości, w których
upamiętniono zryw zbrojny
Wielkopolan w 1918/1919
roku. Pilot wycieczki- Jacek
Stępniewsk i przypomniał

najważniejsze dokonania bohaterki rajdu oraz krótkie
życiorysy postaci związanych
ze zwycięskim powstaniem.
W Wąsowie i Michorzewie
młodzież zapaliła znicze powstańcom.
W Michorzewie z kolei
uczniowie oddali hołd bohaterce. Należy wspomnieć , że
uczniowie liceum prowadzeni
przez J. Stępniewskiego stanowią jedyną grupę spoza gminy
Kuślin, która od początku
bierze udział w tej pięknej
imprezie . W tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa
liczba cyklistów KTR „28
Cali”. Warto wspomnieć, że w
klubie jeżdżą przedstawiciele
wszystkich pokoleń.

GMINA OPALENICA
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SPOTKANIE PARTNERSKIE

Gminy zacieśniają współpracę
W samo południe w sobotę, 23
czerwca na ścieżce rowerowej,
przy granicy powiatów nowotomyskiego i grodziskiego,
odbyło się I Spotkanie Partnerskie pomiędzy Grodziskiem
Wielkopolskim a Opalenicą.
Uczestniczyli w nim burmistrzowie obu gmin, a także
biegacze i rowerzyści, którzy
odpowiednio przybiegli i przyjechali na miejsce wydarzenia.
Wprawdzie ścieżka została
oddana do użytku w ubiegłym
roku, to jednak moment sobotniego spotkania wykorzystano,
aby dokonać przecięcia wstęgi.
Burmistrz Henryk Szymański
podkreślił, że kiedyś oba miasta łączyła kolej, a teraz tym
szlakiem mogą poruszać się
biegacze i rowerzyści. Natomiast burmistrz Tomasz Szulc
przekazał swe zadowolenie,
iż doszło do tego wydarzenia
i wyrazić chęć, aby podobna
inicjatywa stała się cykliczną.
TM
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PIKNIK NA POWITANIE LATA

Trzydniowe święto na Płaskowyżu
W miniony weekend, od 22
do 24 czerwca na opalenickim płaskowyżu odbywał się
„Piknik na Powitanie Lata”.
W tym roku niestety pogoda
nas nie rozpieszczała. Było i
trochę słońca i trochę chmur
oraz deszczu. To jednak nie
przeszkodziło to dzieciom z
okolicznych szkół i przedszkoli, które przez kolejne trzy dni
występowały w ciągu dnia na
piknikowej scenie. Prezentowały swoje umiejętności - taneczne, wokalne i aktorskie,
przy dopingu zgromadzonej
publiczności. W piątkowy wieczór odbyło się przedstawienie
„Jaś Landrynek” w wykonaniu
Grupy Teatralnej Perełka, a po
nim koncert Grupy Protest i
Sławka 14 oraz impreza klubowa pod chmurką.
Z kolei w sobotę wieczorem Mieszkańców powitał
burmistrz Tomasz Szulc i na
scenę wkroczyła gwiazda tego
dnia. Danzel nawiązał doskonały kontakt z publicznością,
wprowadzając wszystkich w
klubowo - imprezowy nastrój.
Już po zakończeniu koncertu z
uśmiechem rozdawał autografy i cierpliwie fotografował się
z fanami.
Niedzielne popołudnie,
mimo iż skąpane w deszczu,
wypełnione było doskonałą
muzyką serwowaną przez
prezentujące się zespoły. Jednak prawdziwy tłum fanów
muzyki rozrywkowej pojawił
się koncercie grupy Boys.
Publiczność niezrażona fatalnym wynikiem polskiej

reprezentacji oraz kiepską aurą
szczelnie wypełniła opalenicki Płaskowyż, bawiąc się
w rytm znanych i lubianych
przebojów. Burmistrz dzię-

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

kując wszystkim za tak liczne
przybycie zapewnił, iż w przyszłym roku na pewno spotkamy się na kolejnym „Pikniku
na powitanie lata”.
PL

Powiat kościański
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Nagrody i wyróżnienia dla sportowców
Ziemi Kościańskiej
Zarząd Powiatu Kościańskiego przyznał nagrody i
wyróżnienia sportowcom i
trenerom Ziemi Kościańskiej, którzy w 2017 roku
osiągnęli wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i
krajowym.
Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w poniedziałek,
18 czerwca 2018 roku w Kościańskim Ośrodku Kultury.
Zarząd Powiatu reprezentowali
Bernard Turski, Starosta Kościański i członkowie Zarządu:
Aleksander Sowa i Mirosław
Kaczmarek.
- Witam wszystkich państwa
na kolejnej edycji rozdania
nagród i wyróżnień sportowcom i trenerom – mówił do
zebranych starosta. – Sławicie
Ziemię Kościańską i dzięki
wam Powiat Kościański jest
znany nie tylko w Polsce,
ale także poza jej granicami.
W tym roku Zarząd Powiatu
nagrodził 20 sportowców,
wyróżnił 14 osób. Nagrody
pieniężne i statuetki przyznał
także 3 trenerom - poinformował Bernard Turski. Łączna
wartość przyznanych nagród
wyniosła 6 600 złotych netto.
Zgodnie z regulaminem
przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy
osiągnęli wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym, wyróżnienia
i nagrody przyznaje się zawodnikom zamieszkałym na
terenie powiatu kościańskiego
lub będącym członkami klubu

Wojciech Grupiński - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”,
a Adam Szymanowski - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”,
a Paulina Rybak - Klub Sportowy „KOBRA KOŚCIAN”,
a Daniel Michalak - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”,
a Ryszard Szymoniak - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”,
a Daniel Bosy - LKS SANA
Kościan,
a Emil Janowski - Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”,
a Marek Walenczewski - Klub
Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”,
a Ni ko dem D worcz a k ,
WMLKS Nadodrze Powodowo
a

sportowego działającego na
terenie powiatu kościańskiego, za indywidualne lub drużynowe zajęcie pierwszego,
drugiego lub trzeciego miejsca
na: Igrzyskach Olimpijskich,
Igrzyskach Paraolimpijskich,
Mistrzostwach Świata, Mist rzost wach Eu ropy, M istrzostwach Polski, Pucharze
Świata, Pucharze Europy,
Pucharze Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików.

towy „KOBRA KOŚCIAN”,
Szymon Adam Borowski Klub Karate „Gottsu” Kościan,
a Wiktoria Zalesińska - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”,
a Agnieszka Nowak - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”,
a Jakub Górecki - Klub Karate
a

Lista nagrodzonych zawodników:
a Bartosz Górecki - Klub Karate „Gottsu” Kościan,
a Magdalena Malcherek K lub Spor towy „KOBR A
KOŚCIAN”,
a Andrzej Rusek - Klub Spor-

„Gottsu” Kościan,
a Aneta Trączyńska - Klub
Karate „Gottsu” Kościan,
a Mirosław Hertmanowski UKS Traktor Wolsztyn,
a Agnieszka Żaczyk - Klub
Karate „Gottsu” Kościan,
a Szczepan Zimmermann
- Klub Sportowy „KOBRA
KOŚCIAN”,

Lista wyróżnionych zawodników:
a Maria Jankowska - Uczniowski Klub Sportowy „Lubiń”,
a Na t a l i a A n t kow i a k Uczniowski Klub Sportowy
„Lubiń”,
a Tomasz Walkowiak - Klub
Karate „Gottsu” Kościan,
a Alan Szmatuła - Klub Karate
„Gottsu” Kościan,
a Maja Olszewska - Klub Karate „Gottsu” Kościan,
a Aleksander Opas - Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich
„BUDOKAN”,
a Antonina Opas - Wrocławski
Klub Sportów Azjatyckich
„BUDOKAN”,
a Andrzej Fellmann - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO -

ŚCIAN”,
a Wiktor Włodarczak - KS
RAPID Śrem,
a Zofia Duda - Klub Karate
„Gottsu” Kościan,
a Zuzanna Kubacha - Park
Tenisowy Olimpia Poznań,
a Bartosz Flak - Klub Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”,
a Katarzyna Posała - Klub
Karate „Gottsu” Kościan,
a Joanna Smętkowska - Klub
Karate „Gottsu” Kościan.
Lista nagrodzonych trenerów:
a S ł awo m i r C eg l a r e k Uczniowski Ludowy Klub
Sportowy „Lubiń”,
a Krzysztof Bednarz - Klub
Sportowy „TIGER WIELKOPOLSKA”,
a Roman Szymkowiak - Klub
Sp or tow y „ KOBR A KO ŚCIAN”.
Uroczystość wręczenia nagród
uświetnił występ Zespołu
Tanecznego z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. F.
Ratajczaka w Kościanie pod
kierownictwem Katarzyny
Naglik. Nagrodzeni i wyróżnieni sportowcy reprezentowali: Klub Sportowy
„KOBRA KOŚCIAN ”, Klub
Karate „Gottsu” Kościan, UKS
Traktor Wolsztyn, LKS SANA
Kościan, Klub Sportowy „TIGE R W I E LKOP OL SK A”
Gostyń, WMLKS Nadodrze
Powodowo, Wrocławski Klub
Sportów Azjatyckich „BUDOKAN”, KS RAPID Śrem,
ULKS „Lubiń”.
bj

Druga dekada programu regulacji liczebności lisa
Jedenasty już raz podsumowano realizację powiatowego
programu regulacji liczebności lisa „Vulpes vulpes” w
obwodach łowieckich Powiatu Kościańskiego, którego
celem jest restytucja zająca
szaraka „Lepus europaeus”.
Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2018 roku w siedzibie opiekuna naukowego programu,
Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w
Czempiniu. W podsumowaniu sezonu, na zaproszenie
Bernarda Turskiego, Starosty
Kościańskiego uczestniczyli
myśliwi, przedstawiciele kół
i obwodów łowieckich w tym
Stanisław Grylewicz, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie, naukowcy ze Stacji PZŁ w Czempiniu
z kierownikiem stacji, Maciejem Budnym na czele. Wśród
gości byli także samorządowcy: Mirosław Duda, zastępca
Wójta Gminy Kościan, Łukasz

Grygier, przewodniczący Rady
Gminy Czempiń, Katarzyna
Szulańczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Zbigniew
Mikołajczyk, przedstawiciel
Nadleśnictwa Kościan.
Witająca gości Beata Kownacka, naczelnik wydziału
Architektury, Budownictwa i
Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kościanie przypomniała, że w
minionym sezonie odbyły
się tradycyjnie dwa zimowe
polowania w styczniu i lutym.
Dzięki współpracy ze Stacja
Badawczą – podkreśliła - w
marcu liczono stan zajęcy
i lisów na terenie powiatu.
Naczelnik Kownacka poinformowała także o wynikających
z dziesięciu lat doświadczeń
zmianach, wprowadzonych
jesienią, w uchwale Rady
Powiatu regulującej program.
Mówiła także o działaniach
samorządu powiatowego mających na celu pozyskanie dodatkowych środków na realizację

programu, których najbardziej
wymiernym efektem byłby
zakup zajęcy, które zostałyby
wsiedlone w powiecie. Naczelnik Beata Kownacka poinformowała także, że podobnie jak
w poprzednich latach, Powiat
zakupi dwie tony nasion gorczycy na poplony, które jesienią zostaną wysiane na polach.
To w nich drobna zwierzyna, w
tym zające, znajdzie schronienie przed drapieżnikami.
Szczegółowe dane z re-

alizacji programu w latach
2017/2018 przedstawił Maciej
Budny, kierownik Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu.
Na zlecenie rządu myśliwi zajmowali się dzikami, w ramach
ograniczenia wystąpienia na
naszym terenie afrykańskiego
pomoru świń ASF. To zmniejszyło aktywność myśliwych
w programie. Marcowe, nocne
liczenie zajęcy i lisów pozwoliły ustalić, że na 1000 ha
mamy 7,7 lisa i 28 zajęcy. W

ubiegłym roku lisów było 9,2
sztuki. Populacja zajęcy jest
na stabilnym poziomie. Zwierzęta liczono na trzech trasach.
Naukowcy zastanawiają się
nad wprowadzeniem trzech
kolejnych tras. W przypadku
lisów pozyskano ich w tym
sezonie 518 sztuk. Niestety
wielkość ta nadal nie pozwala
uznać, że zwierzyna drobna,
w tym zające są bezpieczne, a
ich populacje mają szanse na
wzrost i rozwój.
Myśliwym i naukowcom
biorącym udział w realizacji programu podziękował
Bernard Turski, Starosta Kościański. – Kolejny sezon
mamy za sobą. To co robicie
dla utrzymania równowagi w
przyrodzie to ogromna praca.
Jest ona nie do przecenienia.
Widywane częściej zające
na polach to wasza zasługa –
podkreślił starosta. - Udział
w programie to nie jest łatwy
obowiązek. Dzieje się często
pod presją czasu, kosztem pry-

watnego życia i obowiązków.
Dziękuję za zaangażowanie w
realizację programu.
Obecny na spotkaniu Stanisław Grylewicz, Przewodniczący Zarządu Okręgowego
PZŁ w Lesznie dziękował
myśliwym za kontynuowanie
programu i za to, że podobne
działania przeniosły się na
inne powiaty: leszczyński,
gostyński, czy wolsztyński.
Mówił o zmianach w prawie łowieckim i o dużej niepewności z nich wynikającej.
Poza lisami zagrożeniem dla
drobnej zwierzyny są kruki
i pojawiające się w naszych
okolicach wilki – akcentował
Grylewicz. Jak wskazują szacunki jest ich już w Polsce ok.
2 tysięcy. Pojawiają się – informował - w naszej okolicy, m.in.
we Wschowie, Wolsztynie w
okolicach Kościana. W okolicy
Piły w ciągu roku zginęło 350
muflonów, które prawdopodobnie stały się ofiarą wilków.
Bartosz Jankowski
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IX Święto Lasu
W niedzielę, 17 czerwca w
Chrośnicy po raz IX odbyło się
Święto Lasu. Jest to sztandarowe wydarzenie integracyjne
dla mieszkańców nie tylko
wsi, ale całej gminy Zbąszyń.
W tegorocznej imprezie udział
wzięli również sołtysi z terenu
Powiatu Nowotomyskiego.
Podczas spotkania wyłoniono
laureatów konkursu plastycznego „Las miejscem pracy i
wypoczynku”, turnieju im.
Władysława Nowaka o Puchar
Starosty Nowotomyskiego
oraz pierwszej edycji konkursu Sołtysek. W prawidłowy
przebieg imprezy zaangażowały się Koła Gospodyń
Wiejskich z gminy Zbąszyń.
W Święcie Lasu udział wzięli
m. in. starosta nowotomyski
Ireneusz Kozecki, przewodnicząca Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Zofia Szalczyk oraz burmistrz Zbąszynia
Tomasz Kurasiński.
Laureaci w konkursie plastycznym:
Kategoria
PRZEDSZKOLE

a

I miejsce Daria Grasza
II miejsce Antonina Śmiałek
III miejsce Kornelia
Zwierzchlewska
Wyróżnienie Filip Wachowski
a Kategoria klasy I-III
I miejsce Magdalena Chmiel
II miejsce Natasza Kaczmarek
III miejsce Marcel Materna
Wyronienie Maja Bronczak
a Kategoria klas IV-VI
I miejsce Dominik Matuszewski
II miejsce Nikola Hyżyk
III miejsce Dominika Gajewska
Wyróżnienie Maja Bronczak
a Kategoria Gimnazjum
I miejsce Kamila Tomaszewsk
II miejsce Bogna Tomiak
III miejsce Julia Światłowsk
Wyróżnienie Agnieszka Bok
a Zwycięzcy Rozgrywek
Turniejowych im. Władysława Nowaka o Puchar
Starosty Nowotomyskiego
I miejsce STOL-ART
II miejsce Zbąszyńskie Łabądki
III miejsce ZUL Kostera
IV miejsce Gmina Opalenica
V miejsce Gmina Miedzichowo

Uroczystości jak w 20-leciu
międzywojennym
W sobotę, 16 czerwca w
Nowym Tomyślu odbyły się
uroczystości z okazji 80-tej
rocznicy najważniejszego dla
miasta, jak i całego powiatu
wydarzenia z okresu 20-lecia
międzywojennego, jakim
było przekazanie broni ze
zbiórki Funduszu Obrony
Narodowej w Nowym Tomyślu.
Uroczystości rozpoczęły się od
otwarcia wystawy „Społeczeństwo Armii”. Następnie spod
budynku Starostwa Powiatowego wyruszył przemarsz
ulicami miasta z udziałem
żołnierzy z 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej
w Międzyrzeczu, Towarzystwa Działań Historycznych
im. Feliksa Pięty w barwach
57 Pułku Piechoty Karola II
Króla Rumunii, harcerzy oraz
uczniów nowotomyskich szkół.
Na czele pochodu znalazły się
liczne wojskowe pojazdy bojowe, które szczególnie przyciągnęły uwagę uczestników
uroczystości.
Tak jak 80 lat temu, podczas uroczystości odbyła się
polowa Msza Święta, a po niej
starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki oraz burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz
Hibner symbolicznie przekazali broń. Z okazji jubileuszu
jednej z najważniejszych uroczystości w Nowym Tomyślu, burmistrz Włodzimierz
Hibner wręczył lokalnym
działaczom medale pamiątkowe. Na zakończenie części

oficjalnej przy pomniku Powstańców Wielkopolskich,
ppłk. Mariusz Fil, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki,
burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner, prezes
Towarzystwa Działań Historycznych im. F. Pięty Adrian
Pawelski złożyli wspólną
wiązankę kwiatów.
Po części oficjalnej na
Placu Niepodległości rozpoczął się piknik historyczny,
podczas którego każdy z
uczestników miał możliwość zobaczenia wnętrza
czołgu czy innych pojazdów
mechanicznych służących
Polskiej armii, poznania starych zawodów czy zdobycia
okolicznościowej pieczęci
upamiętniającej to wydarzenie. Piknik zakończył się
występem zespołu Hańba.
Podczas wystąpienia, starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki skierował słowa uznania i gratulacji do Pana Adriana Pawelskiego – prezesa
Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w
barwach 57 Pułku Piechoty
Karola II Króla Rumunii oraz
wszystkich jego członków. To
dzięki ich działaniom uroczystości stały się ogromnym
patriotycznym wydarzeniem,
które na długie lata pozostaną w pamięci mieszkańców.
Starosta wyraził także zadowolenie, że jako samorząd
powiatowy mogliśmy włączyć
się we współorganizację tego
wydarzenia.
KD

Kopernik otwiera drzwi na świat…
Potwierdzić to może bez wątpienia absolwentka Zespołu
Szkół Ogólnokształcacych
i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym
Tomyślu- Anna Słocińska
– tłumacz języka włoskiego,
angielskiego i niemieckiego,
studentka uniwersytetu w
Germersheim.
Pani Ania odwiedziła w środę, 13 czerwca szkołę, aby
opowiedzieć uczniom, jak
wygląda jej praca oraz życie w

Niemczech. Podczas spotkania
wielokrotnie podkreślała, jak
ważna jest znajomość języków
obcych, bo to właśnie dzięki
nim ma teraz do opowiadania
takie ciekawe historie. Pracując i mieszkając we Włoszech
opanowała do perfekcji język
włoski (jak sama przyznała
– myśli po włosku), chcąc studiować w Niemczach, musiała
zdać egzamin ze znajomości
języka niemieckiego. Podczas
studiów wyjechała na rok na
stypendium na Islandię, tam

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

z kolei posługiwała się przede
wszystkim językiem angielskim. Oprócz pięknych zdjęć
z Islandii, Ania opowiedziała,
jak wygląda praca tłumacza,
jakimi badaniami zajmuje
się na uczelni, jak również
opowiedziała o dialekcie, z
jakim spotyka się na co dzień
mieszkając w Germersheim.
Absolwentka „Kopernika”
chętnie wraca do liceum, które
otworzyło jej drzwi na świat.
ZSOiP im. M. Kopernika
w Nowym Tomyślu
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VIII Spartakiada
Przedszkolaków
Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Kobiet
W tym roku mija 10 lat od
powstania Stowarzyszenia
Kobiet Gminy Kamieniec.
Jubileuszowe obchody odbyły się w czwartek 14 czerwca
w Sali wiejskiej w Parzęczewie.
W sobotę 16 czerwca Przedszkole Gminne w Kamieńcu
zorganizowało VIII Spartakiadę Przedszkolaków. W
sportowych zmaganiach brały
udział dzieci 3, 4, 5-letnie
z wszystkich przedszkoli w
Gminie Kamieniec. Uroczystość rozpoczęła się występem
artystycznym przedszkolaków.
Dzieci w ciekawy sposób
zaprezentowały swoje umiejętności taneczne do muzyki
klasycznej przebrane za owady

i kwiaty. Prezentacja naszych
małych artystów spotkała się
z wielkim aplauzem widowni.
Po krótkiej przerwie przedszkolacy, rodzice i nauczyciele
przystąpili do konkurencji
sportowych. Oczywiście cała
rywalizacja przyniosła dzieciom mnóstwo zabawy i radości.
Na zakończenie zostały
wręczone puchary, dyplomy,
medale oraz słodycze i upominki.

Henryka Piszczoła Prezes Stowarzyszenia powitała licznie
przybyłych gości i przedstawiła najistotniejsze osiągnięcia
tej organizacji. Stowarzyszenie
w trakcie działalności zrealizowało ok 50 różnorodnych
projektów, wśród których najważniejsze to kursy informatyczne, kulinarne i związane
z prowadzeniem działalności
agroturystycznej. W kalendarz
ważnych wydarzeń Gminy Kamieniec wpisuje się organizacja wigilii dla osób samotnych

Festyn nad stawem

Podczas Jubileuszu głos zabrali: Wójt Gminy Kamieniec
Piotr Halasz, członek zarządu
Powiatu Grodziskiego Sławomir Górny, Prezes Koła Emerytów i Rencistów z Kamieńca
Stefan Strażyński, Dyrektor

Potrójne szczęście w Sepnie
Samorząd Gminy Kamieniec objął opieką rodzinę z
Sepna, w której w grudniu
2017 r. na świat przyszły
trojaczki – bracia Ksawery, Gabriel i Gracjan. To
pierwsze trojaczki od ponad
pięćdziesięciu lat. Chłopcy są
bardzo podobni do siebie, ale
rodzice i babcie nie maja problemów z ich odróżnieniem.

W dniu 17 czerwca br. z
inicjatywy Sołtysa wsi, Rady
Sołeckiej oraz OSP Wąbiewo
został zorganizowany festyn
rodzinny nad stawem w Wąbiewie.
Okazją do wspólnego świętowania był miniony Dzień
Dziecka oraz przypadające
w tym roku 55-lecie OSP.
Strażacy w ten sposób chcieli
przypomnieć o swoim leciu.
Przygotowano bardzo dużo
atrakcji, w szczególności dla
dzieci. Były zamki dmuchane,
gry i konkurencje sportowe. Za
udział każde dziecko otrzymało skromny upominek.
Ogromne zadowolenie sprawiały również przejażdżki
konne i strzelanie z wiatrówki.
Nie zabrakło też ciepłych
słów i życzeń pani Sołtys
Ilony Lobka dla wszystkich
dzieci oraz Strażaków. Słowa
podziękowania wyraził także
obecny prezes OSP Andrzej
Piotrowiak. Nie zapomniano
o najstarszym mieszkańcu
Wąbiewa, który w tym roku
obchodził swoje 96 urodziny.
Z tej okazji Rada Sołecka i
Naczelnik OSP Tomasz Śledź
wręczyli kwiaty w imieniu

W poniedziałek 11 czerwca br.
Wójt Gminy Kamieniec Piotr
Halasz i Przewodniczący Rady
Gminy Kamieniec Roman
Bosy złożyli wizytę szczęśliwej rodzinie oferując rodzicom
wsparcie materialne. Rada
Gminy Kamieniec w maju br.
podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia świadczenia na
rzecz wieloraczków. Świadczenie ma na celu częściowe
pokrycie wydatków związanych z opieką nad trojgiem
lub więcej dzieci urodzonych
podczas jednego porodu. Wysokość świadczenia wynosi
100 zł za pełen miesiąc opieki,

„

łącznie 1200 zł rocznie na
każde dziecko do ukończenia
przez wieloraczki 18 roku
życia.
Wójt złożył rodzinie gratulacje oraz przekazał dla
maluszków zapas pieluszek
jednorazowych.
Dla Gminy Kamieniec narodziny trojaczków mają też
symboliczne znaczenie. Jesteśmy samorządem prorodzin-

nym. Staramy się poprawić
komfort życia mieszkańców.
W tym roku poszerzyliśmy
bazę przedszkolną o 44 miejsca. W rozbudowanym przedszkolu w Kamieńcu dzieci
trzyletnie rozpoczną zajęcia
od 1 września. Dzięki tej
inwestycji wszystkie dzieci
przedszkolne z Gminy Kamieniec mają zapewnione miejsce
w przedszkolu.

Wycieczka Emerytów do Szczecina
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział
Rejonowy w Kamieńcu zorganizował w dniu 7 czerwca
br. wycieczkę do Szczecina.
W związku z dużym zainteresowaniem (ponad 100 chętnych) wystąpiła konieczność
zorganizowania kolejnego
wyjazdu, który odbył się w

Najważniejszy jest
uśmiech dzieci i integracja wśród mieszkańców.
wszystkich mieszkańców życząc jubilatowi przede wszystkim zdrowia. Miłą niespodziankę sprawił mieszkańcom
Wójt Gminy Kamieniec Piotr
Halasz, który wracając z zawodów sportowych zaszczycił
swoją obecnością. Wspólne
biesiadowanie przy grillu,
muzyce oraz pysznym placku
upieczonym przez Panie z
KGW trwało do późnych godzin wieczornych.
W tym dniu oprócz pogody dopisała też frekwencja
uczestników spotkania, któ-

i niepełnosprawnych. Liczne
spotkania integracyjne adresowane były dla dzieci i osób
starszych . Stowarzyszenie
promowało Gminę Kamieniec
na spotkaniach w gminach
ościennych.

Szkoły Podstawowej z Parzęczewa Halina Jurga, Dyrektor Biblioteki z Kamieńca
Małgorzata Stachowiak, Pani
Iwona Juskowiak z Zespołu
Zgoda. Występujący podkreślili ogromną rolę Stowarzyszenia w integracji środowisk
wiejskich oraz zaspokajanie
potrzeb szkoleniowych członkiń Stowarzyszenia.
W cz ę ś c i a r t yst ycz n ej
wystąpiły dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Parzęczewa,
Zespół Śpiewaczy Zgoda oraz
solistki Bożena Kwiatkowska,
Genowefa Dobierzyńska i
Emilia Świetlicka.
Zwieńczeniem uroczystości
był poczęstunek przygotowany
przez Panie ze Stowarzyszenia.

ra była bardzo wysoka. To
daje motywacje i chęci do
organizowania podobnych

spotkań. Najważniejszy jest
uśmiech dzieci i integracja
wśród mieszkańców.

dniu 12 czerwca br. Uczestnicy
mieli okazję razem z przewodnikiem zwiedzić najciekawsze
zabytki tego pięknego miasta
pełnego zieleni a szczególnie bardzo urokliwe Wały
Chrobrego. Seniorzy udali się
również na godzinny rejs statkiem po porcie szczecińskim.
Po obiedzie wycieczkowi-

cze podziwiali różnorodność
kwiatów w Ogrodzie Różanym
oraz Zamek Książąt Pomorskich. Zarówno pierwsza jak
i druga wycieczka odbyły się
przy pięknej słonecznej pogodzie. Wszyscy uczestnicy
zadowoleni, pełni wrażeń w
godzinach wieczornych wrócili do Kamieńca.
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Warsztaty teatralne „Rodzinki” „Niezależni” przed wyborami
 Nowy Tomyśl

 Poznań

Stowarzyszenie „ Rodzink a” w Now y m Tomyś lu ,
dzia łająca na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, od
października 2017 roku podjęła inicjatywę poszerzenia
działań terapeutycznych w
ramach pozyskania środków
z 1% podatku. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów
teatralnych. Instruktorem
zajęć jest Aleksandra Antoniewicz-Kaszczyńska, zajęcia
wspomaga Tomasz Wlekły.
Absolwentka ASP w Poznaniu na kierunku Edukacja Artystyczna, w zakresie sztuk
plastycznych, krytyki i promocji sztuki, pedagogiki artystycznej. Nauczyciel sztuki
w Szkole Podstawowej nr 3 w
Nowym Tomyślu. Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci
i Młodzieży Akademii Sztuk
Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we
Wrocławiu.
Aleksandra Antoniewicz
-Kaszczyńska prowadzi ponadto
autorskie warsztaty i projekty z
zakresu sztuk artystyczno-plastycznych jak i teatralnych. Jako
instruktor The Body Think Process (BTP) wprowadza uczestników warsztatów w aktywną
eksplorację, opartą na doświadczaniu własnej fizyczności i
możliwości tworzenia zmiany
w sobie samym.
Powyższe zajęcia odbywają
się we współpracy z Tomaszem
Wlekłym, starszym instruktorem terapii w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Nowym
Tomyślu. Należy dodać, że placówka prowadzona jest przez
Stowarzyszenie „Rodzinka” na
zlecenie zadań starostwa.
Warsztaty teatralne realizowane są z myślą o każdym
indywidualnym odbiorcy jak i o
grupie. Ćwiczenia, zadania, gry
i formy zabaw teatralnych wykorzystywane na zajęciach mają
kierować uwagę uczestników na
zrozumienie własnych możliwo-

W pałacyku „Pod Lipami”
w Swarzędzu na samorządowym podwieczorku spotkali
się członkowie i sympatycy
Stowarzyszenia „Niezależni
dla Powiatu” (NdP).

ści ekspresyjnych w kształtowaniu prostych form scenicznych.
Zadaniem prowadzonych zajęć
jest realizacja ćwiczeń wpływających na ogólną plastykę ciała
tj. poruszanie się w przestrzeni,
kontakt i współpraca w grupie,
gest i mimika oraz dynamika
ruchu. Teatr, jako składnik
życia społecznego pełni różne
funkcje w życiu człowieka.
Jedną z nich jest terapia osób z
niepełnosprawnością, określana
jako arteterapia. Terapia przez
teatr zwana jest inaczej „teatrem
poza teatrem” albo bardziej
wymownie „teatrem dla życia”.
W takim ujęciu sztuki nie są to
zadania artystyczne, ale rozwój
człowieka oraz skupienie uwagi
nie na produkcie finalnym a
na samym procesie tworzenia,
który posiada cechy uzdrawiania. Najważniejszy jest proces,
i krok po kroku… rozumienie
siebie samego, jak i tego co jest
bliskie… codzienne. Wszystkie
eksploracje w BTP oparte są na
ćwiczeniach z grupy przestrzennych, somatycznych i aktywnych. Ćwiczenia inspirowane są
badaniami, które dotyczą tego,
jak stale tworzymy i przetwarzamy ścieżki neuronowe, angażując się w stale rozwijający
się proces związku ze światem
w obrębie zmysłów naszego ciała. Zaprojektowane są tak, aby
reaktywować, a w niektórych
przypadkach aktywować, naturalne zasoby ludzkiego mózgu,

używając do tego wszystkich
jego niesamowitych zdolności
do działań wielozadaniowych.
Warsztaty teatralne stają się
szansą na zmianę jakości życia
osób z niepełnosprawnością,
przyczyniają się do rewalidacji
osób z niepełnosprawnością.
W tym kontekście sztuka
sceniczna przestaje być celem, a
staje się jedynie środkiem. Dzięki niej właśnie osoby z niepełnosprawnością zwiększają zasoby
nowych sprawności, wiadomości, odkrywają własne zdolności, zyskując poczucie wartości
i wiary w swoje możliwości.
To z kolei implikuje otwieranie
się na nowe doświadczenia w
kontaktach z innymi i inspiruje
do podejmowania uczestnictwa
w życiu społecznym. Sensu podejmowanej aktywności należy
upatrywać w fakcie, iż ma ona
charakter transgresyjny, czyli
stwarza szansę na przekraczanie
siebie, swoich możliwości, a w
rezultacie podnosi jakość życia.
Warsztaty teatralne trwale
wpisały się w tygodniowy harmonogram zajęć uczestników,
którzy z dużą chęcią i radością
uczestniczą w spotkaniach.
Warto nadmienić, że dzięki
uprzejmości dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym
Tomyślu Pani Danuty Michałowicz spotkania odbywają się w
sali ćwiczeń Dziennego Domu
Pobytu w Nowym Tomyślu.
Tomasz Wlekły

Hurkacz się nie spodziewał ...
 Poznań
Hubert Hurkacz został drugim Polakiem, który wygrał
grę pojedynczą challengera
tenisowego Poznań Open. W
2012 roku triumfował Jerzy
Janowicz, a sześć lat później
jego sukces powtórzył 21-letni
wrocławianin, który w finale
ograł najwyżej rozstawionego
w imprezie Japończyka, Taro
Daniela 6:1, 6:1.
- Na pewno jesteś niesamowicie zadowolony, ale tak
szczerze - spodziewałeś się,
że wszystko skończy się w
niecałą godzinę?
- Starałem się grać jak najlepiej. Nie spodziewałem się, że
to się skończy w niespełna 60
minut, ale na pewno zdominowałem dziś rywala. Taro nie
miał pomysłu na grę, dlatego
tak szybko skończyliśmy pojedynek.
- Część kibiców pewnie martwiła się, że twój rywal miał
więcej czasu na odpoczynek.
Okazało się jednak, że masz
końskie zdrowie. W ogóle nie
było widać po tobie zmęczenia trzysetowym półfinałem.
- To nie był mecz, w którym by
trzeba się wykazać fizycznie,
nie graliśmy przecież bardzo
długo. Myślę, że byłem dobrze
przygotowany do turnieju i
bardzo się cieszę, że go wygrałem.
- Jesteś w stanie wymienić
jeden element gry, w którym
byłeś najlepszy, czy musiał-

byś wymienić je wszystkie?
- Na pewno doskonale serwowałem, przez co przeciwnik
nie miał szans przy returnach.
No i do tego odczuwał presję
przy swoim serwisie.
- W trakcie meczu mżył trochę deszcz, więc nawierzchnia na pewno był nieco inna.
Czy to miało jakiś wpływ
na grę?
- Na początku trochę padało,
a potem przestało. Kort był trochę wolniejszy niż zwykle, ale
nie miało to wielkiego wpływu
na naszą grę.
- Jakie masz plany na przyszłość? Gdzie teraz zagrasz?
- Najprawdopodobniej zagram
teraz challengera w Ilkley,
a potem czeka mnie kolejny
turniej wielkoszlemowy, czyli
Wimbledon.
- Wiesz, który Polak jako
ostatni wygrał Poznań Open,
prawda? To Jerzy Janowicz
w 2012 roku, kilka miesięcy
później był w finale w Paryżu
i osiągnął półfinał Wimbledonu. Liczysz na powtórzenie tego wyniku?
- Tak.
- Analizowałeś może sposób
serwowania Taro? Szczególnie przy jego pierwszym
serwisie bardzo dobrze dziś
odpowiadałeś.
- Widziałem, jak starał się serwować i na tym się skupiłem.
Wiedziałem, co potrafi, stanąłem z tyłu kortu i na pewno
nie było to dla niego wygodne.
- Czułeś presję ze strony
kibiców, którzy wypełnili

dzisiaj trybuny?
- Bardzo się cieszę, że tyle
osób przyszło. Jestem im
wdzięczny za świetny doping.
- Możemy się ciebie spodziewać w przyszłym roku na
Poznań Open?
- Mam nadzieję, że będę w
tym czasie rozgrywał finał
Rolanda Garrosa (śmiech).
- Tenis to bardzo indywidualny sport. Jakie znaczenie
ma dla ciebie obecność twoich rodziców na trybunach?
- Duże znaczenie, to dla mnie
ogromne wsparcie. Był ze mną
też trener Przemek i cały team.
Na korcie jestem sam, ale to
ważne, że w ciężkich momentach można na nich spojrzeć.
- Marat Safin, gdy wygrywał
turnieje, mówił „poczekajcie,
zobaczycie, co zrobi moja
siostra”. Jak to jest z twoją
siostrą i grą w tenisa?
- Nika jest fantastyczną siostrą, bardzo jej dziękuję za
wsparcie. Pewnie niedługo się
zobaczymy, nie mogę się już
doczekać.
- Jakie były twoje początki
ze sportem? Tenis, jakieś
inne dyscypliny?
- Zacząłem od tenisa, ale
grałem później jeszcze w koszykówkę.
- Co sądzisz o samym turnieju i jego organizacji?
- Było super, fantastycznie, że
przyszło tyle osób. Budynek
klubowy też świetnie wygląda.
Naprawdę fajnie się tutaj grało.
Rozmawiał Maciej Henszel

Piotr Zalewski – prezes
Stowarzyszenia, przywitał
przybyłych gości, wśród których byli m.in. burmistrz Pobiedzisk Dorota Nowacka z
zastępcą Zbigniewem Zastrożnym, burmistrz Kostrzyna
Szymon Matysek z zastępcą
Waldemarem Biskupskim oraz
zastępca burmistrza Swarzędza Grzegorz Taterka. Przy
podwieczorkowym stole zasiedli też radni gmin i powiatu
poznańskiego, aby wspólnie
porozmawiać o sukcesach
już osiągniętych i zadaniach,
jakie Powiat będzie realizować w przyszłości. Spora
grupa sympatyków zapewniła
o gotowości wsparcia NdP
w nadchodzących wyborach
samorządowych.
P rzewod n iczący K lubu
Radnych „Niezależni dla Powiatu” Marek Lis przedstawił zebranym treść umowy o

 Poznań

wspólnej odpowiedzialności
trzech klubów radnych, tj. PO,
PSL i NdP za Powiat Poznański w obecnej kadencji oraz zapoznał zebranych z szansami
rosnącego budżetu i kierunkami realizowanych obecnie zadań. Burmistrzowie natomiast
mówili o dobrej współpracy z
Powiatem, wspólnych celach i
zadaniach do wspólnej realizacji w przyszłości. Uczestnicy
spotkania w swoich wypowiedziach przekonywali jak
ważną rolę w naszym powiecie
sprawuje NdP. Bardzo miło
było zwłaszcza po wypowiedzi
Dominika Górskiego - członka
zarządu Towarzystwa im. H
Cegielskiego, który zapraszał
do współpracy z tą znaną i
prestiżową instytucją.
Stowarzyszenie „Niezależni
dla Powiatu” potwierdziło
chęć kontynuowania swojej
działalności w powiecie poznańskim i rozpoczęło przygotowania do startu w zbliżających się wyborach samorządowych. Z treści wypowiedzi
wynikało, że NdP musi być
otwarte na wszystkie rozwiązania, tak aby powiat nadal
rozwijał się bezpiecznie dla
dobra mieszkańców. Podkre-

ślono stale rosnące poparcie
dla „Niezależnych dla Powiatu” (9% w wyborach 2002 r.
i prawie 25% w ostatnich, w
2014 r.) - nie sondażowe, ale
rzeczywiście udokumentowane w wynikach wyborów!
Trzeba też zauważyć, że
członkowie Stowarzyszenia
– bezpartyjnego ruchu niezależnych, pełnią obecnie bardzo
ważne funkcje w powiecie
poznańskim: Piotr Zalewski
to członek Zarządu Powiatu,
Małgorzata Halber - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
Józef Czerniawski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Marek Lis - przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia, Przemysław Kiejnich - wiceprzewodniczący Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury
oraz Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Stanisław
Woźniak - wiceprzewodniczący Komisji Promocji
i Rozwoju Regionalnego,
Jacek Szeszuła i Dariusz
Szmyt - radni Rady Powiatu
Poznańskiego.
Po tym bardzo sympatycznym spotkaniu, uczestnicy już
umówili się na kolejne…

Minister na targach

8 czerwca, teren targów ITM
Polska, Subcontracting, Modernlog, 3D Solutions oraz
Focast odwiedził Minister
Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i
Technologii. Zwiedzał ekspozycję targową, zapoznał się
z profilem wystawców oraz
najnowszymi technologiami i
rozwiązaniami dedykowanymi
idei Przemysłu 4.0.

MTP wspierają Malta Festival
 Poznań
W tym roku odbędzie się już
czwarta edycja cyklu Korona Poznania. Jest to projekt
towarzyszący Malta Festivalowi, w który od lat angażują
się Międzynarodowe Targi
Poznańskie, otwierając się
na mieszkańców i mieszkanki Poznania. 24 czerwca w
godz. 10:00–12:30 goście będą
mogli obserwować Poznań z
perspektywy Iglicy Targowej.
Podczas tej edycji festiwalu
uczestnicy, spoglądając na
miasto z góry, porozmawiają
o jego przyszłości.
Dziesięcioosobowe grupy
będą wspinać się aż do wysokości gniazda Iglicy – wejścia
co 30 min. Zwiedzanie jest
bezpłatne, ale obowiązują

zapisy. Dodatkowe informacje można znaleźć tu: http://
malta-festival.pl/pl/program/
korona-poznania-2-2-2
Iglica powstała w latach
1954-1955 według projektu
Bolesława Szmidta. Przy jej
budowie wykorzystano oryginalne konstrukcje stalowe
Wieży Górnośląskiej, która
stała tu przed II wojną światową. Połączenia nitowe były
wzorowane na konstrukcji
paryskiej Wieży Eiffla. Iglica ma 64 metry wysokości.
Tradycją jest, że podczas
każdych targów na Iglicy
wieszane są flagi państw, z
których przyjechali wystawcy.
Na szczycie Iglicy przez cały
czas powiewa flaga Polski. W
dniach targowych oraz przy
szczególnych okazjach Iglica

jest kolorowo podświetlona.
Obecnie w jej wnętrzu odbywają się targi i wydarzenia
specjalne.
W 2018 roku w ramach
współpracy z Malta Festival
na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbędzie
się też spektakl „Mesjasze”.
To sceniczna adaptacja powieści GyörgiegoSpiró na temat
polskiej emigracji we Francji
połowy XIX wieku. Tragikomiczna fantazja, montaż
źródeł i historyczna rozprawa
o polskiej duszy w jednym.
Spektakl jest koprodukcją
Malta Festival Poznań i Teatru
Zagłębia w Sosnowcu. Przedstawienie będzie można oglądać w dniach 18–20 czerwca
w hali nr 1 MTP. Obowiązują
bilety.

Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem
żegnam serdecznego kolegę i wybitnego dziennikarza

Jacka Hałasika
Grzegorzowi Hałasikowi i rodzinie wyrazy współczucia
składa:
Franciszek Gwardzik
wydawca gazety „Powiaty-Gminy”
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Miliony „przeprane” na Karaibach
m Lublin
Agenci z Delegatury CBA w
Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach,
biznesmena, prezes spółki prowadzącej działalność księgową
oraz dwie inne osoby współdziałające z zatrzymanymi.
To wielowątkowe śledztwo
dotyczy m.in. prania pieniędzy w kwocie kilku mln
zł - przyjmowania z zagranicy i z Polski m.in. na konta
fundacji środków pieniężnych
pochodzących z przestępstw
celem ukrycia ich źródła. Te
pieniądze – ponad 4 mln złpochodziły m.in. z działań na
szkodę jednej ze śląskich spółek, z niezasadnych wypłat na

Ustawione przetargi
za 2 mln.

Agenci z warszawskiej
Delegatury CBA zatrzymali
pięć osób, wśród nich jest
urzędnik stołecznego Zarządu Dróg Miejskich i kierownik miejskiej przychodni
zdrowia w Ząbkach. Sprawa
ma związek ze śledztwem
w sprawie m.in. ustawiania
przetargów o wartości
blisko 2 mln zł.
Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania
zatrzymanych oraz siedziby
dwóch firm. Zabezpieczane
są dokumenty w przychodni zdrowia w Ząbkach oraz
w jednym z wydziałów
Zarządu Dróg Miejskich w
Warszawie.
Delegatura Centralnego
Biura Antykorupcyjnego w
Warszawie pod nadzorem
Prokuratury Okręgowej

rzecz biznesmena. Inny wątek
dotyczy powoływania się przez
prezes fundacji na wpływy w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na
wydanie wizy wjazdowej do
Polski dla obywateli jednego z
państw Bliskiego Wschodu w
zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowanej przez
nią fundacji. Kolejny wątek,
wiążący się z tym pierwszym,
to wystawianie przez fundację
pustych faktur VAT na rzecz
firmy biznesmena.
Agenci CBA przeszukali
mieszkania zatrzymanych,
warszawską siedzibę fundacji,
biura rachunkowe, siedziby
firm powiązanych z zatrzymanymi celem ujawnienia

i zabezpieczenia dowodów
przestępstwa, a w szczególności telefonów, nośników
pamięci, komputerów, faktur
VAT, dokumentów dotyczących współpracy z fundacją
- umów, faktur, zapisków,
notatek, rozliczeń.
Zatrzymani usłyszą zarzuty
w Prokuraturze Regionalnej w
Warszawie. Śledztwo jest toku.
CBA będzie analizować zgromadzony materiał dowodowy,
a także ten zabezpieczony
dziś. Niewykluczone kolejne
zatrzymania i kolejne zarzuty.
Śledztwo CBA i prokuratury
toczy się od blisko 2 lat, a sama
przestępcza działalność datuje
się od roku 2015.

w Warszawie prowadzi
śledztwo w tej sprawie m.in.
przekroczenia uprawnień
w celu osiągniecia korzyści
majątkowych przez prywatną firmę i przekazywania istotnych informacji
dotyczących zamówień
publicznych.
Na tym etapie śledztwa chodzi o zamówienie dotyczące
dobudowania do przychodni w Ząbkach dźwigu dla
osób niepełnosprawnych
wartości blisko 300 tys. zł
oraz trzy przetargi organizowane przez warszawski
ZDM dotyczące m.in.
ochrony fizycznej, utrzymania czystości oraz usługi
administrowania wind w
tunelu dla pieszych na Trasie
W-Z – w sumie o wartości
ponad 1,6 mln zł.
Zatrzymani przez funkcjonariuszy warszawskiego CBA

trafią do stołecznej Prokuratury Okręgowej, tam usłyszą
zarzuty.

Piotr Kaczorek, CBA

Adwokat wziął
łapówkę

Agenci z wrocławskiej
delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego
w wyniku prowadzonej
operacji specjalnej w Krakowie zatrzymali adwokata.
W zamian za kilkadziesiąt
tysięcy złotych łapówki
powoływał się on na wpływy w krakowskim sądzie.
Jednej ze spółek obiecywał,
że zablokuje przekształcenie upadłości układowej w
likwidację, do czego dążyli
wierzyciele spółki.
Mężczyzna usłyszy zarzuty
powoływania się na wpływy, podżegania do wręczania korzyści majątkowej
sędziom.

Ustawiony przetarg w PKP
na 5 mln zł.
m Bydgoszcz
Bydgoskie CBA zatrzymuje
5 osób i nie dopuszcza do
podpisania przez PKP S.A.
umowy na 5 mln zł w ustawionym przetargu. Sprawa dotyczy budowy dworca
Olsztyn Główny. Usiłowano
także wpłynąć na przetargi
na nawet kilkanaście milionów złotych organizowane
w związku z modernizacją
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera
w Toruniu.
Wśród zatrzymanych jest dyrektor projektu w PKP S.A.,
jeden z byłych dyrektorów
w Kujawsko-Pomorskich Inwestycjach Medycznych Sp.
z o.o., kierownik ze szpitala
oraz dwoje prywatnych przedsiębiorców.
Wydział Zamiejscowy w
Bydgoszczy Delegatury CBA
w Gdańsku prowadzi pod
nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy śledztwo
w sprawie nieuprawnionego wpływania na przebieg
przetargów publicznych przez
określone osoby celem uzyskania zamówień publicznych
przez promowane firmy. Procederem ustawiania przetargów zajmowała się grupa osób
z województwa kujawsko –
pomorskiego, mazowieckiego
oraz dolnośląskiego.
Jednym z badanych wątków jest ustawienie przetargu o wartości ok. 5 mln
zł ogłoszonego przez PKP
S.A., dotyczącego budowy

Fikcyjne faktury biznesmenów
m Łódź
Agenci z Delegatury CBA w
Łodzi zatrzymali kolejne trzy
osoby pochodzenia tureckiego
działające w branży tekstylnej
w Wólce Kosowskiej.
Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez
zatrzymanych dziś biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej
160 mln zł. Przy zatrzymaniu
brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej.
Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują

mieszkania zatrzymanych, a
w biurach zabezpieczają dokumentację księgową.
Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału
w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej
usłyszało 38 podejrzanych:
pośredników, pomocników i
przedstawicieli spółek. Grupa
dokonywała przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie
m.in. towarami tekstylnymi
i wystawianiu nierzetelnych
faktur VAT. W tej sprawie
m.in. lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa
dużej agencji pracy tymczaso-

wej. Ustalenia CBA wskazują,
że zatrzymani doprowadzili do
wyłudzenia zwrotu podatku
wielkiej wartości - ponad 30
mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej,
poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161
milionów złotych dochodów z
przestępstw.
Prowadzący postępowania
funkcjonariusze Centralnego
Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych
zatrzymań i powiększenia listy
zarzutów.
Temistokles Brodowski, CBA

Wypranie ponad 8 milionów
m Łódź
Kolejne osoby zatrzymane
przez funkcjonariuszy CBA
z Łodzi. Tym razem oprócz
fikcyjnych faktur, mamy do
czynienia z praniem pieniędzy
i uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej.
Pranie pieniędzy na ponad
8 milionów złotych, fikcyjny
obrót towarami i powiązania ze zorganizowaną grupą
przestępczą. Tego wszystkiego
dopuściły się 2 osoby zatrzymane przez CBA. Do zatrzymań doszło w Łodzi. Agenci
CBA podczas prowadzenia
śledztwa ustalili, że jeden
z zatrzymanych to członek
zarządu spółek - słupów.
Miał za zadanie wypłacanie
pieniędzy z bankomatów,
które wcześniej trafiały na
konta tych spółek w zamian za
fikcyjny zakup tekstyliów. Kolejna osoba szukała nabywców

na faktury dokumentujące
ten fikcyjny obrót tekstyliami, brała również udział
w przekazywaniu środków
pieniężnych pomiędzy odbiorcą i wystawcą fikcyjnych
faktur. Uczestniczyła także
w fikcyjnym obrocie odzieżą
z Ukrainy. Funkcjonariusze
CBA przeszukali mieszkania
zatrzymanych i zabezpieczyli
dowody. Podejrzani zostali
przewiezieni do Prokuratury
Okręgowej w Łodzi, gdzie
usłyszą zarzuty.
Zatrzymania w branży tekstylnej trwają od początku
roku. W marcu br. agenci z
CBA zatrzymali biznesmena
pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej
m.in. w Wólce Kosowskiej.
Ustalenia śledczych wskazują,
że w latach 2016 - 2017 nabył
on faktury VAT poświadczające nieprawdę na kwotę ponad
2,5 mln zł.

Na początku kwietnia br.
agenci z Delegatury CBA
w Łodzi zatrzymali kolejne
cztery osoby, w tym dwoje
biznesmenów pochodzenia
wietnamskiego działających
w branży tekstylnej w Wólce
Kosowskiej. Wg ustaleń śledczych spółki prowadzone przez
zatrzymanych biznesmenów
pochodzenia wietnamskiego
wystawiły fikcyjne faktury
VAT na kwotę co najmniej 16
mln 400 tys. zł.
Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału
w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej
usłyszało 36 podejrzanych:
pośredników, pomocników i
przedstawicieli spółek. Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura
Antykorupcyjnego nie wykluczają kolejnych zatrzymań i
powiększenia listy zarzutów
w tych śledztwach.

dworca Olszt yn Główny
wraz z modernizacją torów i
infrastruktury.
Funkcjonariusze CBA pracowali nad tą sprawą od ponad
roku. Ustalili, że od samego
początku, już na etapie przygotowywania przetargu przez
PKP S.A., wywierany był
wpływ na przebieg czynności
w taki sposób, aby przetarg
wygrała ustalona firma. Nie
byłoby to możliwe bez współpracy i pomocy ze strony osoby
zajmującej wysokie stanowisko w PKP S.A. W trakcie
śledztwa prowadzonego przez
agentów CBA z Bydgoszczy
okazało się, że ta grupa osób
zajmuje się także umożliwianiem wygrywania przetargów
w innych instytucjach. Było to
możliwe dzięki posiadanym
znajomościom wśród pracowników Kujawsko-Pomorskich
Inwestycji Medycznych Sp. z
o.o. i Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. L. Rydygiera
w Toruniu.
Funkcjonariusze CBA ustalili kolejne przetargi, których
przebieg był zakłócany działaniami tych samych osób.
Chodzi o przetargi organizowane w związku z modernizacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.
Zainteresowanymi uzyskaniem zamówień byli natomiast
przedstawiciele różnych firm
medycznych z całego kraju.
Łączna suma zamówień publicznych na rzecz szpitala
objętych prowadzonym śledztwem to nawet kilkanaście
milionów złotych.

W dniu 5 czerwca 2018
roku PKP S.A. ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – złożonej
przez firmę występującą w
śledztwie.
Mając na celu uchronienie
PKP S.A. przed poniesieniem
szkody w wysokości ponad 5
mln złotych i wpływaniu podejrzanych na kolejne ustalone
przetargi, podjęto decyzję o
zatrzymaniu i przedstawieniu
w Prokuraturze Okręgowej w
Bydgoszczy zarzutów osobom
biorącym udział w przestępczym procederze.
Agenci CBA z Wydziału
Zamiejscowego w Bydgoszczy
zatrzymali w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego jednego z dyrektorów projektu w PKP S.A.,
jednego z byłych dyrektorów
w Kujawsko-Pomorskich Inwestycjach Medycznych Sp.
z o.o., kierownika działu z
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w
Toruniu oraz dwoje prywatnych przedsiębiorców. Agenci
CBA przeszukali mieszkania
zatrzymanych, zabezpieczyli
dokumenty w siedzibach PKP
S.A w Warszawa w Al. Jerozolimskich i Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych
oraz w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym im. Rydygiera w
Toruniu.
W dalszym ciągu funkcjonariusze CBA i prokuratorzy
wykonują czynności w śledztwie.
Piotr Kaczorek, CBA

Skarbówka pod lupą CBA
m Bydgoszcz
Funkcjonariusze katowickiej
Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zatrzymali
4 osoby w Bydgoszczy, jej
okolicach i w powiecie żywieckim. To biznesmeni podejrzani
o udział w zorganizowanej
grupie przestępczej. Trzech
z nich przyjęło łapówki na
łączną kwotę 600 000 złotych
w zamian za powoływanie się
na wpływy w urzędach skarbowych. Wręczający łapówki, w

ratach po 50 000 złotych, liczył
na pozytywne rozstrzygnięcie
kontroli skarbowych w swoich
firmach.
F u n k c j o n a r iu s z e C BA
przeszukali mieszkania zatrzymanych i biura Urzędu
Skarbowego w Bydgoszczy.
Zabezpieczono tam dokumentacje kontroli podatkowych
prowadzonych wobec firm
należących do biznesmena
wręczającego łapówki. Śledztwo ma ustalić, czy mężczyźni
z rozbitej grupy przestępczej

posiadali realny wpływ na
pracowników Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i czy w
ten sposób mogli wypływać
na bieg prowadzonych kontroli
skarbowych.
Zatrzymani przez CBA trafili do Prokuratury Okręgowej
w Katowicach, gdzie usłyszeli
zarzuty.
Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania, a lista zarzutów może
zostać powiększona.
Temistokles Brodowski, CBA

Zatrzymany na gorącym uczynku
m Rzeszów
Agenci z rzeszowskiej Delegatury CBA zatrzymali na
gorącym uczynku przyjęcia
łapówki w wysokości 50 tys.
zł biznesmena – doradcę z Sandomierza. To połowa kwoty
(pierwsza rata) jakiej zażądał
za swoje przysługi. Zatrzymanie to efekt operacji specjalnej.
Agenci wkroczyli do akcji w

jednym z warszawskich hoteli.
Mężczyzna nie spodziewał się
takiego obrotu sprawy i zdecydowanego działania funkcjonariuszy CBA. W chwilę
po tym jak wziął gotówkę był
już w rękach agentów Biura.
Ustalenia rzeszowskiego
CBA wskazują, że mężczyzna
powoływał się na wpływy
w KAS, a za pieniądze miał
załatwić zwrot ok. pół miliona

zł nienależnego VAT-u.
Zgromadzone materiały
trafią teraz do Prokuratury Okręgowej w Warszawie,
gdzie zatrzymany przez CBA
usłyszy zarzuty.
Czynności trwają, a sprawa
jest rozwojowa, badane będą
kolejne wątki m.in. dotyczące
ewentualnych wyłudzeń VAT.
Piotr Kaczorek , CBA

Zatrzymany prezes GetBack SA
m Warszawa
Agenci warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali dziś po
południu na lotnisku Chopina w Warszawie b. prezesa
spółki GetBack SA–Konrada
K. Śledztwo dotyczy m.in.
wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach
w obrocie gospodarczym na
szkodę spółki GetBack S.A.
i wyprowadzania pieniędzy
ze spółki w celu osiągnięcia

korzyści osobistej. Sprawa
dotyczy także przestępstw
dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi
i podawania nieprawdy do
publicznej wiadomości o działaniach spółki.
Agenci CBA przeszukali
jego warszawski apartament
oraz siedziby firm. Już wcześniej funkcjonariusze CBA
intensywnie pracowali w tym
śledztwie - przesłuchali w
łącznie kilkadziesiąt osób

- w tym urzędników Komisji
Nadzoru Finansowego i spółki
GetBack SA, zabezpieczyli
tomy dokumentacji oraz dane
elektroniczne.
Śledztwo jest prowadzone
przez Delegaturę CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Regionalną w Warszawie i
dotyczy wielu wątków - szeroko
rozumianych nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack S.A.
Piotr Kaczorek, CBA
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Obywatele pochodzenia
Zaprosili dziennikarzy,
polskiego to już mnieszość RP a następnie ... wyprosili!
Każdorazowo w okresie przedwyborczym do Sejmu RP
i Senatu RP pojawiają się
wypowiedzi związane z możliwością dokonania zmian w
Ordynacji Wyborczej.
Wielkość znaczenia tego
dokumentu dla obywateli naszego krajupodkreślona jest
faktem zapisu wart. 100 ust.3
Konstytucji RP :” Zasady i
tryb zgłaszania kandydatów
i przeprowadzania wyborów
oraz warunki ważności wyborów określa ustawa”.
W jaki sposób maja dokonywać się wybory i kto zostanie
posłem lub senatorem regulować więc ma ustawa. Uchwala
ją Parlament RP składający się
z przedstawicieli społeczeństwa polskiego, wybrani przez
jego obywateli w wyborach
powszechnych, równych,bezpośrednich i proporcjonalnych
w głosowaniu tajnym. (Art. 96
i 97 Konstytucji RP). Według
zasad ustawy – ordynacja
wyborcza - dokonywany jest
wybór osób, którzy mająswoją
pracą parlamentarzysty zapewniać nam dobrobyt, bezpieczeństwo i rozwój naszej
Ojczyzny. Właściwie mają
wpływ na każdą dziedzinę
naszego życia osobistego,
zawodowego i społecznego.
Dlatego każdy zapis w ustawie
– ordynacja wyborcza – ma tak
ważne znaczenie dla stabilności funkcjonowania naszego
polskiego państwa poprzez
równość dostępu jego obywateli do uzyskania mandatu
poselskiego lub senatorskiego.
W rzeczywistości obecne
zapisy ustawy – ordynacji
wyborczej - naruszają zasadę
równości.Dotyczy to faktu
istnienia przywilejów wyborczych dla mniejszość narodowej niemieckiej. Stanowi to
prawne naruszenie oznaczające nierówne traktowanie obywateli. W art. 32 ust.1 Konstytucji RP zapisano: ” Wszyscy
są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. -ust. 2 Nikt nie może
być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek
przyczyny.” Wprowadzane w
ordynacji wyborczej zapisów
stanowiących przywilej dla
jakiejkolwiek grupy społecznej
jest aktem dyskryminacji dla
innych obywateli.
Zapisy ordynacji wyborczej
w sposób dyskryminujący
traktują obywateli pochodzenia polsk iego poprzez
wprowadzenie ułatwień dla
mniejszości narodowej w procesie zasad wyborów do Sejmu
RP. Konstytucja nie definiuje
pojęcia równości, a zatem
obywatel ma jeden głos, ale w
tym sensie, że równe są jego
możliwości udziału w całym
procesie wyborczym. A więc
dotyczy to zarówno procesu
zgłaszania kandydatów, rejestracji list, ilości podpisów
niezbędnych do rejestracji,

oraz szans zdobycia mandatu
przy uzyskaniu jednakowej
liczby głosów poparcia. I tak :
W art. 95 §2 „ Nazwa i skrót
nazwy komitetu wyborczego
utworzonego przez wyborców
zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą być
tożsame z nazwą i skrótem
nazwy tej organizacji …” -natomiast dla innych komitetów
przepisstanowi- §3 „ Nazwa
i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców muszą
być różne od nazw i skrótów
nazw partii politycznych lub
organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub
rejestru, prowadzonych przez
właściwy organ „.
W art. 197 §1 „ Komitety
wyborcze utworzone przez
wyborców zrzeszonych w
zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowej
mogą korzystać ze zwolnienia
listtych komitetów z warunku,
o którym mowa w art. 196 §1,
jeżeli złoży Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie w
tej sprawie najpóźniej w 5 dniu
przed dniem wyborów. Wraz
z oświadczeniem, o którym
mowa w zdaniu pierwszym.
Komitet ten jest zobowiązany
przedłożyć dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej
potwierdzający utworzenie
Komitetu przez wyborców
będących członkami tej organizacji.”
- 2 – natomiast dlainnych komitetów przepis stanowi – art.
196 §1 „W podziale mandatóww okręgach wyborczych
uwzględnia się wyłącznie
listy kandydatów na posłów
tych komitetówwyborczych,
których listy otrzymały co
najmniej 5% ważnych oddanych głosów w skali kraju”.
Co to oznacza w praktycei
jakie ma znaczenie zobaczmy
na przykładzie :
W
wyborach 2001 roku lista
Mniejszości Niemieckiej w
opolskim zdobyła 47 230 głosów poparcia i to wystarczyło
dla uzyskania dwóch mandatów, a tym samym do Sejmu
wprowadzić dwóch posłów. W
tych samych wyborach Akcja
Wyborcza Solidarność zdobyła
729 207 głosów poparcia i nie
uzyskała ani jednego mandatu. Podobnie Komitet Unii
Wolności uzyskując 404 074
głosy poparcianie uzyskał ani
jednego mandatu.
To wszystko przek reśla
zasadę równości zapisaną
w KONSTYTUCJI. Należy
podkreślić, że bez dobrej,
kompetentnej i odpowiedzialnej przed społeczeństwem
REPREZENTACJI
NARODOWEJ żadna mądra
decyzja nie zapadnie – chyba
przypadkowo. Dlatego początek wszystkich spraw stanowi
w demokracji ORDYNACJA
WYBORCZA, która daje społeczeństwu – narodowi władzę

nad posłami i równość w ich
wyborze.
Z tego powodu NALEŻY
WYKREŚLIĆ Z ORDYNACJI WYBORCZEJZAPISY
DOTYCZĄCE UPRZYWILEJOWANIA DLA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH.
Wszyscy wobec prawa równi,
wszyscy wobec prawa odpowiedzialni, wszyscy wobec
prawa tak samo traktowani
przy wyborach do Parlamentu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla podkreślenia naszego
stanowiska należy odnieść się
do międzynarodowych regulacji w sprawie mniejszości
narodowych. Ochrona praw
politycznych wszelkich mniejszości jest istotnym elementem
liberalnych demokracji oraz
jednym z mierników poziomu
realizacji zasady powszechności i równości prawa wyborczego, gwarantowanej w konstytucjach i ordynacjach wyborczych wszystkich państw
postkomunistycznych. Nie
stwarzać jedynie i nie utrudniać politycznej także wyborczej działalności dla reprezentacji politycznej mniejszości
narodowej. Każde państwo
tworzy własne prawowyborcze
musiało stanąć przed tym zagadnieniem – uniknąć postaw
nacjonalistycznych lub źródeł
konfliktów politycznych.
Ocena praw mniejszości
narodowych podlega ocenie z
punktu widzenia standardów
międzynarodowych. Jednym
z ważnych dokumentów jest
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych.
Została ona zawarta pod auspicjami RE i weszła w życie
01.02.1998 r. Polska stała się
jedną ze stron konwencji 01.04.
2001 r.. Zapisano, że strony
Konwencji same określają,
czy dana grupa stanowi mniejszość narodową, czy też nie.
W Konwencji nie ma zapisów
odnoszących się do praw wyborczych. Należy podkreślić,
że w zapisach odnoszących
się do Praw Obywatelskich i
Politycznych zapisano między
innymi „ Każdy obywatel
ma prawo i możliwości bez
żadnej dyskryminacji, o której mowaw artykule 2, i bez
nieuzasadnionych ograniczeń:
a) uczestniczenia w kierowaniu
sprawami publicznymi bezpośrednio lub za pośrednictwem
swobodnie wybranych przedstawicieli, b) korzystania z
czynnego i biernego prawa
wyborczego w rzetelnych wyborach, przeprowadzanych
okresowo, opartych na głosowaniu powszechnym, równym
i tajnym, gwarantującym wyborcom swobodne wyrażanie
woli”.

W maju br. na terenach
zielonych należących do Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu miała miejsce
impreza plenerowa o nazwie Agronalia. Tematem
przewodnim festiwalu były
ostatnie hity wywodzące
się z gatunku muzyki disco
polo. Do relacjonowania
wydarzenia zaproszono również przedstawicieli mediów,
którym – jak się później
okazało – podziękowano za
współpracę…
Redaktorzy przyjęli zaproszenie i w dniu rozpoczęcia
imprezy stawili się na miejscu
osobiście. Atmosfera festiwalu
przebiegała początkowo w
spokojnych warunkach. Nic
nie wskazywało na to, że obecni na wydarzeniu dziennikarze
nagle z niewyjaśnionych przyczyn w jakikolwiek sposób
mogą zostać zdyskryminowani.
Po przybyciu na teren imprezy redaktorzy zgłosili się do
punktu informacyjnego, w którym odebrali czekające na nich
identyfikatory prasowe oraz
specjalne opaski uprawniające
do swobodnego poruszania się
po całym obiekcie oraz wejścia
bezpośrednio pod scenę. Tam
też następnie przemieścili się
reporterzy w celu relacjonowania przebiegu imprezy.
Po zakończeniu pierwszego z koncertów obecni na
Agronaliach dziennikarze
udali się do strefy cateringowej celem spożycia posiłku
regeneracyjnego i z zamiarem
relacjonowania dalszej części
wydarzeń. Niestety na miejscu
spotkała ich niemiła niespodzianka.
Do stolika, przy którym
zasiedli reporterzy, doszło do
bardzo nieprzyjemnej i upokarzającej sytuacji. Z niewyjaśnionych przyczyn podeszli
do nich organizatorzy imprezy, którzy zażądali oddania
identyfikatorów służbowych
i opuszczenia obiektu. Wśród
nich był główny organizator

przedsięwzięcia, p. Michał
Szkudlarek – Przewodniczący
Konwentu Samorządu Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – oraz
druga z organizatorek – Bożena Nowak. Towarzyszyła im
również Tosia Szymańska, na
co dzień studentka związana z
samorządem Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu. Ta
ostatnia już nie pierwszy raz
próbowała utrudniać pracę
dziennikarzom i wykonywanie
swoich obowiązków.
Organizatorzy nie chcieli
podać żadnej konkretnej przyczyny wyproszenia dziennikarzy z miejsca wykonywania
powinności służbowych. Po
dłuższych rozmowach ustalono tylko jeden absurdalny
argument, że organizator nie
musi podawać żadnych konkretnych wyjaśnień!
W związku z powyższym
redaktorzy uznali za stosowne
nie opuszczać terenu imprezy i
kontynuować wypełnianie powinności służbowych. Proces
ten jednak im uniemożliwiono
i w dalszym ciągu nalegano na
opuszczenie obiektu. Oznacza to zatem, że obecnym na
wydarzeniu dziennikarzom
przeszkodzono w wykonywaniu obowiązków służbowych
polegających między innymi
na zapewnieniu dostępu do
informacji publicznej osobom
trzecim, co jest poważnym
naruszeniem obowiązujących
w naszym kraju przepisów prawa, zwłaszcza z zakresu prawa
prasowego i praw pokrewnych.
W dodatku doszło do bardzo
poważanego znieważenia, a
nawet zniesławienia obecnych przedstawicieli mediów,
ponieważ Michał Szkudlarek
groził reporterom, że za chwilę
przy użyciu służb porządkowych pozamyka ich wszystkich w toalecie typu Toi-Toi
jeżeli dobrowolnie nie wyjdą
poza teren imprezy. Ponadto p.
Szkudlarek zażądał od jednego
z dziennikarzy okazania legitymacji służbowej, po czym
bezpodstawnie stwierdził, że

jest ona nieważna, podczas gdy
redaktor faktycznie nadal jest
związany z reprezentowaną
redakcją. W końcu wezwał
ochronę, która zaczęła szarpać
dziennikarzy za ręce i próbować zerwać ich identyfikatory, by wreszcie przy użyciu
siły wyprowadzić poza teren
imprezy.
Na szczególną uwagę zasługuje również postawa p.
Dajany Fiksy – obecnej przy
całej sytuacji koordynatorki
ds. medialnych oraz rzecznik
prasowej festiwalu Agronalia. To właśnie ona bowiem
zaprosiła dziennikarzy do
relacjonowania imprezy, ale
we wspomnianej wcześniej
sytuacji nie podjęła żadnych
k roków zmierzających do
złagodzenia sytuacji. Miała
doskonale na uwadze fakt, że
część z przybyłych redaktorów
przy okazji poprzedniej edycji
Agronaliów przygotowała
bardzo rzetelny artykuł, który
po niedługim czasie ukazał
się w gazecie reprezentowanej
przez obecnych przedstawicieli mediów oraz na jej portalach
społecznościowych.
W związku z powyższym
podjęte wobe c obe cnych
dziennikarzy represje nie mają
żadnych realnych podstaw
bytu i stawiają pod dużym
znakiem zapytania możliwość
współpracy przy okazji podobnych wydarzeń w bliższej lub
dalszej przyszłości. Z uwagi na
naruszenie dobrego imienia reporterów pełniących czynności służbowe i misję publiczną
polegającą na informowaniu
społeczeństwa, zaistniałego
znieważenia i zniesławienia,
redaktorzy oczekują od władz
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przeprosin oraz
wyciągnięcia stosownych do
zaistniałej sytuacji konsekwencji wobec organizatorów
imprezy muzycznej o nazwie
Agronalia.
Tekst: Michał Szott
Współpraca: Kazimierz Miler, Andrzej
Karpiński, Paweł Kowalski

Tekst sporządzono w oparciu o dyskusje przeprowadzone na spotkaniach
z sympatykami i członkami
Poznańskiego Stowarzyszenia
PatriotycznegoRzecznik Zarządu PSP mgr inż.
Bogdan Bera.

Dlaczego Poczta oszukuje?
Już uspokoiły się emocje ze
składaniem PITów za rok
2017. Przeglądam swoje nadanie 3,00 złotych do Urzędu
Skarbowego w Poznaniu,
w Urzędzie Pocztowym
który mnie kosztował 10,00
złotych. Nie wiem dlaczego
Poczta tyle bierze opłaty za
taką usługę.

Opłaciłem przelew za
abonament telefoniczny w
wysokości 44,90 zł ,który
kosztował tylko 3,50 złotych.
Myślałem, że takie usługi są
w równej opłacie. W roku
2017 płaciłem przelew do
tego Urzędu Skarbowego w
Poznaniu 3,00 złote za rok
2016 w Banku i był za darmo.

Myślę; że Poczta Poczta
gdyby szanowała swoich
klientów brała by za opłatę
tylko 3,50 złotych.
Ciekawe co o tym myślą ;
Ministerstwo Finansów, Izba
Skarbowa,Urząd Skarbowy,Nadzór Bankowy,Rzecznik
Praw Obywatelskich?.

ZygmuntTomkowiak

Feralni organizatorzy, którzy przeszkodzili dziennikarzom w wykonywaniu obowiązków służbowych.
Od lewej góra: Bożena Nowak, Michał „szkodnik” Szkudlarek; od lewej dół: Dajana Fiksa, Tosia Szymańska
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Wspomnienie koncertu Presleya
„Elvis miał dziesięć lat gdy
zaśpiewał piosenkę ‚Old Sheep’ a już wówczas widać było
jak wielką wagę przywiązuje
do słów i muzyki”, powiedziała w trakcie niezwykłego
multimedialnego show „Elvis
Live On Screen” była żona
króla rock’n’rolla, Elvisa
Presleya, Priscilla. Koncert
odbył się 7 czerwca br. o godzinie 19:30 w Krakowie w
tamtejszej hali widowiskowej
Tauron Arena i był częścią
europejskiego tournee.
Niezwykła i czasem trudna
wręcz do opisania słowami
pasja i zaangażowanie w każdy wykonywany przez Elvisa
utwór, w każdą nagraną i zaśpiewaną przez niego piosenkę
były jednym z wielu powodów
dla których blisko dwa tysiące
fanów artysty z całej Polski (i
nie tylko) zjechało się wczoraj
do Krakowa. Każdy z nas, kto
zasiadł wczoraj na widowni
krakowskiej Tauron Areny
chciał jeszcze raz poczuć te
emocje, których dostarcza
spotkanie z legendą i jego
muzyką. Dla wielu, tak jak
dla mnie, nie był to pierwszy
raz… A jednak. Na własnej
„skórze” doświadczyłem, że
stwierdzenie „muzyka Elvisa
wciąż dotyka wnętrz wielu
osób” nie jest tylko wyświechtanym frazesem powtarzanym
w rocznicowych wywiadach.
Gdy rozpoczął się show, gdy w
hali rozbrzmiały pierwsze takty „Burning Love” i na ekranie
ukazał się on… coś we mnie
pękło… To chyba wszystkie
nagromadzone z wielu ostatnich dni emocje wielkiego
wyczekiwania, a może wielkie
szczęście, że coś co do tej pory
klasyfikowałem w kategorii
niemożliwe stało się możliwe
i oto właśnie byłem świadkiem
pierwszego koncertu Elvisa w
Polsce… A może to wszystko
naraz… I nagle poczułem jak
zatyka mnie w piersi i łzy
same napływają do oczu. Nie
próbowałem z tym walczyć.
Ten stan utrzymywał się przez
blisko dwie piosenki.
Muzyka Elvisa Presleya
ponownie uderzyła we mnie
z całą swoją mocą. Na nowo
zachwyciła.
Oczarowany siedziałem
i chłonąłem każdy dźwięk,
który płynął ze sceny. Jej bliskość, miałem wielkie szczęście siedzieć w pierwszym
rzędzie, sprawiła, że czasami
zamykałem oczy i gdy je na
powrót otwierałem czułem się
jak na prawdziwym koncercie
Elvisa w latach siedemdziesiątych. Przed oczami miałem
potężną, utytułowaną Czeską
Orkiestrę Filharmoniczną,
która doskonale radziła sobie
z repertuarem Presleya. Choć,
radziła sobie, to nie do końca
właściwe określenie. Muzycy
czuli ją, bawili się nią, byli częścią show. Przez ponad dwie
godziny dyrygent przez cały
czas starał się mieć kontakt z
publicznością, podobnie jak
wokaliści, którzy nie tylko tańczyli do niektórych utworów
ale także tworzyli nastrój ….
chociażby latarkami w swoich
telefonach komórkowych.
W centralnym punkcie sceny był ekran. A na nim on –
Elvis Presley, który pomimo
że nie żyje od czterdziestu
jeden lat wciąż zachwycał,
bawił i hipnotyzował. Kiedy na kilka tygodni przed
koncertem miałem zaszczyt
przez chwilę porozmawiać z
Priscillą usłyszałem od niej:
„Przyjemność towarzysząca
oglądaniu Elvisa na scenie
płynęła z jego relacji ze słuchaczami. Zawsze powtarzał mi,
że uwielbiał występować, nie

przepadał natomiast za, jakby
to nazwać… wiesz, chciał
cały czas utrzymywać kontakt
z publicznością. Patrzył na
słuchających i gdy zauważył,
że np. ktoś ziewa myślał sobie
‚o rety, są znudzeni, nie wykonuję dobrze swojej pracy’.
I wtedy zaczynał grać jeszcze
lepiej tak by tym razem już
nikt się nudził. (śmiech). Gdy
zauważył, że ktoś spogląda na
zegarek natychmiast robił się
nerwowy i zastanawiał się jak
poprawić występ”.
Wczoraj zrozumiałem dokładnie o czym tamtego wieczora mówiła do mnie była
żona artysty. Pomimo iż w
trakcie show pokazywane
były materiały, które każdy z
fanów Elvisa zna na pamięć
i jest je w stanie przywołać
w pamięci nawet obudzony z
głębokiego snu w środku nocy
– nagrania z koncertów na Hawajach ze stycznia 1973 roku,
z Las Vegas z sierpnia 1970
roku czy najbardziej energetyzująca dawka najczystszego
rock’n’rolla czyli fragmenty
stand up show z programu
NBC TV Comeback Special
z roku 1968 – odkrywałem
je i przeżywałem na nowo.
Magia Elvisa wciąż działała.
Te zawadiackie spojrzenia
rzucane ze sceny i ten wzrok
wbity w każdą jedną osobę
obecną na sali (wierzcie mi
lub nie ale gdy siedzi się w
pierwszym rzędzie to to spojrzenie wbija w fotel i ciężko
oderwać od niego wzrok)
jakby każdą piosenkę śpiewał
indywidualnie do konkretnej
osoby na widowni – nie do
ogółu ale do tej jednej wybranej spośród tłumu. Magia. I te
żarty, pomimo iż wielokrotnie
oglądane w różnych filmach
dokumentalnych i materiałach
koncertowych – wciąż bawiły
i śmieszyły.
Widowisko „Elvis Live On
Screen” można podzielić na
kilka segmentów – część ‚live’
w której jego twórcy tworzą
iluzję prawdziwych występów
Elvisa na scenie, część ‚po
prostu słuchaj’, w która jest
nostalgiczną podróżą do ulubionych nagrań żony piosenkarza (to w jej trakcie posłuchać
można m.in. nastrojowych
„Don’t”, „It’s Now Or Never”
czy „Can’t Help Fallin’ In
Love”) oraz wspomnienia.
Tą ostatnią część tworzy gospodyni wieczoru, była żona
Elvisa – Priscilla Presley, która

zabiera widzów w magiczną,
nostalgiczną podróż w czasie
do swoich najpiękniejszych
lat spędzonych wspólnie z
Elvisem (i choć czasem jej
wspomnienia może nie pokrywają się z faktami – bo data
nie ta, bo miejsce nie to – no
cóż… może warto odpowiedzieć sobie na pytanie: a ile,
co i z jakimi szczegółami my
będziemy pamiętać będąc w
jej wieku?).
Koncert w Krakowie trwał
ponad ponad dwie godziny. W
jego trakcie wybrzmiało kilkanaście największych hitów
Elvisa z różnych okresów jego
kariery. Każdy powodował
burzę oklasków na widowni
(choć szczerze muszę przyznać, że zdecydowanie więcej
było ich w drugiej części show
niż w pierwszej), porywał
ludzi do tańca a nawet splatał
dłonie zakochanych. Show
zamknęły podziękowania od
Priscilli, których polscy fani
wysłuchali… na stojąco. „To
piękny widok”, powiedziała
wzruszona gospodyni wieczoru widząc stojący i oklaskujący tłum. Gdy schodząc
ze sceny po raz ostatni machała do polskich fanów… Ci
wciąż stali… Oczarowani tym
czego właśnie doświadczyli.
Pierwszym polskim koncertem Elvisa Presleya – jeszcze
kilkadziesiąt lat temu rzeczą o
której naszym kolegom nawet
nie wolno było głośno mówić
ani marzyć (bo nie pozwalał na
to ówczesny ustrój polityczny).
„Jeśli mogę marzyć o lepszej ziemi, gdzie wszyscy moi
bracia są razem. Powiedz mi
dlaczego, och dlaczego, mój
sen nigdy się nie ziści”, zapytał
nas na zakończenie koncertu
w piosence „If I Can Dream”
Elvis Presley. Nasz sen się
ziścił. Tego wieczora wszyscy
byliśmy w jednym miejscu
– zasłuchani i zapatrzeni w
człowieka, który na zawsze
odmienił oblicze światowej
muzyki rozrywkowej.
Dziękuję wszystkim, bez
wyjątku, którzy sprawili, że
ten wczorajszy wieczór był
magiczny – firmie JVS Group
za to, że nie zwątpiła w nas,
polskich fanów. Wam, drodzy
przyjaciele, fani, kolekcjonerzy, czytelnicy bloga – za
każdy uścisk dłoni, za każdą
najkrótszą nawet rozmowę, za
każde spotkanie. Marzenia się
spełniły…
Mariusz Ogiegło
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Nadchodzi jubileusz „Brzmienia”
Dotychczas ukazało się 48 zeszytów magazynu muzycznego
„Brzmienia” w ciągu prawie
dwudziestu lat. Jak łatwo obliczyć mamy do czynienia z
kwartalnikiem, choć nie jest
to tak oczywiste, bo w swojej
histori magazyn ukazywał
się z różną częstotliwością
iw zamierzeniu miał to być
regularny periodyk.
Nie regularne ukazywanie
się pisma powoduje, że ma
wąski krąg czytelników i nie
zdobywa nowych. Podziwiać
jednak należy wytrwałość
redaktora, a i obecnie wydawcy Krzysztofa Wodniczaka,
wszak nie wielu periodykom
artystycznym udaje się przetrwać tak długo.
Po sz u k iwa n ie wł a snego
„Brzmienia”
Pismo powstało z inicjatywy
Czesława Niemena i Krzysztofa Wodniczaka. Śladem
tej współpracy jest ciągła
obecność na łamach pisma
Czesława Niemena, regularnie
przypominanego i na nowo odkrywanego. Zainteresowania
Niemena w okresie powstawania pisma ambitniejszym
rockiem i muzyką elektroniczną wywarły swoje piętno
na zawartości i charakterze
pisma. Z czasem tematyka
publikowanych artykułów
rozszerzała się o blues i rock.
Dochodziło sporo materiałów
dotyczących histori polskiego
rocka i szerzej muzyki rozrywkowej.
W drugim okresie wydawania pisma można było zaobserwować poszukiwanie gatunku muzycznego, na którym
chciałby się skuppić redaktor.
Wydawca zaś miał trudności
z utrzymaniem regularności
ukazywania się.
„Brzmienia” jakie znamy
w obecnym trzecim okresie
sodbiegają zasadniczo od tych
pierwszych. Tym razem mamy
do czynienia z przeglądem
niemal wszystkich nurtów i
gatunków muzycznych; od
klasyki, po pop; od rocka po
blues; od piosenki poetyckiej,
po jazz.
O atrakcyjności lektury
decyduje rozmaitość gatunków

„prasowych”; artykuł, recenzja, felieton. Rozmaity jest
też ich „ciężar gatunkowy”,
od analitycznego artykułu,
do kronikarskiej notatki, od
recenzji po felieton.
Wskazane powyżej dwie
cechy magazynu składają się
na ogólne wrażenie „pisma
worka”, w którym możemy
znaleźć wszystko. oceniane to
,może być dwojako, z jednej
strony dla „branży”, specjalistów śledzących rynek muzyczny, to nie wątpliwie wada,
zaś dla fana muzyki to walor.
Wskazałem „fana muzyki”,
bowiuem rzadko odbiorca koncentruje się na jednym nurcie
i gatunku muzycznym, krótko
mówiąc poszukuje na różnych
półkach i wybiera najciekawsze zjawiska.
W tym ostatnim aspekcie
„Brzmienia” konsekwentnie
unikają modnych „plaż” i
„kurortów” nie włączają się
w obowiązujące trendy. konsekwentnie też przypominają
i odwołują się do zjawisk
„historycznych”.
Redaktorowi udało się skupić grono wypróbowanych
współpracowników i autorów,
wśród których należałoby
wymienić; Józefa Skrzeka, Ireneusza Dudka, Jana Olechowskiego, Krzesimira Dębskiego,
Dionizego Piątkowskiego,
Marka Niećwieckiego, Stanisława Trąbińskiego i wielu
innych krytyków i prezenterów
muzycznych. Grono autorów
zapewnia poziom merytoryczny pisma i wpływa na jego
atrakcyjność.
Nowe „Brzmienia”
Przed redakcją i wydawcą
stoi wyzwanie poszukiwania
nowych „Brzmień”. Nie ulega
wątpliwości, że pismo czekają
poważne przeobrażenia.
W sensuie merytorycznym
i co do zawartości nie da się
pogodzić cyklu kwartalnego z
charakterem magazynu rejestrującego wiele zjawisk muzycznych. Recenzje, czy materiały odnotowujące różne wydarzenia stają się kronikarskie,
a czytelnik w zapowiedziach i
recenzjach szuka wskazówki,
ułatwienia w wyborze. W

takim cyklu może ukazywać
się periodyk o charakterze
teoretyczno-muzycznym, czy
antologi zjawisk o bardziej
uniwersalnym charakterze.
Przy założeniu otwartości i
rozmaitości zjawisk na które
pismo reaguje, nie można niektórych pomijać i nie zauważać. W publikacjach historycznych brak konsekwencji, nie
składają się na jakąś jednolitą
całość, są raczej przyczynkarskie. Rozmaitość gatunków i
form wypowiedzi wymagałaby pewnego uporządkowania,
wprowadzenia działów i rubryk, co niewątpliwie ułatwi
czytelnikowi lekture.
Forma wydawnicza wymaga pewnej profesjonalizacji i
w tym miejscu mam na myśli
aspekty techniczne, większą
staranność w opracowaniu materiałów, adjustacja i korekta.
Odbiorcy pisma wskazują na
konieczność unowocześnienia szaty graficznej edycji
papierowej. Oczywiście warto
zachować charakter magazynu z tak bogatą tradycją, ale
współczesne technologie dają
zupełnie nowe możliwości i
wszystkie periodyki, od gazet
codziennych, po miesięczniki
sięgają po te rozwiązania.
Mam nadzieje, że w redakcji
pojawi się na stałe adjustator
i grafik.
Mając na względzie dorobek i charakter magazynu
„Brzmienia” uważam za nieodzowne wsparcie magazynu
o witryne internetową. Tą
drogą poszła większość pism
niszowych i branżowych.
Dostępne wydanie postaci elektronicznej faksymili
*.PDF zwiększy grono czytelników, a witryna w internecie
pozwoli na lepszy kontakt
z czytelnikami, zachowanie
aktualności materiałów recenzenckich i kronikarskich.
Oczywiście zdaje sobie
sprawe z tego, że pójście tą
drogą stawia wydawce w zupełnie nowej sytuacji i jest
sporym wyzwaniem w sensie
organizacyjnym, biznesowym
i wreszcie wymaga poszukiwania nowych źródeł finansowania.
And.

Zakończenie roku filatelistycznego
m Kargowa
W dniu 12 czerwca 2018 r.
w MEDIATECE odbyło się
spotkanie podsumowujące
pracę Młodzieżowego Koła
Filatelistów działającego przy
Gminnym Centrum Kultury
w Kargowej w roku szkolnym 2017/2018. W spotkaniu
uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Zbigniew Michalski. Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
Waldemar Ligma, Burmistrza reprezentowała Sekretarz
Gminy Teresa Gorzelanna.
Koło filatelistów dorosłych
reprezentowali Andrzej Żelak
i Henryk Faryniuk. W spotkaniu uczestniczyła grupa rodziców i młodzież filatelistycz-

na: Nadia Szukalska, Gabriela  
Juchno, Julia Konopacka, Oliwia Pajcz,   Nikodem   Żukowski, Franciszek Piotrowski,
Oliwier Ranis, Kasjan Domin, Bartosz Waligóra, Julia
Dziuba, Michał Olszewski,
Łukasz Skóra. Kargowska
filatelistyka kojarzona jest
od początku z nauczycielem
Januszem Baszyńskim. W tym
roku mija 40 lat od powstania zorganizowanego ruchu
filatelistycznego w Kargowej
(pierwszego dorosłego koła filatelistów), w roku przyszłym
ten sam jubileusz obchodzić
będzie koło młodzieżowe. W
roku 2017 minęła 30 rocznica, kiedy to po raz pierwszy
uczestnik MKF z Kargowej
zajął I miejsce w finale krajo-

wym konkursu w Bydgoszczy.
(Piotr Kurzak, temat konkursu
„Muzyka Polska”).
Podsumowano:
a kolejny rok pracy filatelistyki szkolnej,
a udział reprezentacji Okręgu
Zielonogórskiego PZF w finale krajowym konkursu,
a wręczono młodzieżowe
odznaki PZF (9 brązowych i
2 srebrne)
Sz cz egól ne p o d z iękowania skierowane zostały do
wychowawczyni tej klasy Pani
Mai Wasilewskiej, która przez
dwa lata pomagała w prowadzeniu grupy. Uczestnicy
dziękując za całoroczną pracę
wręczyli opiekunowi Koła Januszowi Baszyńskiemu   laurki wykonane przez siebie.
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Augustyn Ponikiewski – ostatni mohikanin (część II)
Po wojnie nic nie jest już tak jak
miało być. Nastają nowe czasy
w których pochodzenie ziemiańskie, kultura, wykształcenie i
wychowanie stają się nagle obciążeniem ale Gustaw robi swoje. Już w pierwszych miesiącach
po wojnie kiedy zamieszkuje z
mamą i siostrą w Rawiczu razem
organizują pomoc dla rodzin
więźniów. Znam tą historię od
znajomych, którzy wtedy tej
pomocy doświadczyli i zachowali ją w pamięci na zawsze.
Gustaw próbuje sobie radzić, na
szczęście jest fachowcem z niemałym doświadczeniem i praktyczną wiedzą rolniczą a tacy
zawsze są potrzebni. Drzwi na
Uniwersytet jako synowi „obszarnika” póki co stoją zamknięte. Dopiero po kilku latach
udaje mu się uzyskać dyplom
Wyższej Szkoły Rolniczej w
Poznaniu. Dyplom wiadomo o
czym, o kurach. Mijają lata a
Gucio pozostaje kawalerem.
Matka jeszcze przed śmiercią w
1953 roku i różne ciotki swatają
odpowiednie panny oczywiście
z własnej sfery a najlepiej dalekie kuzynki. Nic z tego. Dopiero
kiedy poznaje Hankę Ostrowską
dochodzi do przełomu. Hanka i
Gustaw pobierają się 12 sierpnia
1953 roku. Niecałe pięć lat temu
w Oporowie w zaprzyjaźnionej
od dziesiątków lat parafii odbyła się uroczysta msza św. w 60tą rocznicę ich ślubu. Wtedy
Gustaw pracuje już w Instytucie
Upraw , Nawożenia Gleboznawstwa w którym pozostanie z
niewielką przerwą na wyjazd do
Maroka aż do początku lat 70tych. Tu też obroni doktorat z
ekonomiki rolnictwa. W 1955

roku rodzi się ich pierwszy syn
Stefan. W 1961 roku na trzy lata
Ponikiewscy wyjeżdżają do
Maroka gdzie Gustaw jako ceniony fachowiec pracuje w ramach Polservisu przy Kompleksowej organizacji upraw buraka
cukrowego. Rodzina powiększa
się o drugiego syna Aziza. Wyjazd do Maroka był dla wuja
Gustawa, dla całej rodziny niezwykle szczęśliwy. Ujawniły się
jego pasje podróżnicze i kolekcjonerskie. Zbierane w Maroku
wyroby rękodzieła artystycznego znajdują się dziś w kolekcji
Muzeum Etnograficznego w
Poznaniu. Okres marokański to
też okres normalności której tak
brakowało w kraju wychodzącym dopiero co z epoki stalinizmu. Gustaw i Hania poznają
odległe zakątki Sahary, dzikie
berberskie szczepy, ale jeżdżą
też do Europy spragnieni kultury, od której byli tyle lat odcięci.
Mają przyjaciół z wielu krajów.
Wiele z tych przyjaźni zostało
do dziś. Hanka jest gotowa zostać w Maroku, albo w Hiszpanii
może we Francji. Propozycji
pracy maja pod dostatkiem ale
Gustaw nie chce. Mimo wszystko tylko w Polsce jest u siebie,
emigracja nie mieści się w jego
systemie wartości. W kraju należało żyć i pracować. Co by się
stało jeśli by wszyscy z niego
wyjechali…...No więc rodzina
wraca. Gustawowie po powrocie
z Maroka przeprowadzają się z
przedwojennego mieszkania
Ponikiewskich w Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu, które
okrojone z wielu pokoi z dodatkiem kwaterunkowym zamieniają na domek przy ulicy Pro-

mienistej. Jest ogród który Gustaw uwielbia. Może sadzić
swoje co wymyślne rośliny. Na
szczęście nie przychodzi mu już
na myśl by hodować kury. Pamiętam jeszcze ich mieszkanie
na Marcinkowskiego. Pamiętam
w przed pokoju nie zliczoną
ilość szaf stojących jedna na
drugiej. Dość mroczne wnętrza,piękne stare meble, stare
obrazy. Wszystko było jak z innego świata i stanowiło swoiste
antidotum na siermiężność i
pospolitość rzeczywistości wokół. Na Promienistej było więcej
światła, ale ten sam zapach innego świata. Przyglądając się
ścianom można było zobaczyć
kawałek historii polskiego malarstwa i nie tylko. Na początku
lat 70- tych Gustaw decyduje się
na podjęcie pracy na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie
Afrykanistyki. Tu może lepiej
spełniać swoje pasje. Jak na
ówczesne możliwości i warunki
sporo podróżuje, również do
miejsc bardzo egzotycznych.
Rozwija się jego praca naukowa.
Uzyskuje habilitację. W 1978
roku Ponikiewscy ponownie
wyjeżdżają na dłużej za granicę.
Tym razem do Laosu, gdzie
Gustaw prowadzi projekt Światowej Organizacji Wyżywienia i
Rolnictwa FAO. Ten wyjazd jest
źródłem prawdziwej radości dla
Gustawa. Podróżuje po całej
A zji Poł ud n iowo -Wscho dniej,prowadzi badania antropologiczne, pisze artykuły o wierzeniach, symbolach i sztuce
wschodu. Wydaje się zachłyśnięty egzotyką i poczuciem wolności, którego powiew pojawił się
na krótko również w Polsce.

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu
(cd cześci 24)

Pogoda zaczyna się psuć.
Zaczynają nadciągać ciemne
chmury, a więc zanosi się na
deszcz. Zrobiło się chłodno i
jest tylko 5 stopni w plusie.
W trakcie pisania słyszę
pukanie do drzwi. Patrzę i
widzę małego chłopaka który
mówi łamaną polszczyzną,
choć kolego mam towar i
patrzy na mnie błagalnym
wzrokiem. A więc wyszedłem
zobaczyć co on tam ma. No i
jak zwykle miał pełen wózek
przeróżnych świecidełek a
w tym kolorowe widokówki
,więc kupiłem kilka z nich na
pamiątkę płacąc za nie 50 riali,
no i chłopiec z tego małego
interesu bardzo się ucieszył,
że jednak coś uhandlował. (
135,136,137,138,139,140,141
scany 7 widokówek z Teheranu)
Podjechał do kolejnych polskich samochodów, ale nie
wiem czy coś uhandlował, bo
moi koledzy nie są tacy chętni
do takich zakupów i nie przywiązują do tego uwagi. Trudne
mają tutaj życie te dzieci. Po
przyjściu do samochodu na
zakupionych widokówkach
wpisałem datę na pamiątkę
i zabrałem się już ostro do
przepisywania. Późnym popołudniem przyjechali Zygmunt
i Piotr. Obydwoje przyszli
do mnie widząc światło w
kabinie. Są uśmiechnięci i
szczęśliwi bo wreszcie są rozładowani. Jutro po załatwieniu
dokumentów będziemy mogli
już wszyscy razem wracać.
Po chwili przyszli jeszcze
Jacek i Władek przynosząc
wiadomości od węgierskich
kierowców którzy przyjechali
przed chwilą na Urząd Celny,
że w Turcji nadal panuje
sroga zima. Jest duży mróz
i pada śnieg. A więc zanosi
się, że znowu będziemy mieli
trudną jazdę a ja w szczególności, bo mam niesprawną tą
nagrzewnicę i ten przepalony

silniczek od nadmuchu. A do
tego naszego kraju to jeszcze
taka daleka droga i mogą być
jeszcze różne niespodzianki.
Ale my to tak się trochę pocieszamy , że zanim my dojedziemy do Turcji to będzie
już trochę lepsza pogoda. W
między czasie Zygmunt i Piotr
poszli już spać gdyż jutro muszą wcześniej wstać i pójść na
Urząd Celny aby się odprawić.
Koledzy jeszcze u mnie siedzą
i tak rozmawiamy planując
jazdę na jutrzejszy dzień.
Według naszego planu powinniśmy dojechać do Tabritz, które jest oddalone od
Teheranu o 615 kilometrów.
W Tabritz będziemy musieli
znowu ustawić się w kolejce
po paliwo aby się jeszcze
zatankować przed wjazdem
do Turcji. Tak rozmawiając
zrobiło się już późno, jest godzina 22.30 tutejszego czasu, a
ruch na ulicy jest nadal bardzo
duży. I po chwili widzimy
jak jedzie Straż Pożarna na
sygnale, ale nie jedzie tak
szybko jak to jest zazwyczaj
u nas w kraju. Bo u nas w
kraju kierowcy umożliwiają
przejazd samochodom jadącym na sygnale. Natomiast
tutejsi kierowcy jadą jak im
jest wygodnie. Nie myśląc
i nie zważając na jadącą za
nimi Strażą Pożarną. Podobne
zachowanie jest z jadącym
Pogotowiem Ratunkowym. Na
tutejszych kierowcach nie robi
to żadnego wrażenia. Jedynie
jak jedzie Policja na sygnale
to wtenczas jest przez nich
uważana za siłę wyższą i w
miarę możliwości zjeżdżają z
drogi, ponieważ od nich mogą
spodziewać się jakieś kary.
Przyglądając się tutejszym
zachowaniom kierowców to
tutaj przydała by się mocna
ręka i ta zdrowa wyobraźnia.
Ale co zrobić, co kraj to inny
obyczaj. Po zjedzeniu wspólnej kolacji koledzy poszli

do swoich samochodów, a ja
jeszcze muszę trochę popisać
gdyż dzisiaj znowu straciłem
dużo czasu i nie wiele przepisałem. Więc muszę jeszcze
trochę posiedzieć i popisać i
może jutro do południa zanim
koledzy zdążą się odprawić to
skończę te moje zaległe przepisywanie i będę już pisał na
bieżąco. Więc rozpaliłem mój
mały piecyk bo w kabinie zrobiło się już bardzo chłodno.
Tak się rozpisałem, że straciłem poczucie czasu i spojrzawszy na mój zegar znowu
jest 00.25 naszego czasu czyli
na tutejszy czas dochodzi godzina 3.00 w nocy. Pozostało
mi jeszcze do przepisania 4
strony tak że jutro do południa powinienem zdążyć
przepisać te moje zapiski.
Tak więc skończyłem pisanie
i po umyciu się wchodzę jeszcze do ciepłego śpiwora. Po
chwili leżąc, tak sobie myślę,
że przecież dzisiaj jest nasza
niedziela. Będąc w kraju to
bym nie zapomniał, ale tutaj
gdzie pracuje się siedem dni
w tygodniu traci się poczucie
czasu i upływających dni. Dopiero zaglądając w kalendarz
wraca się do naszego życia
europejskiego. Takie to jest
prawdziwe nasze szoferskie
życie, zwiedzając te egzotyczne kraje.
A więc budzik nastawiłem
na godzinę 6tą ażeby wcześniej wstać i zdążyć przepisać
zaległości. Leżąc już w tym
ciepłym śpiworze zwyczajowo
odmówiłem jeszcze pacierz za
całą moją rodzinę, po czym
ułożyłem się wygodnie i zasnąłem.
Adam Frąckowiak

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

Rodzina wraca do domu na
krótko przed wybuchem stanu
wojennego. Gustaw przechodzi
do Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN. Bardzo mocno
angażuje się w podziemną Solidarność. Jest jednym z sygnatariuszy Polskiego Porozumienia
Niepodległościowego. W rodzinie słynna jest jego walizka z
podwójnym dnem, którą wozi
podziem ne wydawnictwa z
Warszawy do Poznania i z powrotem. W 1986 uzyskuje tytuł
profesorski. Wtedy też, a jest już
dobrze po 60-ce, postanawia ze
swoimi kolegami z PAN wybrać
się w Himalaje. Hanka przerażona, daje już na msze, ale Gustaw, jak się później okazuje jest
najbardziej wytrzymały z całej
wyprawy, którą ostatecznie
kontynuuje jedynie z lokalnym
Szerpą a bez współtowarzyszy,
którzy odpadli po drodze z braku kondycji. Mówimy to o osobie, która zawsze była bardzo
kruchego zdrowia. W 1988 roku
Ponikiewscy udają się do Chin.
Hanka znana ze swojego optymizmu, wysyła z kolejnych mizernych syberyjskich stacyjek
kartki do synów, którzy mieszkają wtedy na Zachodzie, aby
broń Boże nie wracali do kraju.
Miała oto przed sobą obraz tego
do czego prowadzi komunizm.
Do rozpadu wszystkiego , wtedy
to nie było jeszcze takie oczywiste, również do rozpadu siebie
samego. Ponikiewscy z entuzjazmem przyjmują przełom demokratyczny w Polsce. Gustaw ma
już wtedy prawie 70 lat, ale ani
myśli wybierać się na emeryturę.
Rozkręcają własną firmę. Ciotka
Hanka prowadzi ją już od paru

lat,ale dopiero teraz pojawiły się
dobre perspektywy. Biopon,
firmę produkującą między innymi nawozy dla roślin ogrodowych, przy istotnym wkładzie
wuja Gustawa prowadzą aż do
roku 2003. Po cichu oboje żałują że żaden z synów nie chce
firmy przejąć, ale nigdy nie
starają się narzucać im swej
woli, może poza jednym wyjątkiem, zaraz po wyborach w 89
roku i powstaniu rządu Mazowieckiego z Krzysztofem Skubiszewskim jako Ministrem
Spraw Zagranicznych. Wtedy
Gustaw z niezwykłą determinacją nakłaniał Aziza by wszedł do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chyba odezwał się w nim
gen wyniesiony z domu. Karierę
można robić albo w rolnictwie
albo w dyplomacji. Kazio starszy brat Gustawa miał zostać
dyplomatą. Gustaw rolnikiem
więc i tu Gustaw od razu dostrzegł to co było w nim tak
silnie zakodowane. Przełom
roku 1989/1990 to też narodziny
wnuka Aleksandra, syna Stefana, który w tym czasie mieszkał
i pracował w Szwecji. Aziz
ostatecznie wiele lat spędził na
placówkach dyplomatycznych,
między innymi w USA, ostatnio
w roli ambasadora w Rzymie.
Lata po odzyskaniu niepodległości z pewnością należą dla Gustawa pomimo upływającego
czasu do bardzo szczęśliwych.
Angażuje się społecznie. Działa
w Polskim Związku Kawalerów
Maltańskich. Z radością przyjmuje propozycję Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego uczestnictwa we właśnie powołanej
Radzie Społecznej przy Arcy-

biskupie. Działa w Związku
Rydzyniaków, którzy starają się
o przywrócenie gimnazjum im.
Sułkowskich w Rydzynie. Jest
członkiem Rady nadzorczej
majątku w Rogalinie. Ponikiewscy wiele podróżują odwiedzając
synów, którzy większość czasu
spędzają za granicą. Ciekawość
świata, wielostronność zainteresowa ń: szt u k ą , a nt ropolo gią,ekonomią,polityką pozwalają mu praktycznie do ostatnich
lat długiego życia korzystać z
niego pełną parą. Niestety te
zupełnie ostatnie lata to już
stopniowe podupadanie na zdrowiu. Mniejsze siły fizyczne i
mentalne. Dla Gustawa oznaczały stopniowe wycofywanie się z
zaangażowania społecznego czy
towarzyskiego. Jest znakomity
portret wuja Gustawa,który
wyszedł spod pędzla Andrzeja
Okińczyca krewnego, znającego
wuja od lat. Udało mu się wydobyć i utrwalić coś czego nie jest
w stanie uchwycić żadna fotografia. Jest to pewien rys arystokratyzmu jakiejś szlachetności duszy. Siedzi w swetrze z
założonymi rękami ze swoim
charakterystycznym uśmiechem
i zza okularów patrzy nam prosto w oczy…..Jestem bardzo
zaszczycony tym, że mogę dziś
pożegnać i wspomnieć wuja
Gustawa. Razem z nim odchodzi
pewna epoka, przenosi się w
sferę pamięci, historii, nostalgii
i smutnej refleksji o przemijaniu….ale może do końca. Bo
przecież my z tego samego pnia
jesteśmy a to znaczy, że mamy
zobowiązania.
Stanisław Wierzchowiecki

Turniej OLDBOY 35+
m Nowy Tomyśl
W niedzielę 10 czerwca
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomyślu wraz
z OLDBOY Nowy Tomyśl
zorganizowali na Stadionie
Miejskim turniej OLDBOY
35+. Był to turniej dla zawodników, którzy ukończyli
35 rok życie.
W zmaganiach wzięły udział 4
drużyny: Mochy, Zbąszynek,
Extaler Logistics oraz Nowy
Tomyśl.
Mecze były rozgrywane w
systemie „każdy z każdym” na
dwóch boiskach jednocześnie.
Tuż przed turniejem zawodników przywitał dyrektor OSiR
pan Artur Łoziński, oficjalnie
otwierając turniej, po czym
nastąpiło losowanie i przystąpiliśmy do rywalizacji.
Współzawodnictwo przebiegało w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze.
Rozegrano 6 zaciętych i
wyrównanych spotkań:
Ostatecznie najlepszą drużyna okazał się debiutant:
EXTALER LOGISTICS, który do końca walczył o pierwsze
miejsce. Na drugim miejscu
podium uplasowali się OLDBOY Zbąszynek, 3- Mochy,
a najbardziej gościnni okazali
się gospoda rze OLDBOY

Nowy Tomyśl, którzy zajęli
4 miejsce.
Tuż po rozegraniu ostatniego pojedynku przystąpiono
do dekoracji, której dokonali
wspólnie menedżer OSiR
Tomasz Radwan oraz Andrzej
Siębor – kapitan OLDBOY
Nowy Tomyśl. Trzy najlepsze
drużyny otrzymały okazałe
puchary, a każdy zawodnik
medal za zdobyte miejsce.
Bardzo miłą niespodziankę
zrobił nam właściciel Firmy
Bartex pan Grzegorz Bartol,
który przed turniejem dostarczył nam nagrody niespodzianki, które przekazaliśmy
dr użynom. Firmie Bartex
bardzo dziękujemy za dostarczone nagrody.
Tuż po dekoracji wykonaliśmy wspólne zdjęcie, po czym

wszyscy zasiedliśmy do wspólnego stołu, aby skonsumować
kiełbaski z grilla przygotowane przez pracowników OSiR.
Bardzo się cieszymy, że
turniej OLDBOY ponownie
zagościł na NASZYM Stadionie Miejskim. Zawodnicy
z ogromnym sentymentem
wspominali mecze, które w
przeszłości rozgrywali właśnie na tym boisku i z wielką
nadzieją mówili, że liczą, iż
takie turnieje będą rozgrywane częściej.
Pewne plany już zostały
poczynione i tylko czekamy
na ich efekty.
Na koniec pragniemy bardzo podziękować drużynie
OLDBOY Nowy Tomyśl za
świetną współpracę w organizacji Turnieju OLDBOY 35+.
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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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Co skłoniło Panią do szerzenia idei energii odnawialnej?
Rozpoczynając działalność w
1999r. nasza firma świadczyła
usługi przede wszystkim w
zakresie instalacji centralnego
ogrzewania oraz systemów
uzdatniania wody. Nasi klienci
często szukali rozwiązań, które pozwolą tanio ogrzać dom
i wodę użytkową. Zapotrzebowanie na rynku lokalnym
spowodowało poszerzenie
wachlarza świadczonych przez
nas usług o montaż instalacji
z wykorzystaniem energii
odnawialnej. Już w 2000 roku
w naszej ofercie znalazły się
kolektory słoneczne służące do
ogrzewania wody użytkowej
oraz wspomagania c.o.. Oferta
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Jak się okazało, nie
tylko z powodu coraz większej
dbałości o środowisko, ale
głównie z powodu oszczędności. Ceny tradycyjnych paliw
rosną, za to urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej stają się coraz wydajniejsze
i tańsze, przez co znajdują się
w zasięgu cenowym większej
liczby potencjalnych odbiorców. Z czasem wśród naszych
klientów obserwowaliśmy
zapotrzebowanie nie tylko na
ogrzewanie wody użytkowej,
ale również na skuteczne,
ekologiczne i tanie rozwiązania w zakresie ogrzewania
domów. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, rozważyliśmy zalety instalacji z
wykorzystaniem pomp ciepła.
Rozwiązania w instalacjach z
pompami ciepła nas przekonały. Podpisaliśmy więc umowę
z dostawcą pomp ciepła, a nasi
pracownicy przeszli szereg
szkoleń dotyczących doboru
oraz montażu tych instalacji.
Początki nie były łatwe. Nie
posiadaliśmy listy referencyjnej, a inwestorów nie łatwo
było przekonać do tych nowatorskich rozwiązań. Jesienią
2000 roku zamontowaliśmy
pierwszą pompę ciepła i z
roku na rok montujemy tych
instalacji coraz więcej. Nasza
siedziba w Bolewicach już
12 lat ogrzewana jest pompą
ciepła.
Jak Pani ocenia wiedzę społeczeństwa w zakresie pomp
ciepła?
Polacy wciąż wiedzą zbyt
mało na temat odnawialnych
źródeł energii, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania z
zastosowaniem pomp ciepła.
Obserwujemy wzrost świadomości z korzyści wynikających
z zastosowania pomp ciepła.
Naj c z ę ś c i e j s z k o l e n i a
dotyczące pomp ciepła są
skierowane do instalatorów
i przeprowadzane są przez
firmy produkujące urządzenia. Niewątpliwie ważne jest
przekonanie społeczeństwa –
potencjalnych użytkowników
do korzyści, jakie dają pompy
ciepła, zwłaszcza jeśli chodzi
o korzyści finansowe, komfort
użytkowania oraz korzyści dla
środowiska. W ostatnim czasie
w środkach masowego przekazu podkreśla się znaczenie
odnawialnych źródeł energii
ze względu na wysoką pozycję
Polski w rankingach międzynarodowych, jeśli chodzi o
złej jakości powietrze , to 16
z 20 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje
się w Polsce. Każdy z nas już
odczuł zjawisko smogu, a co za
tym idzie –pogorszenie stanu

zdrowia mieszkańców. Biorąc
pod uwagę woj.wielkopolskie
i lubuskie na terenie których
działamy, na liście najbardziej
zanieczyszczonych miast znajduje się wiele miast z tych
właśnie województw.
Często jednak informacje
są bardzo ogólnikowe i nieprecyzyjne. Mam nadzieję, że
wzrastające zainteresowanie
tym tematem oraz rzetelny
przekaz skłoni inwestorów do
korzystania z energii z natury.

„

Nasz sukces - zadowolony klient, który
rekomenduje innym
współpracę z nami.
Łatwo przekonać ludzi do
ogrzewania geotermalnego?
Bogata lista referencyjna
klientów, którzy posiadają
nasze instalacje z pompą ciepła
ułatwia nam to zadanie. Osoba
zainteresowana ogrzewaniem
pompą ciepła ma możliwość
kontaktu z klientami, którzy
już korzystają z ogrzewania gruntową czy powietrzną
pompą ciepłą i zasięgnięcia
informacji, jak sprawuje się
instalacja, jak kształtują się
koszty ogrzewania oraz jak
wyglądała współpraca z naszą firmą podczas realizacji
inwestycji.
Nasz sukces - zadowolony
klient, który rekomenduje innym współpracę z nami.
Na polskim rynku pojawiają się często firmy/ instalatorzy, którzy nie posiadają
odpowiedniego przeszkolenia, certyfikatów F-gaz i
doświadczenia w tej branży.
Często popełnione przez nich
błędy w doborze czy montażu
instalacji, najprościej rzecz
ujmując „psują rynek” i negatywnie wpływają na opinię na
temat pomp ciepła. Dlatego tak
ważna jest lista referencyjna
klientów, która utwierdzi potencjalnych użytkowników
w przekonaniu, że instalacja
z pompa ciepłą to najlepsze
rozwiązanie grzewcze.
Jakie błędne informacje - pytania dotyczące pomp ciepła

powtarzają się najczęściej?
Brak podstawowej wiedzy o
tym systemie ogrzewania to
przyczyna błędnych informacji. „Czy to jest drogie, czy
się opłaca, kiedy inwestycja
się zwróci, czy potrzebne
są stosowne zezwolenia, ile
wyniosą miesięczne koszty
eksploatacji” - to najczęściej
zadawane pytania. Często
klienci nie dowierzają, że w
technologii wykorzystywanej
w pompach ciepła wystarczy
umieszczenie kolektora gruntowego na głębokości jedynie
1 metra, aby ogrzać dom.
Przekonani są, że to głębokość znacznie większa. Spotykamy się również z przekonaniem,że instalacje te są bardzo
drogie. Niestety – wiele firm
w Polsce wprowadza w błąd
swoich klientów, nie podając
wszystkich informacji na temat zasad eksploatacji pomp
lub nieprofesjonalnie dobiera
lub montuje instalacje, co
skutkuje nieprawidłową pracą
systemu i wyższymi kosztami eksploatacji, a następnie
– niezadowoleniem klienta.
Dlatego tak ważne jest, aby
w tej branży wybierać firmy z
wieloletnim doświadczeniem.
Każdy nasz klient otrzymuje
bezpłatnie OZC (tzw. bilans
ciepła ) oraz projekt wykonawczy instalacji grzewczej
co jest podstawą w prawidłowości wykonania i działania
instalacji.
Czy są dofinansowania na
montaż takich instalacji ?
Oczywiście, że są lokalne
programy. Każdy inwestor
na terenie swojej inwestycji
powinien dowiedzieć się, czy
lokalne władze takie dofinansowania wprowadziły.
Często wprowadza się dotacje
na modernizację instalacji,
jednak wg. mnie takie dofinansowania powinny też dotyczyć
domów w budowie. Również
Bank Ochrony Środowiska
i inne banki udzielają niskooprocentowanych kredytów na
takie inwestycje.
Dziękując za rozmowę, życzę Pani dalszych sukcesów, a
czytelnikom trafnych decyzji
przy wyborze swoich instalacji
grzewczych .
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WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

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

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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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
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Jeszcze tylu kibiców
na Rynku nie było

Przetarg na pałac z parkiem
Przedmiotem przetargu jest
część Zespołu pałacowo parkowego znajdującego się
w Wolsztynie w rejonie ulicy
Drzymały w skład którego
wchodzą: pałac znajdujący
się na działce oznaczonej
ewidencyjnie nr 408, garaże
wraz z parkingiem znajdujące
się na działce numer 410 oraz
budynek małej gastronomii z

ogródkiem gastronomicznym
wraz z zapleczem socjalnym
znajdujący się na działce numer 408.
Termin składnia ofert upływa w dniu 24 lipca 2018
roku do godz. 1500. Cena
wywoławcza miesięcznego
czynszu dzierżawnego wynosi: 5.000,00 złotych +
należy podatek VAT według

obowiązującej stawki .
Kwota wadium wynosi:
10.000,00 złotych (słownie:
dziesięć tysięcy złotych). Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika przetargu należy
umieścić w kopercie razem ze
zgłoszeniem udziału w przetargu oraz ofertą przetargową.
https://bip.wolsztyn.pl/Article/get/id,22458.html

Kucharz Robert Makłowicz
w Parowozowni
W poniedziałek 18 czerwca
w Wolsztynie gościł sam Robert Makłowicz - urodzony
w Krakowie dziennikarz,
autor książek i programów
telewizyjnych o tematyce
kulinarnej, kulturowej i historycznej.
Robert Makłowicz rok temu
przybył do Wolsztyna na zaproszenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn,
kiedy to miał okazję wypromować jedną ze swoich
ostatnich książek kucharskich.
Podczas zeszłorocznej wizyty była okazja na poznanie
miasta, czy wolsztyńskich
parowozów. Wówczas Robert Makłowicz, oczarowany
Wolsztynem, jego atmosferą, gospodarnością, czy
potencjałem turystycznym,
złożył deklarację powrotu,
ale to powrotu filmowego,
mającego na celu nagranie
programu w wolsztyńskiej
scenerii. Tak dziś słowo zostało dotrzymane i Robert
Makłowicz zawitał ponownie
do Wolsztyna, tym razem z
ekipą nagraniową.
Celem wizyty było przygotowanie materiału do prog ra mu M A K ŁOW ICZ W
POLSCE, który wyemitowany zostanie jesienią br. w
stacji FOOD NETWORK.
Ideą programu jest zaprezentowanie widzom miejsc
atrakcyjnych turystycznie,
godnych odkrycia, poznania,
ale także polecenie restauracji z daniami regionalnymi.
Podczas wizyty gości z telewizji zrealizowano ujęcia na
wolsztyńskiej parowozowni z
obowiązkowym przejazdem
parowozem, następnie plan
zdjęciowy przeniósł się do centrum miasta, podczas którego
przedstawiono Muzeum Roberta Kocha, wolsztyński Rynek, czy Promenadę Klemensa
Modlińskiego nad Jeziorem
Wolsztyńskim. Ostatnie ujęcia kręcone były w jednej z
wolsztyńskich restauracji,
w której mistrz degustował
i polecił telewidzom dania
regionalne m.in. poznański
chłodnik czy słynną kaczkę z
modrą kapustą.
Taka promocja Wolsztyna to
zaszczyt, dziękujemy bardzo.

Wolsztyniacy dopisali! Jeszcze tyle kibiców w Wolsztynie w jednym
miejscu nikt nie widział! Mecz Polska - Senegal był niezwykle emocjonującym widowiskiem. Dziękujemy kibicom za zachowanie bezpieczeństwa
i ogromną kulturę osobistą, jaką się wykazali. Dzięki Wam będziemy
mogli oglądać wspólnie kolejne mecze, zapraszamy na Wolsztyński Rynek już w Niedzielę.
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HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

OPALENICA

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

nagrobki granitowe

tel. 601 668 680

ul. M. Konopnickiej 47

ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.

TOMASZ BRYCHCY

:

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

Polecamy

a Bogaty asortyment roślin

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

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

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

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

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

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

ANNA CZESKA

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

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

www.brudlo.com.pl

FARBY, TAPETY, FOTOTAPETY
KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K

P.H.U.

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE
AKCESORIA MALARSKIE

”MARKPOL”

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

61 442 3638

Niałek Wielki 60

ZBĄSZYŃ

64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

Plac Wolności 2

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Tel.

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

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
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