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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ZATRUDNIMY

absolwenta studiów budowlanych
ul. Zachodnia 10

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

Nowy Tomyśl

tel. 68 384 25 18

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 830 zł /tona
a blacha 640 zł/tona
a puszka 4,00 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

biuro@izomet.pl

PRZYMIEMY UCZNIÓW
W ZAWODZIE ŚLUSARZ I BLACHARZ
P.U. „FRAWENT” Wolsztyn tel. 68 347 61 00
biuro@frawent.pl www.frawent.pl

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

PROFESJONALNY PARTNER

kierunek Poznań k/stacji BP

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

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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www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl

workowa

kora sosnowa

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

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

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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
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tel. 530615878

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

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU!
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MARKET BUDOWLANY

ZAPRASZAMY NA LICZNE I ATRAKCYJNE PROMOCJE
ZAPEWNIAMY:

Zaprojektuj z nami swoją łazienkę!
Wizualizacja i projekt GRATIS!

a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS
a SPRZEDAŻ RATALNĄ
a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI

MARKET „TADOS”
STĘSZEW ul. Dąbrowskiego 5
tel. 61 819 56 00,
kom. 507 077 757
market@tados.info.pl

ZAPEWNIAMY:
a duży wybór płytek a fachowe doradztwo

a DORADZTWO
a MIŁĄ OBSŁUGĘ

SYSTEMY OGRODZENIOWE

DUŻY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

KOSTKA BRUKOWA

projekty
GRATIS

BEZPŁATNE

od 150 m2

SYSTEMY OGRODZENIOWE

KOSTKA BRUKOWA

usługi projektowe

FARBY I ART. MALARSKIE

OGRODZENIA BASTION

ZAPEWNIAMY: a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS
a SPRZEDAŻ RATALNĄ a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI
a DORADZTWO a MIŁĄ OBSŁUGĘ

Pustak stropowy
12 komorowy

zis
od
Gr

MOTEL
2000

5

BETONIARNIA

Nadproża o przekroju
prostokątnym

Bloczki
betonowe
M-6

Nadproża
L-19

k

dla powierzchni już od 100 m2 GRATIS!

Kręgi
betonowe
- pełen wybór
80x50

Porotherm Poroton

5

ZAPRASZAMY: Zaparcin, ul. Główna 1 tel. 61 819-58-41, fax 61 898-59-03, kom. 512-018-188, zaparcin@tados.info.pl

market

SKŁAD
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Poznań
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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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Dożynki gminno
– parafialne w Tłokach
W Niedzielę, 27 sierpnia odbyły się DOŻYNKI gminno - parafialne w Tłokach.
Po Mszy Św. Dziękczynnej w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Tłokach
o godz. 15:30 odbył się Obrzęd Dożynkowy w wykonaniu ZPiT „Kębłowo”. Tuż
po, wystąpiła kapela „ZZA WINKLA” a na zakoñczenie dożynek zaproszono
wszystkich na Zabawę .

I Turniej Plażowej Piłki Ręcznej KPR
Wolsztyniak Wolsztyn
W sobotę 25 sierpnia na
wolsztyńskiej plaży odbył
się turniej piłki ręcznej plażowej orgaznizowany przez
KPR Wolsztyniak Wolsztyn
we współpracy z MOSiR w
Wolsztynie.
Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci
młodsze i dzieci, młodzicy i
juniorzy młodsi, a także seniorzy. W dwóch pierwszych
kategoriach wiekowych, jak
podkreślają trenerzy nie chodziło o wyniki, a o aspekt
zapoznania dzieci i młodzieży
z inną formą gry w piłkę ręczną. Rywalizacja była bardzo
zacięta i wszyscy świetnie się
bawili. Najlepsi zawodnicy w
poszczególnych kategoriach
zostali wyróżnieni i otrzymali
pamiątkowe statuetki. Trochę
inaczej wyglądała sytuacja w
turnieju seniorskim w którym
wystąpiło pięć zespołów.
Cztery z nich wystawił
KPR Wolsztyniak, dla którego
turniej był jednym z etapów
przygotowań do nowego sezonu. Piąty zespół złożony był
głównie z byłych zawodników

KPR, którzy mieli ochotę się
poruszać i spróbować gry w
piłkę ręczną plażową. Osiągane wyniki spotkań nie były
tutaj również najważniejsze,
bo liczył się dobry trening.
Organizatorzy turnieju wręczyli pamiątkowe statuetki
dla najlepszych zawodników.
Zarząd KPR Wolsztyniak
Wolsztyn chciałby, żeby w

przyszłości takie turnieje na
stałe wpisały się krajobraz
parku miejskiego i plaży,
jako promocja dyscypliny,
a także przesyła specjalne
podziękowania dla MOSiR w
Wolsztynie, plazowa.pl i Club
Amsterdam Łąkie za pomocy
w przygotowaniu infrastruktury turnieju.

Jest pozwolenie na budowę dworca
Zakończyło się postępowanie o wydanie pozwolenia
na budowę zintegrowanego
centrum komunikacyjnego z
wielofunkcyjnym dworcem
kolejowo – autobusowym w
Wolsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień
m.in. ze spółek kolejowych
oraz konserwatora zabytków
Wojewoda Wielkopolski wydał długo oczekiwane pozwolenie na budowę.
Pozwoli ono na wszczęcie
kolejnego etapu, jakim będzie
ogłoszenie przetargu na budowę dworca kolejowo-autobusowego w Wolsztynie. Obecnie
trwają prace mające na celu
przygotowanie specyfikacji
przetargowej.
W budynku dworca oprócz
podstawowych pomieszczeń

niezbędnych do obsługi pasażerów takich jak: poczekalnia,
kasy biletowe, toalety i restauracja zaplanowano także tzw.
kino społecznościowe dla 30
widzów (również na realizację
tego zadania został złożony
wniosek o dotację), centrum
informacji miejskiej, a także
pomieszczenia biurowe na
ostatniej kondygnacji. Celem

inwestycji jest podniesienie
standardu obsługi podróżnych
poprzez poprawę jakości i
atrakcyjności budynków dworcowych, jak i bezpośredniego
ich otoczenia. Mamy nadzieję,
że po zakończonej inwestycji
dworzec stanie się prawdziwą
wizytówką naszego miasta,
jak i dobrym przykładem dla
innych.

XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej

(foto: Dominika S. i Kamil J.)

W Niedzielę 26 sierpnia 2018 r. odbył się już ostatni piąty koncert w ramach XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie. Serdecznie dziękujemy za
liczne uczestniczenie w koncertach.
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Powiat kościański

Przebudowa drogi
Kobylniki – Nowy Białcz
Trwa przebudowa drogi
powiatowej Kobylniki (przy
planowanym węź le W- 6
„Kościan Południe”) – Nowy
Białcz.
Trwają prace przy układaniu
chodników i ciągów pieszo –
rowerowych o szerokości 2 m,
poszerzaniu drogi, układaniu
nawierzchni bitumicznej. W
ramach inwestycji droga miejscami zostanie poszerzona, na
całej długości będzie miała
minimum 5,5 metra, a w Kobylnikach 6 metrów.
W wyniku remontu nastąpi zmiana przebiegu drogi
głównej w Starym Białczu.
Powstanie tam parking dla
samochodów osobowych oraz

zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa.
Wykonawcą zadania jest
Przedsiębiorstwo Drogowe
„DROGBUD” z Grabonogu.
Całkowity koszt przebudowy tej drogi to ponad 6,8
mln zł. Powiat na realizację
zadania o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy
Białcz (droga powiatowa
3584P)”otrzymał dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
Zadanie zostanie wykonane do połowy września 2018
roku.

Montaż zbiorników w szpitalu

W Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej
w Kościanie dobiegają końca
prace przy montażu zbiorników, które zabezpieczą szpital
w wodę. Dwa zbiornik zlokalizowano w pomieszczeniach
sąsiadujących z kotłownią.
Każdy z nich ma ponad 3
metry wysokości i pomieści
10 tys. litrów. Taki magazyn
wody będzie dla szpitala,
podobnie jak agregaty, dodatkowym czynnikiem po-

prawiającym bezpieczeństwo
pacjentów podczas ewentualnej awarii. Zbiorniki są
przepływowe. Poza samymi
zbiornikami zainstalowano
system pozwalający na magazynowanie w nich wody.
Między innymi zamontowano
zawór antyskażeniowy i lampę
bakteriobójczą. Koszt budowy
awaryjnego źródła wody to 117
tys. złotych. Już niebawem inwestycja ta zostanie odebrana
i uruchomiona.

Koniec remontu w ZSS

Wielkopolskie Dożynki
Wojewódzko - Archidiecezjalne
W niedzielę, 26 sierpnia 2018
roku, w Poznaniu odbyły się
jubileuszowe, XX Dożynki
Wielopolskie. Gospodarzami uroczystości, byli Marek
Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Jacek Jaśkowiak - Prezydent
Poznania oraz Arcybiskup
Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański. W dożynkach udział wzięła delegacja
z Powiatu Kościańskiego.
Rolników i plony z Ziemi
Kościańskiej symbolizował
wieniec dożynkowy.
Dziękczynną mszę świętą celebrował ksiądz biskup Grzegorz
Balcerek, który poświęcił
chleb i dożynkowe wieńce.
W homilii przypomniał, że w
granicach stolicy Wielkopolski
znajduje się 730 gospodarstw
rolnych, a szczególną okazją
do obchodzenia dożynek właśnie w Poznaniu jest 1050-lecie
najstarszego biskupstwa na
ziemiach polskich.
Zwracając się do rolników,
sadowników i działkowiczów
biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przypomniał, że człowiek jest współpracownikiem Boga w dziele
stworzenia. „Przyrody nie da
się oszukać, a człowiek jest
integralną częścią tego świata. Nie można w głosowaniu
zmienić praw przyrody. Można
je zgłębiać, poznawać i czyniąc
sobie ziemię poddaną, korzystać z jej owoców” – zauważył
poznański biskup pomocniczy.
Gospodarz święta plonów
Marek Woźniak, zwracając
się do reprezentujących całe
województwo rolników podkreślił, że w tym roku rolnictwo dotknęła klęska suszy, „na
skalę nie notowaną od ponad
40 lat. Z dotychczasowych
szacunków - mówił - wynika, że w Wielkopolsce wiele
gospodarstw straciło ponad
połowę plonów, co będzie
miało długotrwałe i bolesne
skutki. Mam nadzieję, że pomoc uprawnionego do tego
rządu będzie na tyle istotna,
że pozwoli Państwu rozpocząć
kolejny rok na roli w sposób
właściwy”.
Marszałek nawiązał również
do ważnych rocznic: „1050.

że w obieralni i magazynie.
Nowe meble zakupiono do
zmywalni. Zainstalowano
nowe parapety. Przed remontem kuchni osuszono budynek
wykonując izolację i drenaż.
Koszt realizowanych prac to
kwota ponad 122 tys. złotych.
Środki pochodziły z budżetu
Powiatu Kościańskiego. Prace
wykonało Przedsiębiorstwo
Budowlane Budomont.

rocznica powstania biskupstwa
poznańskiego, którą obchodzimy w tym roku, to również
okazja, aby przypomnieć, że to
przecież duchowni przybywający na polską ziemię, przynieśli z sobą nie tylko wiarę, ale
również nową kulturę rolną
pozwalającą zwiększać plony
i wzbogać je o nowe uprawy.
A 100. rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
to powód do hołdu dla naszych

Remont klas lekcyjnych
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, na
drugim piętrze, trwa remont
klas lekcyjnych. Do tej pory
były tam trzy klasy, pracownia biologiczna, do elektryki i
fizyki. Te sale lekcyjne miały
duże, niewykorzystywane już
zaplecza. W ramach tegorocznego remontu zlikwidowano
zaplecza, przesunięto ściany
działowe, a to pozwoliło na
utworzenie dodatkowej sali

Dobiega końca remont
kuchni Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej
w Kościanie.
Obecnie trwa montaż nowych mebli i sprzętów kuchennych oraz sprzątanie.
W ramach prac wymieniono
rury, usunięto tynk ze ścian i
posadzki. Na wszystkich powierzchniach położono płytki.
Remont przeprowadzono tak-
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przodków, którzy pracą, z oddaniem bronili polskiej ziemi”.
W dożynkach wzięli udział
przedstawiciele powiatów
i dekanatów Wielkopolski,
przedstawiciele administracji
rządowej, parlamentarzyści,
samorządowcy, przedstawiciele instytucji zaangażowanych
w rozwój rolnictwa, służb
mundurowych.
Po uroczystej mszy świętej
miał miejsce tradycyjny ob-

rzęd dożynkowy w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu.
W części artystycznej dożynek znalazł się spektakl
„Polowanie na motyle” Teatru
Gili Gili, potańcówka z Kapelą
Hałasów i gośćmi oraz koncert
zespołu Dikanda.
Ukoronowaniem wieczoru
był koncert zespołu Bajm.

Remont w internacie

lekcyjnej, w której będą prowadzone zajęcia z chemii. Po
przesunięciu ścian działowych
we wszystkich klasach położono już płytki na podłogach, w
najbliższym czasie sale będą
malowane i zostaną założone
drzwi.
Prace wykonuje firma Usługowa Mirosława Drzewiecki.
Kosz inwestycji, realizowanych ze środków Powiatu Kościańskiego to 154 tys. złotych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie ma
dwa budynk i, w któr ych
mieści się internat. Nowy
został oddany do użytku
w 2016 rok u. W sta r ym
budynku internatu właśnie
za kończył się wa kacyjny
remont. - Wszystkie pokoje
zostały wyremontowane. W
ramach prac m.in. zdarto tapety z sufitu i ścian. Wnętrza
zostały wyszpachlowane i

dwukrotnie pomalowane –
mówi Arleta Adamczak-Puk,
dyrektor szkoły. Koszt przeprowadzonego remontu to 57
tys. złotych. Poza pracami
w internacie wyremontowano największą salę lekcyjną
szkoły, która znajduje się w
budynku „C”. W ramach
prac zabezpieczono ściany
przed wilgocią i odświeżono
wnętrze. Koszt tych prac to
kwota 13 tys. złotych.
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MIASTO LESZNO
Wolno wieszać banery

Prezydent Leszna Łukasz
Borowiak wydał zarządzenie w sprawie wieszania w
mieście plakatów i banerów
związanych z kampanią wyborczą. Oznacza to, że wolno
już je wieszać w dozwolonych
miejscach. Co stanie się z
banerami PiS, które powieszono w ubiegłym tygodniu,
czyli przed wydaniem zarządzenia?
Banery wyborcze Prawa i
Sprawiedliwości zawisły przy
najważniejszych arteriach komunikacyjnych Leszna w nocy
z piątku na sobotę. Dopiero
dziś jednak prezydent Łukasz

Borowiak wydał zarządzenie
regulujące kwestię prowadzenia wizualnej kampanii na
drogach publicznych miasta.
Stanowi ono między innymi,
że można plakaty i banery
bezpłatnie wieszać na płotkach
rozdzielających jezdnie, słupach oświetleniowych czy
wolnych od reklam stelażach
reklamowych wzdłuż Alei
Jana Pawła II, Alei Konstytucji
3 Maja, Alei Piłsudskiego czy
ul. Estkowskiego, czyli wzdłuż
krajowych dróg nr 12 i 5. Banery wolno też wieszać nad
jezdnią, jednak na wysokości
co najmniej 4,5 metra.
Zarządzeniu prezydenta to-

warzyszy oświadczenie, odnoszące się do już zawieszonych
reklam PiSu. -Zwróciłem się
do przewodniczącego klubu
PiS pana Sławomira Szczota
o zajęcie stanowiska w tej
sprawie i złożenie stosownych
wyjaśnień - napisał Łukasz
Borowiak. Na przekazanie
pisemnej informacji przewodniczący klubu PiS ma 14 dni.
Lucyna Gbiorczyk z Urzędu
Miasta Leszna zapytana o to,
co stanie się z przedwcześnie
powieszonymi materiałami
wyborczymi odpowiedziała, że
najprawdopodobniej pozostaną
na swoim miejscu. -Nikt ich nie
będzie usuwał - powiedziała.

Plan prezydenta Borowiaka
Prezydent Łukasz Borowiak
przedstawił dziś plan infrastruktury komunikacyjnej
oraz zagospodarowania wód
opadowych na najbliższe
dziesięć lat. Jak podkreślał,
jest on bardzo ambitny, ale
też niezwykle potrzebny
- Nie ulega wątpliwości, że
miasto, które rozwija się nie
tylko pod kątem gospodarczym, ale też mieszkaniowym
musi mieć dogodny układ
komunikacyjny. Przedstawiliśmy szereg inwestycji, na które
posiadamy już dokumentacje
czy takie, które już są realizowane. Mowa tu o przebudowie
drogi krajowej nr 12 czy ul.
Wilkowickiej w kier unku
Maryszewic.
To niezwykle ważne zadanie prowadzimy wspólnie z
partnerami, czyli gminami
Święciechowa i Lipno oraz
powiatem leszczyńskim. Tą
inwestycją połączymy się z
drogą krajową nr 5, czyli nową
obwodnicą miasta Leszna mówi Borowiak.
Szereg rozwiązań komunikacyjnych realizowany będzie w istniejących oraz
przyszłym strefach inwestycyjnych. Miasto będzie
starać się o dofinansowanie z
programów rządowych. M.in.
dotyczy to przebudowy ciągu
od ulicy Strzeleckiej do ul.
Fabrycznej.

„

Nie ulega wątpliwości, że miasto, które rozwija
się nie tylko pod kątem gospodarczym, ale też
mieszkaniowym musi mieć dogodny układ
komunikacyjny
- Strzelecka została już wykonana. Mam nadzieję, że
wkrótce rozpoczniemy prace
na ul. Lipowiej, a później na
ulicach Obrońców Lwowa,
Norwida, Krasińskiego i Fabrycznej - dodał Borowiak.
W planach jest także m.in.
przebudowa Rynku Zaborowskiego w latach 2024-2025. W
tym samym okresie miałaby
także droga łącząca ul. Portugalską z Sygietyńskiego, co
będzie oznaczało ułatwiony
dojazd do szpitala.

Ważnym aspektem jest także budowa czterech zbiorników retencyjnych. Według
planów mają on powstać w
rejonie ulic Unii Europejskiej
i Estkowskiego, 17. Stycznia,
Al. Konstytucji 3 Maja i ul.
Ostroroga oraz w rejonie ul.
Narutowicza. Ponadto na Osiedlu Grzybotowo i w dzielnicy
Gronowo, w rejonie ulic. Św.
Maksymiliana Kolbe, Antonińskiej i Kresowej ma zostać
wybudowa sieć kanalizacyjna
deszczowa.

Przy Galerii kierowca
z prawej ma pierwszeństwo
Ludzie, nauczcie się jeździć
po parkingu Galerii Leszno
– apeluje jeden z naszych
słuchaczy, zwracając uwagę
na znak „wszystkie skrzyżowana równorzędne”. Policja
przypomina, że oznacza on,
że należy zawsze ustąpić
pojazdowi nadjeżdżającemu
z prawej strony.
Już trzy razy widziałem stłuczki na terenie Galerii Leszno
spowodowane przez niezastosowanie się do zasady pierwszeństwa prawej strony - napisał do nas pan Paweł. Przypomina on, że przy wjeździe na
parking centrum handlowego
umieszczono oznakowanie
informujące, że wszystkie
skrzyżowania są tam równorzędne. -Dużej części kierowców wydaje się jednak, że jak
jadą ulicą szerszą, wjazdową
do galerii, gdzie mijają parking
po prawej stronie, to jadą po
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Lewica czeka na ruch byłego
prezydenta Malepszego
Wiesław Szczepański będzie
jedynką na liście ugrupowania SLD-Lewica Razem
do Sejmiku woj. wielkopolskiego w okręgu wyborczym
Leszno. Nazwiska pozostałych kandydatów Lewicy
będą znane pod koniec przyszłego tygodnia. Układane są
też listy kandydatów do Rady
Miejskiej i Rady Powiatu.
Władze partii czekają na
decyzję byłego prezydenta
Tomasza Malepszego, który
otrzymał również propozycję
kandydowania z PL 18.
Ok ręg w yborcz y L esz no
obejmuje dziewięć powiatów: leszczyński, gostyński,
grodziski, kościański, krotoszyński, nowotomyski, rawicki i wolsztyński. Spośród
zgłoszonych kandydatów do
Sejmiku z tego okręgu wejdzie
siedem osób.
SLD - Lewica razem kończy
układanie listy.
- Będzie na niej dziewięć
osób, po jednym przedstawicielu każdego powiatu. Brakuje jeszcze osób z powiatu
krotoszyńskiego i rawickiego
- powiedział Wiesław Szczepański, przewodniczący wojewódzkich struktur SLD w
Wielkopolsce i obecny radny
Sejmiku. On sam otrzymał
pierwsze miejsce na liście.
- Do 25 sierpnia musimy uzupełnić listę i wtedy rozpoczniemy zbieranie podpisów
- dodał Szczepański.
Prawie gotowe są także
listy kandydatów do Rady

Miejskiej Leszna. Wiadomo,
że na pierwszych miejscach
znajdą się Grażyna Banasik,

„

terki, ale mam nadzieję, że pan
prezydent wybierze komitet, z
którym zawsze był związany.

... były prezydent otrzymał propozycję startu
w wyborach samorządowych z komitetu PL 18,
ale decyzji jeszcze nie podjął.
Aleksander Ganowicz i Grzegorz Herman. - Chcielibyśmy,
aby liderem był także Tomasz
Malepszy - powiedział Szczepański.
Przypomnę, że były prezydent otrzymał propozycję
startu w wyborach samorządowych z komitetu PL 18, ale
decyzji jeszcze nie podjął.
- Rozumiem jego różne roz-

Natomiast nie chcę być tym,
który będzie pana prezydenta
do czegokolwiek przymuszał
- zakończył W.Szczepański.
Do 27 sierpnia trzeba zarejestrować komitety wyborcze,
a do 16 września listy kandydatów na radnych. 26 września
to ostatni dzień na zgłaszanie
kandydatów na prezydentów,
burmistrzów i wójtów.

Tunelem pod torowiskiem na ogródki?
Prezydent Leszna Łukasz
Borowiak wnioskuje do
władz spółki PKP PLK o
budowę tunelu pieszo-rowerowego pod torowiskiem
przy Tamie Kolejowej. Przejazd, który od lat prowadził
do ogródków działkowych
„Leszczynko”, został przez
kolej zlikwidowany.
To nie lada kłopot dla działkowiczów, często osób starszych.
Dla wielu z nich, przejście od
strony Tamy Kolejowej było
zdecydowanie najkrótszą drogą do swoich działek.
- Było to bardzo wygodne
dla nas. Niestety, ale teraz
musimy nadrabiać kilometry
- mówi pan Mirosław, jeden z
działkowiczów.
Właściciele ogródków apelowali do prezydenta, aby
zwrócił się w ich sprawie do
spółki kolejowej.
- Pan prezydent przychylił
się do tej prośby i wysto-

sował pismo do PKP PLK.
Zdajemy sobie sprawę, że
przejście przez tory będzie
pewnie niemożliwe, ale poprosiliśmy, aby PKP spróbowało
w tym miejscu wybudować
tunel podziemny. Będzie to
po pierwsze gwarantowało
większe bezpieczeństwo, a po

drugie nie będzie to stwarzać
problemów przy przejazdach
szybszych pociągów, jakie są
planowane na tej trasie - mówi
Lucyna Gbiorczyk z Urzędu
Miasta Leszna.
Magistrat w tej sprawie
nie otrzymał jeszcze żadnej
odpowiedzi.

Nowa konserwator zabytków
drodze głównej - pisze pan
Paweł - prawie nikt nie robi
sobie nic z tego, że każdy kto
wyjeżdża z tych „bocznych
uliczek” ma pierwszeństwo,
ponieważ jest po prawej.
Naczelnik leszczyńskiej
drogówki podinsp. Dariusz
Adamczak potwierdza, że na
terenie parkingu obowiązuje
zasada „prawej strony”, jednak
wielu kierowców się do niej

nie stosuje. -Tam nie ma dróg
z pierwszeństwem przejazdu
i nie ma żadnego znaczenia,
która z uliczek jest szersza mówi - po prostu na skrzyżowaniu równorzędnym pojazd
z prawej strony ma pierwszeństwo. Policjant przyznaje,
że na terenie galerii dochodzi
do wielu stłuczek, choć akurat
częstszą ich przyczyną jest nieostrożność przy parkowaniu.

Zmiana na stanowisku kierownika leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków.
Małgorzatę Mikołajczak
zastąpiła Paulina Grądys,
dotychczas pracująca w delegaturze.
Małgorzata Mikołajczak kierowała leszczyńską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przez
ostatnie dziesięć lat. Z końcem
lipca przeszła na emeryturę.

-Wyraziła taką wolę, ma do
tego prawo - powiedziała Radiu Elka Jolanta Goszczyńska,
Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków zapewniając, że nie miała żadnych zastrzeżeń co do pracy
pani kierownik.
Nowym kierownikiem delegatury została Paulina Grądys.
-To pracownik delegatury w
Lesznie z wieloletnim doświadczeniem, wychowanka
pani Małgorzaty Mikołajczak
- mówi Jolanta Goszczyńska -

wybór ten został pozytywnie
zaopiniowany przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
Leszczyńska delegatura
WUOZ zajmuje się sprawami
zabytków na terenie powiatów
leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego i
wolsztyńskiego oraz zabytkami ruchomymi w Lesznie - za
nieruchome odpowiada zaś
powołany niedawno Miejski
Konserwator Zabytków, który
jest pracownikiem samorządu
miasta
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Dożynki w Łubnicy

W sobotę 18 sierpnia 2018 r.
w Łubnicy odbyły się dożynki
wiejskie. W spotkaniu liczny
udział wzięli mieszkańcy wsi
oraz zaproszeni goście: Burmistrz Honorata Kozłowska,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel, dyrektor Przedszkola Wioletta
Kałek oraz sołtys Zielęcina
Przemysław Woźny.
Organizatorem tego wydarzenia byli: Sołtys Łubnicy wraz
z Radą Sołecką oraz Koło
Gospodyń Wiejskich. W tym
dniu na terenie wsi pojawiły się
liczne dekoracje przygotowane specjalnie na okoliczność
dożynek. Festyn rozpoczął
się korowodem dożynkowym
z udziałem sprzętu rolniczego
oraz przebierańców. Następnie
w świetlicy wiejskiej odbyła
się ceremonia przekazania
bochna chleba przez starostów
dożynkowych. Chleb upieczony z mąki z tegorocznych
zbiorów wręczony został na
ręce Burmistrza WielichowaHonoraty Kozłowskiej, która
następnie rozdzieliła go między zgromadzonych licznie
uczestników święta.

„Cybinka” na międzynarodowym
festiwalu w Szkocji
Z drugiego już w tym roku
festiwalu zagranicznego wróciła najstarsza grupa Zespołu
Tanca Ludowego CybinkaGrodzisk. W dniach 14 - 20
sierpnia zespół przebywał
na TERIES IN TARTAN
International Dance Festival

Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne
przygotowane przez mieszkańców Łubnicy oraz dzieci

z przedszkola , po występach
nadszedł czas na wspólne biesiadowanie oraz liczne zabawy
dla dzieci.

Święto plonów w Gradowicach
W niedzielę 12 sierpnia 2018
r. odbyły się dożynki wiejskie w Gradowicach. Organizatorem festynu byli: Sołtys,
Koło Gospodyń Wiejskich
oraz OSP Gradowice.
Dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem, który przejechał ulicami wsi na teren szkoły podstawowej, gdzie odbyły
się dalsze obrzędy dożynkowe.
Po powitaniu wszystkich przybyłych gości przez Sołtysa,
Ryszarda Karpacza na ręce
pani Burmistrz Honoraty Kozłowskiej został przekazany
bochen chleba przez starostów
dożynek, którymi byli Anna
Nijaka i Mariusz Waligóra.
Następnie chleb podzielono
między mieszkańców wsi.
Dalsze uroczystości dożynkowe uświetniły występy Kapeli
Ludowej z Czempinia , kabaretu „To My” ze Słocina ,oraz
grupy cheerleaderek Jak Nie
My To Kto.
Dla dzieci przygotowano
liczne konkursy i zabawy.
Festyn zakończył się zabawą
taneczną dla mieszkańców do
której przygrywał DJ Maras.

przepięknej stolicy Szkocji
Edynburga.
Pośród zespołów z różnych
części wysp brytyjskich i
Szwecji, występy grodziskiej
Cybinki budziły wielki entuzjazm i podziw publiczności
oraz organizatorów.

Pierwszy dzień pracy nowego
dyrektora grodziskiego szpitala
W poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r., Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński wraz z
Członkiem Zarządu Sławomirem Górnym, przekazał kierowanie szpitalem powiatowym
w Grodzisku Wielkopolskim
nowemu dyrektorowi, doktorowi Jackowi Profasce.
Przypomnijmy, że Dyrektor
SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim, został wybrany w
drodze konkursu ogłoszonego
Uchwałą nr 601/2018 Zarządu
Powiatu Grodziskiego w dniu
21 maja 2018 roku. Rozstrzygniecie konkursu ogłoszone
zostało w dniu 29 czerwca
2018 roku.

Nowemu Dyrektorowi życzymy niesłabnącego zapału
w realizacji planów i zamierzeń na nowym stanowisku,

przyczynienia się do dalszego
rozwoju naszej placówki oraz
dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Inwestycja w Gminie Granowo

Zawody strzeleckie o puchar Burmistrza
m Grodzisk Wlkp.
W środę, 15 sierpnia 2018
roku na strzelnicy Wiejskiego
Centrum Kultury i Sportu w
Zdroju, jak co roku odbyły się
zawody strzeleckie z okazji
Święta Wojska Polskiego. Zawodnicy strzelali z karabinka
sportowego w czterech kategoriach: dzieci, młodzieży,
kobiet i mężczyzn. Głównym
trofeum był puchar Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego.
Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:
a W kategorii dzieci do lat 13
I miejsce zajął Igor Sobota, II
miejsce zajęła Zuzanna Tonder, na miejscu III uplasował
się Leon Nejczyk.
a W kategorii młodzieży zwyciężyła Weronika Kandulska,
miejsce II zajęła Julia Rejman,
na miejscu III uplasował się
Hubert Michalski.
a W kategorii kobiet najlepsza

2018 w urokliwym szkockim
Hawick. Po raz pierwszy
w historii zespołu, podróż
odbyła się samolotem. Pobyt na festiwalu wypełniały
koncerty, warsztaty taneczne
(wzajemna nauka tańców)
oraz zwiedzanie Hawick i

W miejscowości Granowo rozpoczęły się prace związane z
realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
3587P w miejscowości Granowo (ul. Kościańska) – odcinek miejski”. Inwestycję do
realizacji powierzono Gminie
Granowo a Powiat Grodziski
dofinansowuje ją kwotą w wysokości 907.500,00 zł. Prace
realizowane są przez firmę
POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A., termin realizacji
robot to 29.11.2018r.

Zbiórka krwi przy kościele
m Grodzisk Wlkp.

okazała się Anna Hanuszewska, miejsce II zajęła Czesława Adamczak, na miejscu
III uplasowała się Karolina
Rejman.
a W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Paweł Lubik,
II miejsce zajął Mirosław Rejman, na miejscu III uplasował
się Sławomir Woś.

Puchary oraz dyplomy najlepszym zawodnikom wręczył
Zastępca Burmistrza Piotr
Hojan. Zwycięzcy, w nagrodę
otrzymali również obrazy, namalowane przez uczestników
międzynarodowego pleneru
malarsko - rzeźbiarskiego
odbywającego się co roku w
naszym mieście.

Dnia 19 sierpnia przy kościele
św. Faustyny w Grodzisku
Wielkopolskim po raz 5 odbyła
się zbiórka krwi. Tym razem
zbiórka okazała się rekordowa.
Chętne do oddania krwi zgłosiły się 93 osoby, z czego 69
oddało krew. Łącznie zebrano
ponad 31 litrów krwi, co jest
powodem do radości, dumy i
wiary w ludzi.
Oddawanie krwi to jeden z
najpiękniejszych prezentów,
jaki można ofiarować drugiemu Człowiekowi. Zachęcamy
do aktywnego uczestniczenia
w akcjach związanych z oddawaniem krwi. Następna
zbiórka krwi przy kościele
zaplanowana jest na 10 listopada. Organizatorzy marzą o
osiągnięciu 100 osób, które

oddadzą krew na 100 lecie
Niepodległości Polski.
Bez względu na to, czym się
zajmujesz, gdzie mieszkasz,
możesz zostać Krwiodawcą!

Im więcej ludzi chwyci Czerwoną Nitkę, tym większej
liczbie osób będziemy mogli
pomóc. Oddaj krew i uratuj
komuś życie!

WYDARZENIA
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„MECZ GWIAZD” – wielkim piknikiem rodzinnym
W tym roku w Wolsztynie obchodzimy mały jubileusz – MECZ GWIAZD ma już pięć lat!
Kibice piłki nożnej będą mieli niecodzienną możliwość
uczestniczenia w niezwykłym widowisku sportowym
gdzie na murawie spotkają
się przedstawiciele społeczności lokalnej oraz aktorzy,
celebryci, dziennikarze, ludzie show biznesu oraz znani
sportowcy. Zawsze podczas
meczu wolontariusze zbierają
datki na szlachetny cel – rok
temu graliśmy dla Marcelinki i
zbieraliśmy na windę dla niej –
wszystkie środki zebrane przez
wolontariuszy podczas meczu
trafiły na jej konto. W tm roku
zagramy dla Huberta Wróblewicza chorującego na dystrofię mięśniową Duchenn’a.
Jest to choroba postępująca,
powodująca zanik mięśni –
najpierw szkieletowych, a
następnie mięśnia sercowego.
Wolontariusze podczas meczu
zbierać będą na spescjalistyczny wózek rehabilitacyjny dla
Huberta, który pomoże mu się
poruszać.
V wielki piknik rodzinny
„Mecz Gwiazd” zostanie rozegrany w niedzielę 9 września
o godzinie 16.00 na stadionie

miejskim w Wolsztynie. W
tym roku “Drużyna z Wolsztyna” zmierzy się między innymi
z “Reprezentacją Telewizji
Polskiej”! Jak zawsze nie zabraknie znanych i lubianych
dziennikarzy, aktorów i sportowców.
Na przestrzeni kilku lat
graliśmy z “Reprezentacją

Artystów Polskich” i “Reprezentacją Telewizji Polskiej”.
Zagrali z nami między innymi: Radosław Majdan piłkarz, Marek Włodarczyk
- aktor, m.in. “Kryminalni”,
“Sprawiedliwi - wydział kryminalny”, Marcin Mroczek
- aktor, m.in. “M jak miłość”,
Robert Moskwa - aktor, m.in.

“M jak Miłość”, “Historia
Roja”, Rafał Mroczek - aktor,
m.in. “M jak miłość” , Antek
Królikowski - aktor, m.in. “Na
wspólnej”, “Diagnoza”, Piotr
Świerczewski - piłkarz, Piotr
Zelt - aktor, m.in. “13 posterunek”, “Przypadki Cezarego
P”, Przemysław Cypryański
- aktor, m.in. “Klan”, “M jak
Miłość”, “Szpilki na Giewoncie”, Wiesław Tupaczewski założyciel kabaretu “OTTO”,
Tomek Schimscheiner - aktor,
m.in. “M jak Miłość”, “Na
wspólnej”, Marcin Piętowski
- aktor, m.in. “Dziewczyny
ze Lwowa”, “M jak Miłość”,
Adrian Budakow - aktor, m.in.
“Korona Królow”, “Druga
szansa”, Hiroaki Murakami
- aktor, m.in. “Pod mocnym
aniołem”, “M jak Miłość”,
Jarosław Jakimowicz - aktor,
m. in. “Młode wilki”, Maciek Florek - tancerz m.in.
“You can dance”, Conrado
Moreno - uczestnik programu “Europa da się lubić”,
prowadzący LOTTO, Grzegorz Jędrzejewski - “Turbo
Kozak”, Piotr Kieraga - aktor, m.in. “Klan”, “Pierwsza

Aktywna Plaża – 3. Family Run
m Zbąszyń

Piosik (Babimost)
II miejsce – Julia Wróbel i Marcin
Wróbel (Zbąszyń)
III miejsce – Maja Ferdyk i Katarzyna
Piosik (Babimost)

W sobotę, 11 sierpnia 2018r.
w zbąszyńskich łazienkach
odbyła się trzecia edycja
projektu „Aktywna Plaża – Family Run – biegowe
mini – sztafety dla rodzin”.
To wydarzenie sportowe, w
którym głównym celem jest
spędzenie czasu wolnego
aktywnie z rodziną. Rodzice
biegający ze swoimi pociechami to widok, który cieszy
szczególnie. Ważne jest, żeby
od najmłodszych lat zaszczepić potrzebę aktywności
fizycznej. A rodzice są dla
swoich dzieci najlepszym
przykładem.
W zawodach wystartowały
53 zespoły. Poza sztafetami
dzieci i ich rodziców wystartować mogły też małżeństwa
oraz wczasowicze przybywający w naszym mieście.
W sumie odbyło się dwanaście startów. Wśród uczestn i k ów byl i m i e s z k a ń c y
z: Świętochłowic, Babimostu,
Kręcka, Zbąszynka, Nowego
Tomyśla, Nowego Jastrzębska,
Grójca Małego, Chrośnicy,
Chlastawy, Przyprostyni, Nądni, Perzyn, oraz oczywiście
ze Zbąszynia. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe
medale oraz pyszne pierniczki
z racji tego, że 11 sierpnia obchodzony jest światowy dzień
piernika. Dodatkowo odbyły
się dekoracje najlepszych w
każdej kategorii.
Oprócz zawodów biegowych na uczestników czeka ł y dod at kowe at ra kcje
a mianowicie strażacka piana,
tatuaże brokatowe, zamki
dmuchane, malowanie twarzy.
O godzinie 19:00 odbyło się
spotkanie autorskie z blogerami - Joanną Kajsturą „Fit
Matką Wariatką” oraz Przemysławem Ignaszewskim „Vegeneratem Biegowym”. Goście
w swobodnej rozmo wie op owiad a l i głównie o swoich doświadczen iach, m.i n. zwią za nych
z akceptacją i nie-akceptacją
siebie; o relacjach damsko
-męskich, a także o tym, czy
bieganie dystansów ultra jest
normalne i dlaczego właściwie

Kategoria wiekowa: Chłopcy ur.
2010 i 2011 oraz rodzic
I miejsce – Oliwier Grześko i Patrycja
Grześko (Zbąszyń)
II miejsce – Piotr Wachowski i Patrycja
Wachowska (Grójec Mały)
III miejsce – Franek Łukaszewski i
Magdalena Łukaszewska (Zbąszyń)
Kategoria wiekowa: Dziewczęta
ur. 2008 i 2009 oraz rodzic
/ II miejsce – Malwina Szaferska i
Maciej Szaferski (Nowy Tomyśl)
I / II miejsce – Patrycja Śliwa i Marta
Śliwa (Nądnia)
Kategoria wiekowa: Chłopcy ur.
2008 i 2009 oraz rodzic
I miejsce – Filip Kurzyński i Piotr
Kurzyński (Zbąszynek)
II miejsce – Aleksander Janowski i
Arkadiusz Janowski (Perzyny)
III miejsce – Natan Szczeciński i Piotr
Szczeciński (Zbąszyń)
daje tyle satysfakcji. Następnie uczestnicy biegów oraz
przebywający w „Łazienkach”
mogli wspólnie obejrzeć film
pt.”Furrest Gump”.
O rga n i z ator a m i w yd arzen ia byl i: Z bąszyńsk ie
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji, Klubem Biegacza - TKKF Łabędź Zbąszyń
oraz Biblioteka Publiczna
w Zbąszyniu.
Przedstawiamy najlepszych w
poszczególnych kategoriach:
Kategoria wiekowa: Dziewczęta
ur. 2014 i młodsze oraz rodzic
I miejsce – Joanna Wittke i Paweł
Wittke (Nowy Tomyśl)
II miejsce – Antonina Nowak i Michał
Nowak (Chrośnica)
III miejsce – Róża Czyczerska i Dagmara Czyczerska (Chlastawa)
Kategoria wiekowa: Chłopcy ur.
2014 i młodsi oraz rodzic
I miejsce – Bartosz Nowicki i Dawid
Nowicki (Perzyny)
II miejsce – Mikołaj Taberski i Bartosz
Taberski (Zbąszyń)
III miejsce – Oliwer Wróbel i Marcin
Wróbel (Zbąszyń)
Kategoria wiekowa: Dziewczęta

Kategoria wiekowa: Dziewczęta
ur. 2006 i 2007 oraz rodzic
I miejsce – Maja Fimińska i Bartosz
Fimiński (Nądnia)
II miejsce – Lena Nowicka i Dawid
Nowicki (Perzyny)

ur. 2012 i 2013 oraz rodzic
I miejsce – Zuzia Stryczke i Marcin
Stryczke (Zbąszyń)
II miejsce – Patrycja Kaczmarek i Anna
Kaczmarek (Nowe Jastrzębsko)
III miejsce – Blanka Fabijańczyk i Lidia
Fabijańczyk (Kręcko)
Kategoria wiekowa: Chłopcy ur.
2012 i 2013 oraz rodzic
I miejsce – Szymon Nowak i Michał
Nowak (Chrośnica)
II miejsce – Jan Guzik i Joanna Guzik
(Nowy Tomyśl)
III miejsce – Franek Strzelecki i Ewelina Strzelecka (Nowy Tomyśl)
Kategoria wiekowa: Dziewczęta
ur. 2010 i 2011 oraz rodzic
I miejsce – Angelika Piosik i Artur

Kategoria wiekowa: Chłopcy ur.
2006 i 2007 oraz rodzic
I miejsce – Kamil Janowski i Arkadiusz
Janowski (Perzyny)
II miejsce – Beniamin Schuster i
Tomasz Schuster (Babimost)
III miejsce – Amadeusz Fudalej i Piotr
Kurzyński (Zbąszynek)
Kategoria: Bieg Małżeństw
I miejsce – Artur Piosik i Katarzyna
Piosik (Babimost)
II miejsce – Bartosz Fimiński i Anita
Fimińska (Babimost)
III miejsce – Tomasz Schuster i Wioleta
Schuster (Babimost)
Kategoria: Wczasowicza
I miejsce – Bartosz Pradela i Wojciech
Kowalczyk (Swiętochłowice)
II miejsce – Dawid Klein i Dawid
Spyrka (Swiętochłowice)
III miejsce – Kaceper Gongor i Dawid
Górka (Swiętochłowice)
Gratulujemy! Do zobaczenia
za rok!

miłość”, “Barwy szczęścia”,
Piotr Wiszniowski - aktor,
m.in. “Na sygnale”, “Mecenas
Lena Barska”, Adrian Woźny
- artysta fotografik, Bilguun
Ariunbaatar - showman, satyryk, celebryta, dziennikarz
i wielu wielu innych wspaniałych aktorów, dziennikarzy,
ludzi świata sztuki i szeroko
pojętej kultury.
W ubiegłym roku w drużynie TVP zagrali się m.in.
Rafał Patyra - znany dziennikarz sportowy i prowadzący f lagowy program “TELEEXPRESS” , Michał Chorosiński - aktor znany z seriali
“M jak miłość” i “Lombard”.
Na stadionie pojawił się znany
wokalista i prowadzący “Koło
fortuny” - Rafał Brzozowski
- tak blisko w Wolsztynie go
nigdy nie było! Zagrał z nami
znakomity piłkarz i gwiazda
Lecha Poznań – Piotr Reiss.
Był z nami Michał Czernecki - znakomity aktor - m.in.
‘Wojenne Dziewczyny”, “Na
sygnale”, “Diagnoza”. W ostatniej chwili przyjechał do nas
i zagrał Tomek Wolny znany
m.in. z programów “PANO-

RAMA” i “PYTANIE NA
ŚNIADANIE”, gdzie partneruje pięknej Miss Polonia
- Marcelinie Zawadzkiej!
Bądżcie z nami!
Zainteresowanie piknikiem
jest duże, informujemy, że
wstęp na mecz jak co roku
będzie bezpłatny.
Wolontariusze w trakcie meczu będą zbierać dobrowolne
datki do puszek kwestarskich.
Całkowity dochód pochodzący
ze zbiórki publicznej przeprowadzonej podczas meczu
zostanie przekazany na konto
Huberta Wróblewicza chorującego na dystrofię mięśniową
Duchenn’a.
Zapraszamy całe rodziny
ze względu na konkursy z
nagrodami i inne atrakcje.
Jak zawsze gwarantujemy
dobrą zabawę dla dzieci – będą
„dmuchańce”, wata cukrowa,
lody, smaczna kuchnia dla
wszystkich, a dla fanów reprezentacji obu drużyn -wspólne
zdjęcia i autografy!
Serdecznie Państwa zapraszamy!

GROM Wolsztyn
- ZJEDNOCZENI Pudliszki 5:0
W III kolejce (18.08.2018)
leszczyńskiej Klasy Okręgowej wolsztyński Grom na
Stadionie Miejskim w Wolsztynie podejmował drużynę
Zjednoczeni Pudliszki. Po
środowej porażce w Wilkowicach z miejscową Koroną 1:4
podopieczni trenera Krzysztofa Piosika bardzo chcieli się
zrehabilitować i przed własną
publicznością zainkasować
komplet punktów.
Początek w wykonaniu wolsztynian był imponujący, a gol
autorstwa Patryka Rogozińskiego w pierwszej minucie
spotkania jest prawdopodobnie najszybszym strzelonym
golem dla niebiesko-czerwonych w tej klasie rozgrywkowej. Jakby tego było mało, po
niespełna pięciu minutach wynik spotkania na 2:0 podwyższył Tomasz Sajan, pakując
futbolówkę do pustej bramki.
W tej akcji świetnym zagraniem z lewej strony boiska
popisał się grający z numerem
dziewięć Jędrzej Bauta. Mając
tak dobry wynik gromowcy
mogli dalszą część spotkania
rozgrywać bardzo pewnie i
spokojnie. Goście co prawda
mieli jeszcze okazję na gola
kontaktowego, ale znajdujący
się w doskonałej okazji zawodnik Pudliszek spudłował z
około ósmego metra, posyłając
piłkę wysoko nad bramką
Gromu. W 38’min po faulu w
polu karnym na Krzysztofie
Piosiku sędzia główny Michał
Kumolka podyktował rzut karny, którego na gola zamienił

Jakub Markiewicz, ustalając
rezultat do przerwy 3:0.
W przerwie mieliśmy okazję być świadkami bardzo miłego wydarzenia. Z inicjatywy
obecnego zarządu w ramach
podziękowań za lata pracy w
KS Grom Wolsztyn byłemu
prezesowi Konradowi Bugajowi i Jarosławowi Terelakowi
wręczono koszulki meczowe.
Panowie - wielkie dzięki
W drugiej odsłonie wolsztynianie kontrolowali wydarzenia na boisku, a trener dał
szansę zmiennikom i tak swój
debiut w pierwszej drużynie
zanotowali: Mateusza Miśko,
który w 80’ min zastąpił Pawła
Kotlarskiego, a także Jakub
Tadeusz w 77’min zmienił
Mateusza Plurę.
Na kwadrans przed końcem
Jędrzej Bauta zdobył swojego
drugiego gola w obecnym
sezonie, a wynik spotkania
w 87’min ustalił Krzysztof
Piosik. Cenne zwycięstwo i
kolejny komplet punktów stał
się faktem, a warty odnotowania jest fakt, iż kolejny raz
u siebie zagraliśmy na „zero z
tyłu”. Brawo.
Grom wystąpił w składzie: P. Kotlarski (80’ M. Miśko, - K. Kwiatkowski
(67’ K. Broniszewski), J. Zwirn, A.
Gawrylczyk, M. Plura (77’ J. Tadeusz), J. Markiewicz (65’ D. Hamrol),
D. Kwinto (C), P. Rogoziński, J.
Bauta (78’ P. Witkowski), K. Piosik,
T. Sajan (60’ B. Plura)
gole: P. Rogoziński 1’, T. Sajan 4’, J.
Markiewicz 39’ (karny), J. Bauta 75’,
K. Piosik 87’
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Spragnieni lata nad Maltą
Kolejny koncert 7. edycji
trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata miał miejsce
11 sierpnia w Poznaniu na
scenie przy Jeziorze Maltańskim. Było energetycznie i
orzeźwiająco.
Cydr Lubelski Spragnieni Lata
to cykl koncertów - latem plenerowych, a zimą klubowych
- prezentujących najnowsze
projekty młodych polskich
muzyków. W kolejnych edycjach trasy biorą udział artyści
zmieniający scenę muzyczną,
bezkompromisowi, niezależni, mający świetny kontakt z
publicznością i gwarantujący
ogromną porcję pozytywnej
energii.
W tym roku artyści przygotowali na plenerowe lato wiele
nowości! W Poznaniu na energetycznej, maltańskiej scenie
wystąpili: Duet Smolik/Kev
Fox, Marcelina, Kasia Lins i
Bitamina. - Łączy ich pasja i
kreatywność, ale każdy z nich
ma swój sposób na zaczarowanie publiczności - mówi
Novika.
Organizatorem trasy Spragnieni Lata jest agencja koncertowa yMusic, a jej głów-

Celem rządowego programu
jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji uczniów
i nauczycieli, pobudzanie kreatywności oraz przedsiębiorczości i wspieranie innowacyjnych metod pracy. - Dzięki
„Aktywnej tablicy” uczniowie
rozwijają umiejętności pracy
zespołowej oraz uczą się twórczego podejścia do realizacji
zadań. Wielkopolska szkoła
staje się nowoczesna dzięki
wykorzystaniu najnowszych
technologii - mówi wicewojewoda wielkopolski Marlena
Maląg.
Wsparcie finansowe trafia
do organów prowadzących
szkoły podstawowe: do jedno-

nym sponsorem marka Cydr
Lubelski, dla której muzyka
i eventy są jednymi z głównych obszarów strategii marketingowej. To właśnie tym
naturalnym, lekkim napojem
alkoholowym, produkowanym
wyłącznie ze świeżo tłoczo-

nego soku (nie z koncentratu),
bez sztucznych barwników
czy aromatów, jakim jest cydr,
spragnieni fani dobrej muzyki
mogli orzeźwić swoje podniebienia podczas koncertu.
Tekst i zdjęcia: Michał Szott
Źródło: materiały organizatora

stek samorządu terytorialnego,
osób prawnych innych niż
jednostki samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.
Maksymalna kwota dotacji
dla jednej placówki wynosi 14
tysięcy złotych. Początkowo,
planowane dofinansowanie dla
Wielkopolski miało być niższe
o blisko milion złotych, jednak
ze względu na duże zainteresowanie programem wojewoda
wielkopolski Zbigniew Hoffmann wystąpił z wnioskiem
do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej o zwiększenie puli środków. Decyzja
minister była pozytywna.
Program realizowany jest
nadal. W 2018 roku wsparcie
na łączną kwotę 5 271 700
złotych otrzymało 379 szkół

podstawowych. Podobnie jak
w roku ubiegłym, pieniądze
zostaną przeznaczone na zakup tablic interaktywnych,
monitorów dotykowych o
przekątnej nie mniejszej niż
55 cali, projektorów, w tym
projektorów ultrakrótkoogniskowych i zestawów nagłaśniających.
- Trudno sobie obecnie wyobrazić współczesną i innowacyjną szkołę, która nie
wykorzystuje nowoczesnych
technologii informacyjnych.
Nie wątpię, że będzie się to
przekładało na jakość kształcenia oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy
na zajęciach - ocenia Krzysztof Błaszczyk, wicekurator
oświaty.

Gołuchów w Muzeum Narodowym
Wystawa czasowa zatytułowana „Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich
Działyńskiej” prezentowana
przez ostatnie trzy miesiące w Muzeum Narodowym
w Poznaniu przy Alejach
Marcinkowskiego 9 dobiegła
końca. Ekspozycja cieszyła
się dużym zainteresowaniem
wśród odbiorców, a jej aranżacja sprawiła, że faktycznie
mogliśmy poczuć się jak w
gołuchowskim zamku.
Wystawa poświęcona została kreacji muzealnej Izabeli z
Czartoryskich Działyńskiej
w ramach obchodów 125-lecia ustanowienia Ordynacji
Książąt Czartoryskich w Gołuchowie. Obecnie to właśnie
Muzeum Narodowe w Poznaniu jest sukcesorem wielkiego
dzieła Izabeli Czartoryskiej.

Gminy mogą otrzymać pieniądze
dla mieszkańców!
Wszystkie gminy z województwa wielkopolskiego
mogą otrzymać pieniądze
na przeprowadzenie darmowych szkoleń informatycznych dla mieszkańców.
Projekt jest całkowicie finansowany ze środków funduszy
europejskich przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i nie wymaga
wkładu własnego ze strony
samorządów.

„Aktywna tablica” w szkołach
Tablice interaktywne, projektory, monitory dotykowe
i głośniki to urządzenia,
które pojawiły się w wielkopolskich szkołach dzięki
rządowemu programowi
„Aktywna tablica” przewidzianemu na lata 20172019. W pierwszym roku
funkcjonowania programu
pieniądze na zakup pomocy
dydaktycznych trafiły do 602
placówek z naszego regionu.
Wykorzystana kwota wsparcia wyniosła 8 222 302,08
złotych.
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Na wystawie jubileuszowej
zbiory gołuchowskie przypomniane zostały niemal 300
zabytkami z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Warszawie
i Krakowie oraz z Muzeum

Archidiecezjalnego w Poznaniu. Jej kuratorkami były Inga
Głuszek oraz Paulina Vogt –
Wawrzyniak.
Michał Szott

- Wielu Polaków, w tym osoby
starsze, niepełnosprawni, czy
mieszkańcy małych miejscowości, nie radzi sobie z nowymi technologiami – mówi
Marek Zagórski, minister
cyfryzacji. - We współczesnym
świecie bez umiejętności informatycznych nie możemy w
pełni korzystać z dostępu do
informacji, wiedzy i kultury.
Naszym celem jest likwidacja
tych dysproporcji. Chcemy,
żeby wszyscy obywatele mieli dostęp do nowoczesnych
rozwiązań informatycznych i
swobodnie z nich korzystali.
Szkolenia, które za darmo

mogą przeprowadzić gminy
są szansą na zdobycie tak
potrzebnych umiejętności i
wejście pewnym krokiem do
ery cyfrowej.
Warunkiem udziału jest
przygotowanie przez gminę
projektu szkoleń do 150 tys.
złotych i złożenie wniosku
przez stronę internetową www.
fpgp.eu, prowadzoną przez
Fundację Promocji Gmin Polskich, jednego z operatorów w
tym regionie.
- Naprawdę warto wziąć
udział w tym projekcie.
Gminy mogą dać swoim
mieszkańcom wspaniały prezent: darmowe szkolenia,
blisko miejsca zamieszkania,
umiejętności użyteczne w życiu codziennym oraz sprzęt,
który po projekcie będzie
mógł zasilić infrastrukturę
szkół - podkreśla Wojciech
Szajnar, zastępca dyrektora
Centrum Projektów Polska
Cyfrowa.
Projekt umożliwia poznanie
i oswojenie nowoczesnych
technologii. Uczestnicy otrzymają narzędzia, które nauczą

ich m.in. poszukiwania informacji w internecie, komunikacji online, obsługi
oprogramowania, korzystania
z e-usług. Szkolenia przekażą
też wiedzę w wielu obszarach
tematycznych, np. Rodzic w
internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje
w sieci, Działanie w sieciach
społecznościowych, Tworzę
własną stronę internetową
(blog), Rolnik w sieci, Kultura
w sieci.
- Zapraszam wszystkich
samorządowców do kontaktu
z nami – pomożemy Wam w
złożeniu wniosku oraz w jego
realizacji. Na organizację
szkoleń gmina otrzyma 100%
dofinansowania. Pokryjemy
wydatki na sprzęt komputerowy, na wynagrodzenia
instruktorów oraz na organizację spotkań, w tym catering
i wynajem sali. Nie zapominamy również o konieczności
odpowiedniej promocji wśród
mieszkańców - powiedziała
Katarzyna Ustrycka, kierownik projektu w Fundacji Promocji Gmin Polskich.

Triathloniści z całego świata
rywalizowali w Poznaniu
Fe st iwa l Sup er L e a g ue
Triathlon Poznan to dwudniowy wyścig największych
światowych gwiazd triathlonu w niezwykle dynamicznych i widowiskowych rywalizacjach w różnorodnej
konfiguracji. Była to szósta
edycja triathlonu w Poznaniu, po raz pierwszy zorganizowana w ramach Super League Triathlon. Przyciągnął
on nad Jezioro Maltańskie
tłumy kibiców i entuzjastów
tej dyscypliny sportu.
Najlepsi na świecie triathloniści i triathlonistki ścigali się
w Super League Triathlon Poznan - jednym z etapów kwalifikacyjnych do zasadniczej
„Ligi Mistrzów” triathlonu,
czyli Super League Triathlon.
Tylko nieliczni, najlepsi z
najlepszych, po dwóch dniach
st a r tów m iel i możl iwość
otrzymania kwalifikacji właśnie do startu w Super League
Championship.
Poznań to miasto, w którym narodził się triathlon w
Polsce w 1984 roku. Po kilku
latach przerwy nowa generacja
triathlonu dotarła do Poznania
w 2013 roku. Od tego momentu triathlon w Poznaniu rozwijał się bardzo dynamicznie z
coraz większą liczbą zawodników każdego roku. Po kilku
latach udanych triathlonowych
imprez, na 2016 rok Poznań
został wybrany na arenę Mistrzostw Europy w triathlonie
na dystansie długim (ITU) –
najważniejszego wydarzenia
długodystansowego triathlonu
w Europie.
W Poznaniu dwukrotnie
gościł Ch r is McCor mack
– dwukrotny mistrz świata
Ironman – który ścigał się w
Poznaniu i promował triathlon
oraz Poznań. Jego wrażenia z
wizyty w Poznaniu i uczestnictwa w poznańskim triathlonie zaowocowały organizacją Festiwalu Super League
Triathlon, w ramach którego
odbył się I wyścig Super League Triathlon Qualifier, czyli
kwalifikacje światowej elity

znaniaków zgromadzonych na
5,5-kilometrowej pętli.
Podczas czterodniowej imprezy odbyły się:
a start światowej elity triathlonu - Super League Triathlon
Qualifier;
a starty amatorów na dystansach 1/8, 1/4, ½;
a start dzieci - Junior Triathlon
Poznań;
a bieg dla kobiet - Semilac
Women Run;
a start kobiet w ramach ZŁOTEJ FALI - Kobieca Strona
Sportu;
a sztafety na dystansie ¼;
a klasyfikacje firmowe.
do Mistrzostw Super League
Triathlon.
Na triathlon składają się
trzy zasadnicze dyscypliny
sportu: rower, pływanie i bieg.
To właśnie w tych konkurencjach rywalizowali ze sobą
zawodnicy nad poznańską
Maltą. W Poznaniu można
liczyć bowiem na wyjątkową
trasę pływacką na torze regatowym w jeziorze w centrum
miasta, bardzo szybką trasę
kolarską na dwupasmowej
Drodze Krajowej 92 i bardzo
malowniczą trasę biegową
wokół jeziora, ze wsparciem
tysięcy fanów triathlonu i po-

Byliśmy świadkami naprawdę wspaniałego, sportowego
spektaklu. Po emocjonującej
walce, rywalizację mężczyzn
w kategorii PRO z czasem
55:32 wygrał Duńczyk Andreas Schilling. Drugie miejsce zajął Tyler Mislawchuk z
Kanady, a na trzeciej lokacie
uplasował się jego rodak Matthew Sharpe, choć pozostałych
dwóch zawodników grupy
zasadniczej deptało im po
piętach do ostatnich sekund
wyścigu.
Oprac. red. Michał Szott
Źródło / zdjęcia:
materiały organizatora
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Zaproszenie do Lednicy
1 września 2018 roku już
po raz piętnasty na Polach
Lednickich zgromadzą się
uczestnicy Lednicy Seniora,
która w tym roku będzie wybrzmiewała hasłem JESTEM
MŁODY DUCHEM.
„Jestem” to synteza ukochanego
przez o. Jana W.
Górę OP i powtarzanego za
świętym Janem
Pawłem II zdania: ,,Człowiek,
będąc jedynym na
ziemi stworzeniem,
którego Bóg chciał dla
niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak
tylko poprzez bezinteresowny
dar z siebie samego”.
Przybędziemy na Lednicę,

żeby spotkać się ze spojrzeniem Boga. To w Jego obliczu
spróbujemy odnaleźć swoją
prawdziwą twarz.W Nim od-

kryjemy swoje „Jestem”. Zachwyceni naszym pięknem w
Bożych oczach, będziemy ten

73 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski

zachwyt przekazywać innym.
Staniemy się bezinteresownym
darem dla innych.
Naszym pragnieniem jest,
by na tę Lednicę poczuli się
zaproszeni wszyscy, którzy są
MŁODZI DUCHEM, którzy
nie byli na XXII Spotkaniu Młodych 2 czerwca
czy na Lednicy Dziecka, ci, którzy pragną
poznać dzieło Ojca
Jana, chcą się z nami
pomodlić i wspólnie
wybrać Ch r yst usa
pod Bramą - Rybą. To
naprawdę zaproszenie
skierowane do wszystkich.
A jeśli rodzicom i dziadkom
będą towarzyszyć dzieci, tym
lepiej.

o. Mateusz Kosior OP i o. Wojciech Prus
OP ze Wspólnotą Lednica 2000

Boże Słowo jest nadzwyczajne
Boże Słowo jest nadzwyczajne. Niczym nie do zastąpienia. To niewyczerpane
źródło mądrości i rady, dla
każdego kto chce powadzić życie podobające się
Ojcu. Chciałbym podzielić
się pewną prawdą, która
szczególnie mnie poruszyła.
Wielkim Bożym błogosławieństwem dla mnie, są
podsuwane przez Niego,
nowatorskie pomysły na
to w jaki sposób pomagać
ludziom w przemianie ich
życia. Jednym z takich Jego
projektów, jest ewangelizacja
przez Internet, jaką rozpocząłem 18 lat temu.
Jednak, gdybyśmy z żoną
skupili się wtedy, na niemożliwościach i potencjalnych
niepowodzeniach, wspaniała
służba TopChretien i Jezus.

net nigdy nie ujrzałaby światła dziennego... z pewnością nie w naszym, moim i
Muriel, przypadku.
Nasze myśli determinują
nasze działanie. To, o czym
i jak myślimy, ostatecznie
przełoży się na to co zrobimy.
Myślę, że właśnie dlatego
Słowo Boże mówi: „W końcu,
bracia, rozmyślajcie o tym,
co prawdziwe, szlachetne,
sprawiedliwe, czyste, miłe,
godne polecenia, co może
uchodzić za wzór i zasługuje
na uznanie”. (Filipian 4,8)
Bóg przejmuje się naszym
życiem wewnętrznym, tym
nad czym rozmyślamy, co
nas zajmuje... ponieważ to
nad czym myślimy wyznacza
kierunek, w którym pójdziemy.

Biblia mówi również w Przypowieściach Salomona 23,7,
„Jak myśli w sercu swoim,
takim jest...” Świadomość
tej prawdy, pomaga nam
spojrzeć na to jak żyjemy i
jakie decyzje podejmujemy, z
nowej perspektywy.
Chciałbym cię zachęcić
byś dziś rano spędził czas
z Bogiem i pozwolił Jemu
zbadać twoje serce. Pozwól
by pokazał ci, przez Swoje
Słowo, myśli, które nie tylko,
że Go nie chwalą ale mogą
cię odwieźć od Jego planu dla
twojego życia. Pozwól Mu
włożyć w twoje serce Jego
pragnienia i myśli! O to się
modlę. Jestem z tobą całym
swoim sercem!
Dziękuję, że żyjesz,
Eric Celerier

Debiut Orkiestry Świętego Marcina
W piątek 24 sierpnia o godz.
20.00 w Kościele pw. Wszystkich Świętych na Grobli w
Poznaniu zadebiutuje nowopowstała Orkiestra Świętego
Marcina pod batutą Piotra
Deptucha, zastępcy dyrektora
ds. artystycznych Teatru Muzycznego w Poznaniu. Zespół
ten został powołany przez
Teatr Muzyczny w Poznaniu,
zarówno po to, by stworzyć
przestrzeń rozwoju dla swych
znakomitych instrumentalistów, jak i po to, by antycypować obecność Teatru przy
ulicy Świętego Marcina, gdzie
powstanie nowa siedziba instytucji. Koncert odbędzie się
w ramach tegorocznej edycji
festiwalu Akademia Gitary, a
w programie znalazła się IV
Symfonia Gustava Mahlera. To
niezwykle pogodne i radosne
dzieło, przeznaczone jest na
orkiestrę symfoniczną, jednak
jej konstrukcja oparta głównie
o operowanie niewielkimi grupami instrumentów, ujawnia
kameralny charakter dzieła.
Wersja ta powstała w 2007
roku za sprawą Klausa Simona. Charakter dzieła Mahlera
najlepiej oddają określenia
dotyczące niezwykłej przestrzeni przepełnionej odwieczną radością i metafizycznym
spokojem. Podczas koncertu
wystąpi wspaniała sopranistka
Agnieszka Adamczak-Hutek laureatka II nagrody na prestiżowym konkursie „Belvedere”
w Wiedniu w 2010 roku. Wstęp
wolny.
Zapraszamy także na otwartą próbę generalną, która odbędzie się w środę 22 sierpnia

o godz. 18.30 w Kościele św.
Marcina w Poznaniu. Wstęp
wolny.
Orkiestra Św. Marcina to
zespół złożony z muzyków Teatru Muzycznego w Poznaniu,
oraz niewielkiego grona artystów zewnętrznych, którzy
występować będą wyłącznie w
repertuarze klasycznym, gdyż
Teatr sukcesywnie zmienia
profil na musicalowy. Jej działalność będzie miała charakter
projektowy, a skład zmieniać

się będzie w zależności od
wymogów repertuaru. W najbliższym czasie weźmie ona
udział w „Historii żołnierza”
Igora Strawińskiego 30 października na scenie Teatru
Muzycznego w Poznaniu. O
dalszych planach orkiestry
Teatr Muzyczny w Poznaniu
będzie informował na bieżąco
na www.teatr-muzyczny.poznan.pl oraz na profilach FB i
Instagram Teatru.
K.W.

W dniach 3-11 sierpnia 2018
br. Duszniki-Zdrój były miejscem Międzyna rodowego
Festiwalu Chopinowskiego.
Pierwszy festiwal odbył się już
w 1946 r. gdy Polska była jeszcze w ruinie po działaniach II
Wojny Światowej i właśnie tu,
w Dusznikach-Zdrój, kurorcie,
który zaledwie rok wcześniej
został przyłączony do Polski,
zainicjowano muzyczne spotkania z muzyką największego
polskiego kompozytora utworów fortepianowych.
A dlaczego w Dusznikach? W
sierpniu 1826 roku z polecenia
lekarzy warszawskich i profesora Józefa Elsnera, dla podreperowania wątłego zdrowia,
do Dusznik przybył w wraz z
matką oraz siostrami Fryderyk
Chopin. Ten sławny kuracjusz,
poza pobytem leczniczym,
jednocześnie tu koncertował
i to właśnie spowodowało,
że kurort stał się miejscem
corocznych spotkań z muzyką
Chopina.
Tegoroczny Festiwal, 73
już z kolei, przyniósł kolejne
wspaniałe spotkania, recitale
uznanych wirtuozów fortepianowych z całego świata.
Wśród wielu obecnych należy
wymienić : Master Class prof.
Vanessa Latarche oraz prof.
Eugen Indjic. Natomiast z
recitalami wystąpili między

innymi: Luigi Car roccia,
Daniel Ciobanu, Andrey Gugnin, Jonathan Plowright,
Alexander Ullman, Martin
James Bartlett, Rachel Cheung, Rémi Geniet, Alessio
Bax, Eric Lu oraz Sergei
Babayan. Dlatego nie można
się dziwić, że bilety niemal
na wszystkie recitale były
wyprzedane. Na szczęście

obok Dworku przygotowano
namiot z ławkami i telewizorem, umożliwiającym w dużej
części podgląd, również muzyczny, tego, co było udziałem
bezpośrednich słuchaczy w
Sali Dworku. Dzięki czemu
również w dużej części Parku
Zdrojowego rozbrzmiewała
muzyka Chopina.
Roman Szymański

Nieodpłatne usługi dla Seniorów
‚Złota rączka‘ - od jesieni
2016 r. – rocznie ok. 1200
realizacji.
a Dodatek 4 -kolum nowy
z własną winietą tytułową
„Aktywny Senior“ do miesięcznika „Poznań*“ – od
kwietnia 2017 (obecnie 40 tys.
nakład).
a ‚Taksówka dla Seniora‘ – od
października 2017, tylko w 1.
półr. 2018: 5 tys. realizacji!
a Dostawa książek do domu
dla czytelników Biblioteki
Raczyńskich – od 02. 2018.
a Na ogół coroczne szczepienia dla Seniorów przeciw
grypie – 4-8 tys. osób.
a Teleopieka (ponad 650 urządzeń) organizowana przez
MOPR – od 2 poł. 2017 r.
a Minigrant – bezzwrotne 10
tys. zł na adaptację mieszkania
do starości (ZKZL, 50 mieszkań w 2018) – podjęto od 1
marca 2018.
a Korzystanie z 15% mieszkań o statusie „dla Seniorów“
z puli 1300 budowanych przez
ZKZL w l. 2016-2019 w 10
lokalizacjach Poznania + 2530 mieszkań „treningowych“,
czyli w praktyce wspomaganych – zaplanowanych na 2018.
a Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (leczniczego)
– uruchomiona wspólnie z Caritas Archidiec. Poznańskiej 1
czerwca 2018.
a Informacja w ‚jednym okienku‘ o załatwianiu spraw urzędowych – w przygotowaniu,
chociaż w praktyce CIS to
już robi.
a Pedicure leczniczy dla osób
80+ w ich domu (obcinanie/
wycinanie paznokci). Uruchomiono w czerwcu 2018, do
sierpnia 90 zrealizowanych
usług!
a Poznańska Złota Karta 60+
- od marca 2018 (aktualnie
ponad 11 tys. Seniorów pobrało, ponad 80 podmiotów
zaoferowało ulgi na swe usługi
i produkty).
a ‚Animator Senioralny‘ pomoc CIS w pracach 64 Klubów
Seniora - w czerwcu 2018 dwie
osoby podjęły pracę z powyższymi kompetencjami.
a ‚Pudełko życia‘ – pomoc CIS
a

dla osób mieszkających samotnie w sytuacjach zdrowotnie
kryzysowych – od 3 lat.
a „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa“ Seniora + informacja książkowa ‚Informator
Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa‘ organizowana przez
CIS od kilku lat.
a „Tytka Seniora“ z różnymi
bieżącymi druk. informacjami
(także w wersji online przygotowywana i dystrybuowana
przez CIS od kilku lat w nakł.
1000 egz.
a Animowanie życia społecznego/kulturalnego Seniorów:
- w DPS-ach, Klubach Seniora,
MOPR (4 x w roku ‚Oaza‘ w
Strzeszynku dla ok. 100 osób,
bezpłatne wejściówki do teatrów, 9-11 wydarzeń na MTP,
tańsze bilety, wydarzenia krajoznawcze, kilkumiesięczne
warsztaty malarskie w ‚Oazie‘
– dwukrotnie, potańcówka dla
Seniorów 2 IX 2018).
a Starania o autobus na 8 wózków dla osób niepełnosprawnych z opiekunami (fabryka
w Bolechowie) – w trakcie
załatwiania, możliwy termin
realizacji: kwiecień 2020, cena
ok. 1,2 mln zł.
a Pierwsza w Poznaniu Międzypokoleniowa Parada Seniorów – zrealizowana 2 czerwca
2018.
a Prace w toku nad reaktywacją ‚Odnowy‘ - Klubu Seniora w nowej koncepcji – od
początku 2018 r. (500 tys. zł
przyznane przez Radę Miasta
w listopadzie 2017).
a ‚Poradnik Seniora. Porady
prawne 2016‘ zebrane i opublikowane przez Okręgową Izbę
Radców Prawnych w Poznaniu
w 2017- dystrybuowane m.in.
przez MRS.
a Opaska medyczna SOS –
lipiec/sierpień br. - pilotaż dla
1000 seniorów 70+ w 2018.
Rozpoczęto (sierpień 2018)
przygotowanie do pilotażowej
realizacji 100 tabletów dla
Seniorów ze stałym dostępem do internetu i 5. grupami
użytecznych funkcjonalności
(aplikacji), z możliwością objęcia po przeszkoleniu (udział
studentów kierunku ‚Animacja

osób 50+‘ na AWF) 1000 Seniorów w 2019 r.
a ‚Okienko dla emeryta‘ w
Urzędzie Pracy (por. jeden
z kierunków ‚Polityki senioralnej...‘ , s. 18 dokumentu, rozdz.
VI, pkt 6) – w celu ułatwienia
podjęcia/kontynuowania pracy
zarobkowej Seniorom. Konsultacje pomysłu.
a Inne:
- uruchomienie w celu informowania środowiska o
MRS/Seniorach wszystkich
internetowych kanałów: strona
stacjonarna (Web1.0) – 273
tys. wejść, społecznościowa
(Web2.0) - Fp na Fb, Twitter,
e-poczta, e-PUAP + tradycyjne: ulotki, rollup, gadżety
z logo MRS;
- nawiązanie inspirujacych
kontaktów poprzez wizyty
studyjne z Radami Seniorów:
Wrocławia, Torunia, Bydgoszczy, Krakowa, Lublina;
- nawią za n ie współpracy
z Młodzieżową Radą Miasta
(jesień 2017) i organizowanie wspólnych wydarzeń, np.
Międzypokoleniowa Parada
Seniorów (2 VI 2018);
- zainspirowanie przystąpienia
Poznania do światowej sieci
WHO ‚Miast Przyjaznych
Starzeniu‘ – 2016 rok + konsultacje z WHO (jesień 2018?);
inspiracja dla powstania dokumentów/uchwał Rady Miasta
w zakresach: polityki senioralnej oraz strategii mieszkaniowej/budownictwa (w tym
dla Seniorów) jesień 2017, systematyczna działalność Rady
Programowej ds. realizacji
polityki senioralnej z funkcją
ewaluacyjną;
konferencja nt polityki senioralnej Poznania i roli w niej
MRS – 22 XI 2016 + wydanie
drukiem w formie książki
materiałów konferencyjnych;
- inspiracja i współudział organizacyjny w pracach Sejmowej
Komisji Polityki Senioralnej:
przeprowadzenie w dniu 2
października 2017 w Sejmie
ogólnopolskiej konferencji nt
potrzeb Seniorów.
Zestawił: Zdzisław Szkutnik
– Przewodniczący MRS; Poznań,
20.08.2018 r.
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Obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia br., obchodziliśmy 98 rocznicę Bitwy Warszawskiej, która miała miejsce w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Jest to również Święto Wojska Polskiego oraz liturgiczne
święto Wniebowzięcia Matki Bożej. Z tej okazji o godz. 11:15 w kościele św. Trójcy w Stęszewie została odprawiona msza św. za Ojczyznę. Po niej nastąpił przemarsz na stęszewski rynek, na którym
przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Oczekiwane inwestycje w gminie

Ulica Ślusarska

Szkoła w Jeziorkach
Sezon inwestycyjny w
pełni. W ostatnim okresie
zakończyły się prace związane z budową kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w
Stęszewie na ul. Topolowej,
Wierzbowej, Jaworowej,
Łozowej, Dębowej, Bluszczowej, Klonowej, Brzozowej
i Jarzębinowej. W ramach
inwestycji wykonano kolektor sanitarny PCV o długości 1270m, przykanaliki o
długości 569m oraz kolektor
deszczowy o łącznej długości
1175m.
Trwa budowa kanalizacji w
Łodzi i budowa kanalizacji
deszczowej w Skrzynkach na
ul. Jaworowej i Klonowej.
Odebrano roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w
Tomicach, w której zakończyła się termomodernizacja
wraz z kompleksowym

Świetlica w Tomicach

Wzbogacona została
infrastruktura rekreacyjna w miejscowościach Łódź,
Strykowo, Rybojedzko oraz Jeziorki.
Nowością są tzw.
„tyrolki”, czyli zjazdy na linie dla dzieci,
które zlokalizowano
w Stęszewie, Jeziorkach i Strykowie.
Na terenie miasta
zostały zamontowane
elementy małej infrastruktury tj. ławeczki
oraz kwietniki.

remontem. Przedsięwzięcie
zostało dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Na terenie gminy Stęszew
realizowane są inwestycje
drogowe. Wykonano remonty
nawierzchni dróg w Stęszewie oraz w Trzebawiu.
Trwają inwestycje w infrastrukturze edukacyjnej tj.
remonty w szkołach. Zakończyła się budowa nowego
budynku oświatowego w
Jeziorkach, który obecnie
jest doposażany.
W lipcu została podpisana
umowa na budowę wielofunkcyjnego boiska z
nawierzchnią syntetyczną w
Trzebawiu.

„Tyrolki” w Stęszewie

Plac zabaw w Strykowie
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Dożynki Powiatowo
-Gminne w Rostarzewie

W niedzielę, 26 sierpnia 2018
r., w Rostarzewie odbyły się
Dożynki Powiatowo – Gminne. Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się od Mszy
Świętej dziękczynnej za tegoroczne plony w kościele pw.
Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy w Rostarzewie.

Po mszy nastąpił wymarsz korowodu dożynkowego ulicami
Rostarzewa. W korowodzie
udział wzięli zaproszeni goście, Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Rostarzewa, zaprzęgi konne a także odbyła się
prezentacji pięknie przystrojonych na ten dzień maszyn
rolniczych.
Zebranych gości powitali
gospodarze uro-

czystości: Starosta Grodziski
Mariusz Zgaiński, Burmistrz
Gminy Rakoniewice Gerard
Tomiak oraz Sołtys Rostarzewa Krystyna Bączyk, którzy
złożyli podziękowania rolnikom za trud ich pracy oraz
zaprosili wszystkich na obrzęd
dożynkowy w wykonaniu
Zespołu Tańca Ludowego
„Cybinka” z Grodziska Wielkopolskiego.
Starościna wraz ze Starostą
Dożynek, złożyli tradycyjny
bochen chleba wypieczony
z tegorocznej mąki na ręce
Starosty Grodziskiego, Burmistrza Gminy Rakoniewice
oraz Sołtysa Rostarzewa, po
czym ka żdy po -

dzielił się cząstką chleba z
mieszkańcami i uczestnikami
uroczystości.
Zaproszenie na Dożynki
przyjęła także delegacja ze
współpracującego z Powiatem
Grodziskim Szczołkowskiego
Municypalnego Rejonu w Rosji. Zaproszeni goście w swoim
wystąpieniu podziękowali
za możliwość wzięcia udziału w tegorocznym święcie i
życzyli Włodarzom, Rolnikom i Mieszkańcom Powiatu
Grodziskiego wszystkiego
najlepszego, pomyślności, dalszego rozwoju i wielu obfitych
plonów.
W części artystycznej wystąpiły zespoły: Schatzi
Band oraz zespół LoverBoy, a następnie odbyła
się zabawa taneczna z
zespołem AutoLive.

Starościna wraz ze Starostą Dożynek, złożyli tradycyjny bochen chleba
wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Starosty Grodziskiego, Burmistrza Gminy
Rakoniewice oraz Sołtysa Rostarzewa

Dzielenie się cząstką chleba z mieszkańcami i uczestnikami uroczystości
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Place zabaw wyłącznie
dla dzieci do lat 15
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców,
zwracamy się z apelem do osób
przebywających na placach zabaw, o przestrzeganie obowiązujących tam Regulaminów. Z
placów zabaw korzystać mogą
wyłącznie dzieci do lat 15.
Razem zadbajmy o to, aby

dzieci mogły bezpiecznie korzystać z Placów Zabaw na
terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.
Wszelkie akty wandalizmu,
zaśmiecania bądź zakłócania
ciszy nocnej, należy zgłaszać
na policję.

Bezpłatne badania
profilaktyczne jelita grubego
Z inicjatywy Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego, w miesiącu wrześniu 2018 roku, będą
przeprowadzone bezpłatne
badania profilaktyczne jelita
grubego dla mieszkańców
gminy Grodzisk Wielkopolski w wieku 50-67 lat w
ramach projektu pod nazwą
„Profilaktyka nowotworów
dolnego odcinka przewodu
pokarmowego”.
Warunkiem udziału w bada-

niu jest obecność na spotkaniu
edukacyjnym, posiadanie przy
sobie dokumentu tożsamości
oraz uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania
i oświadczenia uczestnika
projektu.
Program jest realizowany
przez Ośrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworowej
w Poznaniu
Zachę ca my do wzię cia
udziału w badaniach!

90 lat Pani Urszuli

Pani Urszula Laskowska z
Grodziska Wielkopolskiego
świętowała we wtorek, 31
lipca jubileusz 90. urodzin.
Ten wyjątkowy dzień, Jubilatka spędziła w gronie najbliższych. W samo południe,
najserdeczniejsze życzenia w
imieniu Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego oraz Kierow-

Jest w orkiestrach dętych
jakaś siła

Kolejna edycja Festiwalu Orkiestr Dętych GRONALIA
2018 już za nami. W roku jubileuszu 715 - lecia Grodziska
Wielkopolskiego, do naszego
miasta zjechały orkiestry dęte
z europejskich miast i gmin
partnerskich, tj. z Delligsen
w Niemczech, Merksplas w
Belgii i z Dolyny na Ukrainie.
W niezwykle udanym święcie muzyki wzięły także udział
orkiestry dęte ze Świebodzina
i Włoszakowic oraz Grodziska
Orkiestra Dęta im. Stanisława
Słowińskiego i Seniorzy Grodziskiej Orkiestry Dętej.
W sobotę, 18 sierpnia odbyła
się efektowna parada orkiestr
ulicami miasta oraz pokaz
musztry paradnej.
Przybyłych muzyków, powitał Burmistrz Grodziska

Wielkopolskiego Henryk Szymański, życząc niezapomnianych wrażeń artystycznych,
wspaniałej uczty muzycznej i
po prostu - dobrej zabawy.
Orkiestry dęte koncertowały
na grodziskim Starym Rynku
w sobotę oraz w niedzielę.
Ponadto, orkiestry zagraniczne
zaprezentowały swój repertuar
koncertowy w Nowym Tomyślu oraz w Parku Wilsona w
Poznaniu.
Festiwal był wspaniałą okazją do międzynarodowej integracji muzyków, wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy.
Rozpoznawalny już nie tylko w
Grodzisku Wlkp., ale również
poza jego granicami festiwal
dostarczył wspaniałych wrażeń muzycznych mieszkańcom
naszego miasta i nie tylko.

nik Urzędu Stanu Cywilnego
Pani Urszuli złożyli Zastępca
Burmistrza Piotr Hojan oraz
Zastępca Kierownika USC
Paulina Ciesielska - Sworek.
Wraz z życzeniami, goście
przekazali na ręce zacnej jubilatki list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz tradycyjny
upominek.

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski
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W Panowicach
odbył się bieg
„Extreme Day”

W sobotę, 18 sierpnia, w Panowicach odbyła się 3 edycja biegu terenowego z przeszkodami Extreme Day. Z roku na rok frekwencja jest coraz większa. W sobotę pobiegło blisko 150 zawodników. Fantazja organizatorów „zmusiła” ich do pokonania 30 przeszkód na 8-kilometrowej trasie. Trudy, przeszkody, upał i zmęczenie nie
zmogły nikogo. Wszyscy ukończyli bieg. Wśród mężczyzn zwyciężył Adrian Rurkowski z Żodynia, drugi był Mateusz Wieczorek z Murzynowa, a trzeci Mateusz Rynkiewicz z Bogdańca. Najszybszą kobietą okazała się Agnieszka Rynkiewicz z Bogdańca, kolejną była Anita Peron z Zielonej Góry, a trzecie miejsce zajęła Katarzyna
Paplicka z Gorzowa Wielkopolskiego. Serdecznie gratulujemy. Wyczynom biegaczy
towarzyszył pokaz karate kyokushin, występy zespołów BATERIA i CISZA. Imprezę
zakończyła zabawa taneczna. Dziękujemy organizatorom i zapraszamy za rok.
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Upały wciąż będą groźne
Wysokie temperatury w Polsce nie odpuszczają. Kolejne
dni to również prognozowane rekordowo wysokie
wskazania termometrów.
MSWiA apeluje o niebagatelizowanie ostrzeżeń o upałach i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.
Upały nie ustępują i cały czas
dają o sobie znać. W najbliższych dniach termometry
pokazywać będą ponad 30
stopni w cieniu. Przypominamy, że tak wysoka temperatura może być szczególnie
niebezpieczna dla niemowląt
i małych dzieci oraz osób w
podeszłym wieku. Wszyscy
powinniśmy jednak przestrzegać elementarnych zasad
bezpieczeństwa.
Starajmy się nie przebywać
w pełnym słońcu. Jeśli nie mu-

simy, nie wychodźmy z domu
w godzinach południowych.
Każdy powinien pamiętać o
wypijaniu dużej ilości wody
i unikać zbędnego wysiłku
fizycznego. Zachowajmy rozwagę również podczas jazdy
samochodem - w trakcie upałów nasza koncentracja jest
osłabiona. Pod żadnym pozorem nie wolno też zostawiać
dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe.
Wysokie temperatury sprawiają, że wiele osób szuka
ochłody w wodzie. MSWiA
oraz służby apelują o rozsądek i nieprzecenianie swoich
możliwości w czasie wypoczynku nad wodą. Tylko od
początku sierpnia br. utonęło
już w Polsce 49 osób. Przede
wszystkim zadbajmy sami o
nasze bezpieczeństwo i przestrzegajmy regulaminu kąpie-

liska, na którym przebywamy.
Stosujmy się do uwag i zaleceń
ratownika. Dzieci powinny
bawić się w wodzie tylko pod
opieką dorosłych. Pływajmy
tylko w miejscach strzeżonych,
tam gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy
i pod żadnym pozorem nie
wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu.
Przypominamy, że tzw.
„dzikie kąpieliska” możemy
zgłosić za pomocą Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie internetowej
Policji.
Natomiast, jeśli nad wodą
zauważymy niebezpieczną
sytuację zagrażającą życiu lub
zdrowiu, zawsze dzwońmy na
numer alarmowy 112. Właściwa reakcja może uratować
komuś życie.

Gabinet Wojewody

Kto kocha grillowanie?
Są wakacje, mamy urlopy. Na
dworze wieje przyjemny wiaterek, szumią drzewa, świeci
słońce, jest piękna pogoda,
dookoła zieleń... Oznaczać
to może jedno... mamy sezon
grillowy! My, Polacy kochamy grillowanie. Mimo, iż nie
boimy się eksperymentować,
to jednak nadal na naszych
rusztach królują standardowe
i dobrze nam znane smaki.
Najchętniej wybieramy oczywiście kiełbasę, z dodatkiem
musztardy, keczupu oraz
białego pieczywa. Na drugim
miejscu, plasuje się karkówka wieprzowa, ale chętnie
grillujemy również kaszankę
i kurczaki. Rzadziej na ruszt
trafiają ryby. Pojawiają się
tam też niekiedy warzywa,
szczególnie papryka i cebula.
Ciekawe jednak, co grilluje się
w innych krajach?
Nasi zachodni sąsiedzi,
podobnie jak my, kochają
kiełbaski z grilla. „Bratwurst”,
to duma narodowa i specjalność Niemiec, opierająca
się na mięsie wieprzowym i
specjalnej mieszance przypraw odpowiedniej właśnie
do grillowania lub smażenia.
W Niemczech istnieje ponad
50 odmian Bratwurst, a każdy
region ma swoją specjalność.
Różnią się one między sobą
przede wszystkim długością,
grubością oraz dodatkiem
przypraw. Propozycja spożywania za to wygląda dla nas
bardzo znajomo. Je się je z
musztardą i bułką.
W Belgii i w Holandii popularne jest grillowanie nie tylko
we własnych ogródkach, ale
także w przestrzeni publicznej. Najczęściej w wyznaczonych do tego specjalnych
strefach znajdujących się w
parkach, a nawet na plażach.
W Beneluksie tradycyjnie
grilluje się marynowane mięso
wołowe, rzadziej wieprzowe
bądź drobiowe oraz coraz
bardziej popularne warzywa
(zawijane w folię aluminiową
lub kładzione bezpośrednio
na ruszt). Mieszkańcy Belgii
znani są ze swojego zamiłowania do wszelkiego rodzaju
sosów, dlatego tam nie tylko
do frytek, ale i grilla dodaje
się majonez, keczup, sos andaluzyjski, berneński, samurajski, pili-pili, carbonnade,
czosnkowy, ziołowy, tatarski,
koktajlowy, curry, amerykański, pieprzowy, musztardowy,
prowansalski, brazylijski,
azjatycki, pita, albo… inny,
bowiem wymienione, to tylko
fragment wachlarza smaków,
jakie się tu kocha.
We Francji natomiast bardzo

lega na rozwałkowaniu ciasta
na cienkie placki, a następnie
przyklejeniu ich do ścian
rozgrzanego pieca. Ten sposób
wypieku znany jest zresztą
także i w innych krajach, na
przykład w Gruzji.

często grilluje się szaszłyki.
Kawałki mięsa indyczego,
wołowego lub jagnięciny przeplatane są skrawkami warzyw,
takich jak papryka, pomidory,
cukinia czy bakłażan. Na ruszt
wrzucane są też „merguezy”, czyli kiełbaski z mięsa
wołowego i baraniego, które
przybyły do Francji z krajów
Maghrebu. Z kolei na lazurowym wybrzeżu bardzo popularne jest grillowanie świeżo
złowionych ryb i owoców morza. Specjałem tutaj, jak i na
całym południowym wybrzeżu
Europy, jest ośmiornica. Do
tego oczywiście konieczna jest
lampka białego wina.
Nie wszędzie jednak grill
oznacza mięso i warzywa.
Dla Brazylijczyków standardem jest wrzucanie na ruszt
owoców. Do ich faworytów zaliczają się ananasy, brzoskwinie oraz banany, a szaszłyki z
przeróżnych typów owoców, to
wręcz idealny deser. Ponieważ
wysoka temperatura niszczy
część witamin zawartych w
owocach, warto odpowiednio
je zabezpieczyć, owijając
produkty w folię aluminiową.
Natomiast w Chinach z rusztu
serwuje się często larwy owadów, dorosłe insekty, a nawet
ptaki, gady czy płazy. Do
przysmaku należą węże dusiciele. Zresztą podobne bary z
ekscentrycznymi „smakołykami” można spotkać w prawie
całej Azji, przechadzając się
ulicami zatłoczonych miast na
dalekim wschodzie.
W Indiach grillowanie jest niezwykle ciekawe nie ze względu na samo jedzenie, ale na
przeznaczony do tego sprzęt.
„Tandoori”, to wkopany w ziemię gliniany piec w kształcie
dużego wazonu. Ogrzewany
jest przez rozpalone na jego
dnie drewno. Następnie do
środka wkłada się nabite na
szpikulce zamarynowane
mięso lub warzywa. Hindusi
wypiekają w nich również tradycyjny chleb o nazwie Naan,
którego proces wypiekania po-

Z kolei będąc w Korei Południowej w wielu restauracjach
nie znajdziemy zwyczajnych
stolików. Zamiast blatów,
stoły są wyposażone w grille
lub gorące płyty najczęściej
podgrzewane gazem. „Gogigui”, czyli sławny koreański
grill to sposób przyrządzania
i podawania dań. Na samym
środku, gdzie jest najbardziej gorąco, ląduje surowe
mięso, którym najczęściej
jest duży kawałek wołowiny lub wieprzowiny. Może
być także boczek. Dookoła
mięsa kładzie się dodatki, jak
warzywa czy grzyby, ale oczywiście podstawą jest kapusta
kimchi! Gdy mięso jest już
prawie zrobione, tnie się je na
mniejsze kawałki nożyczkami
i jeszcze chwilę grilluje. Kiedy
wszystkie elementy potrawy są
już gotowe, bierze się do ręki
liść kapusty i zawija w nim
mięso wraz z dodatkami oraz
sosem sojowym bądź sosem
słodko-kwaśnym.
Myśląc o grillu nie możemy zapomnieć oczywiście
o kolebce współczesnego,
„zachodniego” sposobu
grillowania, czyli o Stanach Zjednoczonych, gdzie
barbeque jest wszędobylskie.
Podstawą jest tam duża ilości
mięsa, no i oczywiście piwo.
Najbardziej popularne są steki,
które nie wymagają specjalnego przyprawiania. Amerykanie nie nadużywają soli i
pieprzu, aby nie zatrzeć smaku
mięsa. Na grillu często lądują
też skrzydełka, najczęściej
przygotowywane na ostro.
Oprócz mięs, na amerykańskim ruszcie pojawia się także
kukurydza. Kolbę obiera się z
liści, doprawia solą z odrobiną
cukru, a następnie zawija w
folię aluminiową i grilluje na
ruszcie przez około godzinę.
Przede wszystkim jednak dla
mieszkańców Stanów Zjednoczonych barbeque jest formą
spotkania towarzyskiego. Zaprasza się wówczas do swoich
ogrodów rodzinę lub znajomych, by wspólnie spędzić
czas na świeżym powietrzu,
zajadając się grillowanymi
przysmakami. Prawda ta na
szczęście zagościła także i u
nas. Wszystkim więc Czytelnikom życzę smacznego podczas
sierpniowych spotkań przy
grillu. Pozdrawiam.

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Import mięsa z Ukrainy
Z inicjatywy Posła do PE
Andrzeja Grzyba wraz z
pozostałymi posłami z PSL
w grupie EPP zadano pytanie
Komisarzowi ds. Rolnictwa P.
Hoganowi dotyczące importu
z Ukrainy mięsa drobiowego
o nietypowych parametrach.
Ukraina ma uprzywilejowane relacje z UE. Obowiązuje układ stowarzyszeniowy
z pogłębioną, kompleksową
strefą wolnego handlu (AA/
DCF TA), z dodatkowym i
preferencjami handlowymi
w postaci kontyngentów bezcłowych. Ukraina ma także
dostęp do kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
które finansują m.in. podmioty
ukraińskiego sektora produkcji żywności. Nasze wsparcie
Ukrainy w procesie reform
wdrażających AA/DCFTA
wiąże się ze wzajemnymi
zobowiązaniami i przestrzeganiem zasad.
Do Posłów reprezentujących
PSL w Parlamencie Europejskim docierają niepokojące
z europejskiego sektora drobiarskiego informacje o oferowanych przez producentów
ukraińskich nietypowych dla
regularnego obrotu postaciach mięsa drobiowego, jak
np. pierś kurczaka z kością,
formowanych sztucznie by
można je zakwalifikować np.
do kategorii oznaczonej kodem
CN02071370 o zerowej stawce
celnej. Zauważyć należy, iż w
dalszym procesie produkcji
wymaga to znikomej obróbki
w celu wypełnienia charakterystyk kwalifikujących do
pozostałych kategorii mięsa
drobiowego, o innej stawce
celnej, już na terenie UE.

W związku z niepokojącymi
sygnałami, Posłowie zapytali
Komisarza ds. Rolnictwa P.
Hogana o to ile ton mięsa drobiowego poszczególnych kategorii wwieziono na rynek UE
z Ukrainy w latach 2014-2017
w relacji do przyznanych kontyngentów i stawek celnych,
o to czy zdaniem KE opisane
wyżej działanie nie jest próbą
obchodzenia prawa i uzgodnionych wspólnie z Ukrainą zasad prowadzących do
przekraczania uzgodnionych
kontyngentów i unikania opłat
celnych, a przede wszystkim
o to jakie działania zamierza
podjąć KE by zapobiec takim
nieprawidłowościom.
Z odpowiedzi Komisarza P.
Hogana na powyższe pytania
wynika:
W kwietniu 2014 r. UE
przyznała Ukrainie autonomiczne środki handlowe, co
umożliwiło temu państwu
uzyskanie preferencyjnego
dostępu do rynku UE zgodnie
z listą koncesyjną wynegocjowaną w ramach pogłębionych i
kompleksowych stref wolnego
handlu (DCFTA). Środki te
obejmują dwa kontyngenty
taryfowe w wysokości 16
000 ton (które w ciągu 5 lat
mają wzrosnąć do 20 000)
na mięso i podroby jadalne
z drobiu, świeże, schłodzone
lub zamrożone i 20 000 ton
na mięso i jadalne podroby z
drobiu, niecięte na kawałki,
zamrożone.
Mięso drobiowe zostało
przywiezione do UE w ramach przydzielonych Ukrainie kontyngentów taryfowych
o zerowej stawce celnej: 12
360, 20 505, 24 553, 21 939

ton ekwiwalentu wagowego
tusz odpowiednio w latach
2014, 2015, 2016 i 2017. Przywóz z Ukrainy na podstawie
całkowicie zliberalizowanej
pozycji taryfowej CN 0207
13 70 „pozostałe” rozpoczął
się w roku 2016 wraz z przywozem 3 651 ton ekwiwalentu
wagowego tusz, a w 2017 r.
wzrósł do 27 127 ton tego
ekwiwalentu. Dalsze ilości
mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy są przywożone do UE na podstawie
preferencyjnych kontyngentów taryfowych erga omnes
(dostępnych dla wszystkich
państw trzecich) lub po pełnej
stawce celnej.
P rodu k t pr zy wożony z
Ukrainy na podstawie pozycji
taryfowej CN 0207 13 70,
określany jako „pierś z kością
ze skrzydłami”, składa się
tradycyjnie z kapsa (piersi z
kością) z kośćmi ramiennymi skrzydeł, które stanowią
bardzo niewielką część całkowitej masy kawałka. Jest
to niestandardowy kawałek,
który jest wprowadzany do
UE bezcłowo na podstawie
pozycji taryfowej „pozostałe”
w ramach DCFTA.
Komisja oficjalnie poruszyła tę kwestię z władzami Ukrainy podczas spotkania, które
odbyło się dnia 24 kwietnia
2018 r. w ramach dorocznego
dialogu dotyczącego rolnictwa, podczas którego wezwano
Ukrainę do wspólnego rozwiązania tej kwestii w ramach
DCFTA. Komisja pozostaje w
kontakcie z władzami Ukrainy
w tym zakresie.
Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mniejszy ZUS szansą dla najmniejszych
przedsiębiorców
Na ostatnim posiedzeniu
Sejm przyjął projekt ustawy o tzw. małym ZUS-ie.
Podstawowym celem nowej
regulacji jest dostosowanie
wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.
Intencją wprowadzanej
regulacji są także rozwój
przedsiębiorczości, pobudzanie aktywności zawodowej,
ograniczanie tzw. szarej
strefy oraz poprawa przeżywalności przedsiębiorców.
Jednym z największych
kosztów stałych ponoszonych
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o niskich przychodach
są składki na ubezpieczenia
społeczne.
Ustawa wprowadza obniżone
i proporcjonalne do przychodów składki na ubezpieczenia

społeczne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujący rocznych przychód nie
przekraczających 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (tj. miesięczny nie
przekraczający 2,5-krotności
minimalnego wynagrodzenia – w 2018 r. to 5250 zł).
Dla przykładu przy średnim
miesięcznym wynagrodzeniu 3000 zł netto składka
na ubezpieczenia społeczne
będzie wynosiła 481 zł a nie
jak dotychczas 843 zł.
Istotnym skutkiem społeczno-gospodarczym ustawy
będzie zniesienie nieproporcjonalnego obciążenia przedsiębiorców prowadzących
niskodochodowe działalności
gospodarcze. Tacy przedsiębiorcy powinni ponosić
adekwatne, niższe obciążenia
publicznoprawne.
Ustawa oddziaływuje jedynie
bezpośrednio na mikroprzed-

siębiorców. Wpływ polega na
obniżeniu obciążeń z tytułu
obowiązkowych ubezpieczeń
społecznych i uzależnieniu
ich od przychodu. Przełoży
się to w pierwszej kolejności
na wzrost dochodu grupy docelowej. Spodziewać się należy wzrostu liczby mikroprzesiębiorców ze względu na
poprawę ich przeżywalności,
zachętę do legalizacji dotychczasowej tzw. nieformalnej
działalności w szarej strefie
a także będzie bodźcem do
zakładania nowych przedsiębiorstw.
To kolejna dobra zmiana po
tzw. konstytucji dla biznesu
i ustawie o sukcesji osób
fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, która w pełni realizuje założenia
przyjęte w strategii na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju w
obszarze małych i średnich
przedsiębiorstw.

Grzegorz Piechowiak
Poseł RP, Porozumienie

Budowa Obwodnicy Obornik
Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej
– budowę obwodnicy Obornik
w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 178 na trasie Wałcz-Oborniki. Decyzja została wydana
na rzecz Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W ramach inwestycji wybudowany zostanie niespełna 2
km odcinek drogi powiązany
poprzez skrzyżowania typu
rondo z drogą wojewódzką

nr 178 i ul. Kubiaka oraz z
drogą krajową nr 11. Celem
przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego
i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Inwestycja
jest realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, a decyzji
został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co
oznacza, że wykonawca jest
uprawniony do rozpoczęcia
budowy.

Realizacja przedmiotowej
inwestycji jest współfinansowana przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Łączna planowana wartość inwestycji to ponad 14,3 mln zł.
Tomasz Stube
Gabinet Wojewody
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Felieton Wodniczaka
Zastanawiam się ileż to już
lat daję poznaniakom - i nie
tylko - radość z obcowania
z niekończacym sie repertuarem jaki po sobie nam
pozostawił Elvis Aaron
Presley organizując
wspomnieniowe koncerty z Presleyem
w roli głównej.
Pierwszy taki
koncert zatytułowany Poznanicy
pamiętają Presleya
zorganizowałem
w roku 2002 kiedy obchodziliśmy
25 rocznicę śmerci
Presleya. Ale nie tylko
takie Presleyomanie mialy
miejsce w smutna roczicę,
także koncerty odbywaly się
8 stycznia w dniu urodzin
Króla Rock and Rolla. Mogę
bez kokieterii napisać, że
Poznań jest tym miastem na
mapie Polski i Europy, gdzie
pamięta się tego wszechstronnego piosenkarza i aktora. Często zapowiadając takie
koncerty używam okreslenia, że Elvis Presley swoja

muzyką, swoim śpiewaniem
sprawiał, by łatwiejsze bylo
kochanie. Jego zróznicowany
repertuar pozwala wyprowadzać z labiryntu muzycznego
takie cząstki, które przemieniają się w grupki
mające cechy i smaki
rarytasów.
Nie od samego
początku działalności estradowej i studyjnej
Presleya byłem
Jego oredownikiem i zagorzałym wielbicielem.
Dopiero kiedy
jako uczeń Średniej
Szkoly Muzycznej w klasie
kontrabasu usłyszelm w
Jego interpretacji utwór
Fever dotarło do mnie, że
jest to wybitny wokalista
czujący wszelkie meandry
stylistyczne takie jak swing,
blues, rock and roll, ballada.
Od tego momentu dawałem
czytelne znaki, że ten wokalista nie jest mi obojetny,
przekonywalem kolegów muzyków z jakimi grałem w

zespołach Wyspa Stompers
(zespół jazzu tradycyjnego
) i big beatowym Trampy,
że warto wprowadzać do
programu kompozycje jakie
napisli specjalnie dla Niego.
I obcowałem na bieżąco z
Muzyką jaką nam przekazywał. W tym roku edycja
sierpniowego koncertu nosiła
podtytuł PRESLEY, KOBIETY i ŚPIEW i była to
jedyna na świecie - taką mam
przynajmniej wiedzę - taka
formuła, i co najważniejsze
podobała się licznie zgomadzonych na placu Kolegiackim. Nikt dotyczhczas
nie zorganizował takiego
muzycznego spotkania, w
którym wystapiły nastolatki i
seniorki na zasadzie muzycznej integracji międzypokoleniowej. Możemy przyjąć, że
z góry Elvis Aaron Presley
spoglądał - i miał pozytywny
odbiór poznańskiego koncertu Jemu właśnie dedykowanemu. Pozytywny obraz w
zwierciadle dotarł do Niego.
Do następnego roku....
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Kobiety zaśpiewały Presley’a
W minioną środę można
było przekonać się, iż twórczość Elvisa Presleya jest
wiecznie żywa. 15 sierpnia
bowiem odbył się kolejny
koncert z cyklu „Dzień z
Elvisem Presleyem”. Hasłem
przewodnim tegorocznej
edycji było „Presley, kobiety
i śpiew”.
Uczestnicy koncertu poświęconego Królowi Rock and
Rolla usłyszeli, że Elvis był
Królem także w innych gatunkach muzycznych – gospel,
blues czy swing. Z repertuarem
Presley’a zmierzyły się młode
wokalistki związane z Poznaniem (Marta Grabowska, Ewelina Rajchel, Marianna Ćwią-

kała, Natalia Żołądkiewicz),
natomiast starsze pokolenie
reprezentował Chór Kameralny Poznańskie Senioritki.
Śpiewające panie dobrze
poradziły sobie z repertuarem
Króla. Z przyczyn naturalnych
ich śpiew musiał się różnić od
maniery wokalnej Elvisa, a w
dodatku aranże były głównie
jazzowe, więc otrzymaliśmy
nową jakość.
Wypełniony publicznością
dziedziniec Urzędu Miasta
Poznania i głośne brawa dowodzą, iż koncert przypadł do
gustu jego widzom. Największe brawa otrzymała Ewelina Rajchel, która wykonując
Heartbreak Hotel ożywiła
publiczność. W ciągu dwugo-

dzinnego koncertu zabrzmiała
tylko skromna część z bogatego repertuaru Presley’a – m.in.
Help Falling in Love, Suspicious Minds, Fever, I Cant Stop
Loving You, Love me tender
czy Return to sender.
Organizatorem koncertu
było Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów
Kultury PTAAAK pod przewodnictwem Krzysztofa Wodniczaka, które od kilkunastu
już lat w przeddzień kolejnej
rocznicy śmierci Króla Rock
and Rolla (dla przypomnienia
Presley zmarł 16 sierpnia 1977
roku) organizuje koncerty
przypominające repertuar
Elvisa.
Michał Sobkowiak

Krzysztof Wodniczak

Poznańska Presleyomania trwa...
SIERPIEŃ to od ponad 40
lat miesiąc Elvisa Aarona
Presleya. Co roku 16 sierpnia
w smutną rocznicę śmierci
legendarnego Króla RockandRolla Jego fanki i fani
spotykają się na koncertach,
zlotach, rajdach, rejsach by
wspominać piosenki, które
po sobie pozostawił, z sympatia oglądają obrazy filmowe,
w których występował jako
aktor lub zwyczajnie – tak
po ludzku w ciszy oddać Mu
hołd i zwyczajny szacunek.
W stolicy Wielkopolski znany
animator kultury i producent
muzyczny od siedemnastu lat
w ten sierpniowy wieczór organizuje w różnej formule takie wspominkowe imprezy w
Presleyem w roli głównej. Zawsze są one inne, nie podobne
do poprzednich, nabierają innego kolorytu i odmiennej stylistyki. Tak było i tym razem.
Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów
Kultury PTAAAK , Miasto
POZnań, Miejska Rada Seniorów , Ukraiński Dom Handlowy Obolon ( kawas chlebowy,
niektórzy twierdza, że gdyby
ten napój trafił do Stanów
Zjednoczonych to Elvis, by
się nim rozkoszował…) oraz
Radio Poznań i kwartalnik
Kulturalnik Poznański przyczyniły się do udanego koncertu zatytułowanego tym
razem PRESLEY, KOBIETY
i ŚPIEW. Często standardy,
evergreeny, covery (odpowiednie można podkreślić) to materia, do której podchodzimy
niekiedy z dużym dystansem\,
bo zawsze mamy te pierwsze
skojarzenia i premierowymi
wykonaniami. Ale próbować
należy i zaśpiewać „po swojemu”. To duży plus i odwaga
zmierzyć się z jakże uniwersalnym materiałem muzycznym.
„ Ważne jest to, aby wokalistki
, którym zaproponowałem
udział w tym koncercie i podejęły to wezwanie wyciągnęły z
tych piosenek, tego repertuaru
coś nowego, elektryzującego, żeby spojrzały na dany
utwór inaczej niż wykonywał
to Elvis Presley. Zaśpiewały
„po swojemu”.
Jako organizator i producent muzyczny od kilkunastu lat organizujący koncerty
przypominające najbardziej
charakterystyczny repertuar
Króla Rock and Rolla staram
się umożliwiać, a nawet daję

Przeboje Presleya, które nigdy
nie odejdą w niepamięć

szansę młodzieży śpiewającej.
Bo uważam, że jest zdolna i
godnie zaprezentowania się na
profesjonalnej scenie. Dobór
wokalistek na najbliższy
sierpniowy koncert nie jest
przypadkowy” – powiedział
w wywiadzie Krzysztof Wodniczak.
Początek tego koncertu
był już nietypowy, wystąpił
bowiem kwartet Cocktail Jazz
Band (zazwyczaj koncertujący
i nagrywający z wokalistką Tirsa, które z przyczyn
tzw. obiektywnych nie mogła
uczestniczyć w koncercie)
grający instrumentalne wersje
z jazzującym feelingiem znane
z wykonań Presleya Amazing
Grace, Bridże over troulld
water, Crying In the Chanel,
Love me tender.
Taką formę improwizacyjną
jaką zaprezentowali muzycy

(Piotr Wiza, Kazimierz Miler,
Karol Górski i gościnnie ukraiński trębacz Dimitri Tuschenko ) można tylko wysłuchać
na renomowanych festiwalach
jazzowych (Jazz Jamboree,
Jazz nad Odrą, Era Jazzu), a
taki element pojawił się na
koncercie presleyowskim. Dodało to splendoru i pokazało,
że Presley nie jedno ma imię
- i dlatego ma tak liczne grono
wielbicielek i wielbicieli.
Eksper yment muzyczne
Krzysztofa Wodniczaka powodują, że do dźwięków w dur
i moll podchodzimy zawsze z
rozrzewnieniem i łęzką w oku,
bowiem on takio dostarcza
harmonogram, że skutkuje
to wędrówkami po różnych
Konwencjach stylistycznych
ubogacając naszą wrażliwość
muzyczną i około kulturalną.
To duża umiejętność przekonać wykonawców i słuchaczy
do pewnego, innego spojrzenia. Tak było i w tym koncercie. Nie rockand rollowo,
tylko lirycznie i romantycznie
dzięki takim wokalistkom jak
Ewelina Rajchel, Marianna
Ćwiąkała, Marta Grabowska,
Natalia Żołądkiewicz , chór
kameralny POZNAŃSKIE
SENIORITKI pod dyrekcją
Ewy Wozińskiej. Dołączyła do
nich z taktownym prowadzeniem Jaśmina Przypis.
Krystian Wagay
fot. Hieronim Dymalski

Elvis Presley jest jedną z największych ikon popkultury.
Utwory z Jego repertuaru
żyją po dziś dzień, a liczba fanów amerykańskiego
muzyka wcale nie maleje. 8
stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elvisa
Presleya , a 16 sierpnia pamiętamy o smutnej rocznicy
śmierci legendarnego Króla
Rock and Rolla i z tej okazji
przypominamy 5 przebojów
z repertuaru Elvisa Presleya.
Elvis Presley był gwiazdą już
za życia. Czarował charakterystycznym, głębokim głosem i
niezwykłą charyzmą sceniczną. Jak nikt inny potrafił śpiewać o miłości (i o jej braku),
o tęsknocie i radości, którą
czerpie się z obecności bliskiej
osoby. To wszystko jest obecne
w muzyce jaką wykonywał.
Oto pięć najsłynniejszych
przebojów Elvisa Presleya.
1. „Can’t Help Falling In
Love” to jedna z najpiękniejszych ballad w repertuarze
Elvisa Presleya. Utwór powstał
na początku lat 60. i po raz
pierwszy pojawił się w filmie
„Blue Hawaii”, w którym
Elvis wystąpił. Utwór napisali Hugo Peretti, Luigi Creatore
i George David Weiss. A sama
melodia była inspirowana klasyczną francuską piosenką o
miłości, „Plaisir d’amour”. Od
tego czasu piosenkę wykonało
wielu artystów, np. Bob Dylan
czy Julio Iglesias.
2. „Always On My Mind”
to utwór z 1972 roku, napisany przez Johnny’ego Christophera, Marka Jamesa i Wayne’a
Thompsona i po raz pierwszy
wykonywany przez Brendę
Lee. Jednak większość kojarzy tę piosenkę z Elvisem
Presleyem - muzyk wziął ją na
warsztat w 1973 roku i nadał
jej nowe życie. Wayne Thompson powiedział niegdyś, że
napisanie tej piosenki zajęło
mu dziesięć minut. Dla Elvisa
ten utwór miał bardzo osobisty
wydźwięk - nagrał go kilka ty-

godni po ogłoszeniu separacji
z żoną Priscillą.
3. „Love Me Tender” „Kochaj mnie czule, kochaj mnie
słodko, nigdy nie pozwól mi
odejść” - śpiewa Elvis Presley
w jednym z swoich największych przebojów, stworzonym
w połowie lat 50. Król wykonał go w filmie o tym samym
tytule. Melodia utworu została
wzorowana na piosence „Aura
Lee” pochodzącej z czasów
wojny secesyjnej. To jeden z
najbardziej rozpoznawalnych
współcześnie utworów Elvisa
- został zresztą umieszczony
na liście 500 utworów wszech
czasów magazynu „Rolling
Stone”.
4. „Fever” pojawił się na
dziesiątym album ie Elvisa Presleya zatytułowanym
„Elvis Is Back!” (1960). Przez
wielu ta płyta jest uważana za
najlepszą w karierze Króla.
Piosenki, które wydał w latach
50. właściwie od razu stawały się klasykami, a Presleya już

wtedy nazywano Królem rock
and rolla. Warto zauważyć, że
był to okres, w którym rynek
muzyczny przechodził wiele
zmian i stopniowo malało zainteresowanie rock ‚n’ rollem.
Utwór „Fever” jest przykładem
zmiany kierunku w twórczości Elvisa - Król poszedł w nim
w spokojniejszą, bardziej jazzującą stronę.
5. „Jailhouse Rock” Nawet w krótkim przeglądzie
przebojów Presleya nie może
zabraknąć utworu „Jailhouse
Rock”. Piosenka została napisana przez Jerry’ego Leibera i
Mike’a Stollera i z marszu stała
się wielkim przebojem Elvisa.
„Jailhouse Rock” miał premierę w 1957 roku i został wykorzystany w filmie z Presleyem
o tym samym tytule. Co ciekawe, fragment filmu, w którym
Elvis Presley śpiewa „Jailhouse Rock”, uznawany jest za
pierwszy teledysk w historii
muzyki. rozrywkowej. (cdn).
Krzysztof Wodniczak
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Broń się przed smogiem
– zainstaluj pompe ciepła
więc do wniosku, że trzeba coś
zmienić. Skontaktowaliśmy się
z firmą Wasser Mann z Bolewic. Kilka dni później przyjechał doradca, obejrzał naszą
kotłownię i zaproponował
rozwiązanie, które zapewni
nam ciepłą wodę przez cały
rok i nie wymaga przebudowy
całej kotłowni.
Nasz BECT jest wyposażony w dodatkową wężownicę,więc latem ogrzewamy
wodę wykorzystując energię z
powietrza, a w sezonie grzewczymciepłem z kotła.

Minął sezon grzewczy i temat „smogu” został odłożony
do kolejnej jesieni. Kiedy
rozpocznie się sezon grzewczy,media wrócą do tematu, a
nasz organizm zacznie dawać
znaki, że powietrze którym
oddychamy to trucizna. Na jej
działanie szczególnie narażone
są dzieci, ich układ odpornościowy jest mniej sprawny i w
większym stopniu narażony na
szkodliwe toksyny.
Jak zabezpieczyć się przed
smogiem ?
Ostatniej zimy44% respondentów CBOS oceniło, że smog
i zanieczyszczone powietrze
jest poważnym problemem
w ich najbliższej okolicy.Co
zatem robią? Zamykają okna
w domu, starają się nie wychodzić z domu, używają masek
antysmogowych.
Ale jak uchronić się w okresie letnim przed skutkami
zanieczyszczenia powietrza?
Letnia pogoda i upały sprawiają, że więcej czasu spędzamy
na powietrzu. W tym okresie
zwiększa się też zużycie ciepłej
wody użytkowej.
Większość gospodarstw
poza sezonem grzewczym
podgrzewa wodę za pomocą
grzałek elektrycznych, co
zwiększa koszty energii lub
przez cały rok palą w kotłach.
Na wsi, niemal wyłącznie,
korzysta się z pieców lub kotłów węglowych, sporadycznie
zaś - z własnego ogrzewania
gazowego, olejowego lub elektrycznego.
Ekolodzy biją na alarm i
radzą, by ograniczyć spalanie
paliw stałych oraz korzystać z
odnawialnych źródeł energii.
Kilka lat temu wprowadzono dotacje 45% na zakup
kolektorów słonecznych. Wiele
osób zakupiło i korzysta ze
swoich instalacji, co zapewnia
im ciepłą wodę, ale tylko w
słoneczne dni.
Z pomocą przychodzi jednak rozwój i coraz większa
dostępność pomp ciepła. Wykorzystanie ciepła obecnego
w powietrzu pozwala na uniezależnienie się od nasłonecznienia – pompę ciepła można
zainstalować też w budynku,
gdzie montaż kolektorów był
niemożliwy np. z powodu
zacienienia.
W celu peł nej kont rol i
wydatków ponoszonych na
przygotowanie ciepłej wody

użytkowej , z szacunku dla
Środowiska naturalnego i w
celu zapewnienia komfortu
użytkowania Sofath stworzył
BECT – kompaktową pompę ciepła powietrze / woda
połączoną ze zbiornikiem do
podgrzewania ciepłej wody
użytkowej przez cały rok.
Dzięki wykorzystaniu ciepła z
powietrza, BECT pozwala na
zmniejszenie kosztów ogrzewania wody nawet o 80%!
Oto wywiad z naszymi klientami, którzy nabyli takie urządzenie.
Co skłoniło Państwa do zakupu pompy ciepła BECT
do ogrzewania wody użytkowej ?
W naszej miejscowości nie ma
gazu. W sezonie grzewczym
ogrzewamy dom i wodę kotłem
na węgiel i drewno. W okresie
letnim zawsze był problem
z ogrzewaniem wody. Prąd!
Ale koszty ogrzewania wody
dla kilkuosobowej rodziny powodowały, że nasze rachunki
za energię były duże. Wraz z
mężem jesteśmy bardzo zapracowani i późno wracamy do
domu. Nawet gdy rozpalenie
w piecu było pierwszą czynnością po powrocie do domu,
to często i tak włączaliśmy
grzałkę, żeby zdążyć wykąpać
dzieci i dla każdego starczyło
ciepłej wody.
Na naszym osiedlu widać, że
większość sąsiadów codziennie
rozpala piece. Niestety, nie
każdy stosuje się do zakazu
palenia śmieci. Wieczorem siedzimy na tarasie, a od sąsiadów
leci czarny dym z komina,bo
podgrzewają wodę. Wiadomo,
że jeśli dni są bezwietrzne, ten
dym wdychająwszyscy w okolicy – również my! Doszliśmy

Czy jesteście zadowoleni ?
Oczywiście. To był trafny
wybór! ¼ to energia zasilająca pompę to prąd , ale ¾ to
wykorzystanie energii z natury
– ciepła z powietrza. Montaż
odbył się szybko i fachowotrwał tylko jeden dzień. O
razu też obniżyły się rachunki
za prąd.
Braliście pod uwagę jakie
aspekty przy wyborze takiej
inwestycji?
Należymy do osób, które chcą
w miarę możliwości dbać o
środowisko naturalne. Dzięki
temu możemy w jakimś stopniu przyczynić się do poprawy
jakości powietrza. Przynajmniej w okresie, kiedy więcej
czasu spędza się na dworze.
Mocnym argumentem był na
pewno też nasz komfort - zawsze ciepła woda, bez żadnych
dyżurów i dodatkowych obowiązków. Na całe lato praktycznie możemy zapomnieć o
tym, że mamy kotłownię.
Pompę ciepła BECT kupiliśmy za gotówkę, choćsprzedawca zaproponował
też kredytowanie na bardzo
korzystnych warunkach - niskooprocentowany kredyt na
zakup urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła
Energii.
Szkoda, że lokalne władze
nie dofinansowują, choćby
w niewielkim stopniu, takich
przedsięwzięć. Stanowiłoby
to może zachętę dla większej
liczby osób do podjęcia decyzji
o takiej modernizacji.
P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner
Marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice
www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl
tel. 61 441 17 25
tel.kom. 606 327 863

Droga z Nietążkowa do Boguszyna

Pasjonat i Patriota (cz. V)
m Nowy Tomyśl
Rozmowa z Adamem
Frąckowiakiem – nowotomyskim przedsiębiorcą,
społecznikiem, radnym
miejskim, zawodowym kierowcą, dla którego przygodą życia była bliskowschodnia wyprawa samochodowa,
autorem pionierskiej w
swoim gatunku książki
„Tirem do Iranu”.
Jest też w naszym mieście
trwały, materialny ślad m.
in. Pańskiego zaangażowania.
Pomysł, aby w sercu Nowego Tomyśla, uczcić ofiary
pomordowanych polskich
oficerów w Katyniu wyszedł
od śp. ks. kan. Władysława
Kasprzaka – ówczesnego
proboszcza parafii pw. NMP
Nieustającej Pomocy, który
10 kwietnia 2010 roku wraz
z grupą parafian pielgrzymował do Katynia. I ten projekt
został zrealizowany rok później, w 71. rocznicę Zbrodni
Katyńskiej i pierwszą rocznicę smoleńskiej tragedii. W
piątą rocznicę katastrofy nad
Smoleńskiem Klub „Gazety
Polskiej”, którego jestem
członkiem, ufundował,
wykonał i własnymi rękami
postawił kamienną płytę i
metalową tablicę, upamiętniającą śmierć śp. Lecha
Kaczyńskiego, prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z
małżonką, Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie
oraz 93 uczestników delegacji prezydenckiej jadącej
na 70 rocznicę ludobójstwa
katyńskiego - korespondującą
z tabliczkami ofiar katyńskich. Dzień odsłonięcia i
poświęcenia naszej tablicy
przez proboszcza parafii pw.
NMP Nieustającej Pomocy ks. kanonika Andrzeja
Grabańskiego, pamiętam
doskonale. W uroczystości
wzięli udział burmistrz
Włodzimierz Hibner, radni
miejscy, grupy duszpasterskie
obu parafii, delegacje służb
mundurowych oraz nowotomyskich szkół ze sztandarami. Pomogła nam również
dyrektor Krystyna Szymko,
gdyż uroczystość uświetniła
orkiestra Państwowej Szkoły
Muzycznej w Nowym Tomyślu, która zagrała wiązankę
pieśni patriotycznych.
Los i moje wybory życiowe
sprawiły, że Nowy Tomyśl
był i jest moją Ojczyzną. Nie

lubię określenia „mała Ojczyzna”, bo to jakby umniejsza
znaczenie tego słowa. Takiej
pasji, myślę o patriotyzmie,
nie można realizować samemu. Dlatego jestem bardzo
szczęśliwy, że spotkałem i
dalej spotykam ludzi, którzy
chcą służyć Polsce. Mieszkamy w mieście powiatowym, a więc nasze działania
podejmowane są z myślą o
lokalnym środowisku. Od
kilku lat realizuję tę pasję
również w szeregach Klubu
„Gazety Polskiej”, który
działa w naszym mieście już
pięć lat.
Jestem też pełnomocnikiem
posła na Sejm RP Marcina
Porzucka, Prawo i Sprawiedliwość którego Biuro
Poselskie działa w Nowym
Tomyślu od września 2016
roku.
A jako radny …
Ajako nowotomyski radny
miejski – rzecz dotyczy
poprzedniej samorządowej kadencji – wyrażałem
zdecydowany sprzeciw
wobec planów sprzedaży
Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Nowym Tomyślu.
W okresie, kiedy masowo
wyprzedawano polskie zakłady i przedsiębiorstwa, stałem
na stanowisku, że należy za
wszelką cenę zatrzymać w
majątku miasta to strategiczne przedsiębiorstwo. Byłem
też zwolennikiem pełnej jawności obrad Rady Miejskiej,
zapoczątkowując praktykę
transmisji z jej obrad.
Myśląc o rozwoju naszego
miasta, dostrzegam istotny
problem. Moim zdaniem,
poważnym błędem było
zaniedbanie działań na rzecz
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy, przez co 3 lata
utraciliśmy bezpowrotnie
czas np. budowy obwodnicy
i wiaduktu oraz dopuszczenie przez poprzednie władze
do chaotycznego, nieplanowego zabudowania strefy
podmiejskiej domami jednorodzinnymi. W obszarze
ok. 3 km od miasta nie ma
już praktycznie miejsca na
budownictwo wielorodzinne.
Pojawiła się teraz szansa odkupienia przez miasto pałacu
i 7 ha gruntów w Starym
Tomyślu. Można by je było
przeznaczyć właśnie na
budowę osiedla wielorodzinnego i zapewnić możliwość
nabycia nowego mieszkania
tym, których nie stać na
budowę własnych domów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorom, Pałac
ten można by było przeznaczyć na dom spokojnej
starości wraz z otaczającym
parkiem.
Jest jeszcze jedna moim zdaniem bardzo ważna – przede
wszystkim dla mieszkańców
naszego miasta – kwestia…
przyszłość naszego szpitala.
Od ubiegłego roku jestem
członkiem, powołanej przez
Wojewodę Wielkopolskiego,
Społecznej Rady SP ZOZ w
Nowym Tomyślu. Z troską
obserwuję, jak z roku na rok
wzrasta zadłużenie naszego
szpitala. Teraz przekroczyło już 11 mln. Ponad 81 %
budżetu pochłaniają płace
personelu, 19 % pozostaje
na całą resztę. W związku z
takim zadłużeniem, ale nie
tylko, należałoby wprowadzić
program naprawczy. Niektóre oddziały, tj. położniczo-ginekologiczny, chirurgiczny i centralna sterylizatornia, nie zostały jeszcze
dostosowane do wymogów,
jakie zostały wyznaczone
przez Ministerstwo Zdrowia.
Nie można przecież dopuścić, by oddziały te zostały
zamknięte.
Działając, angażując się i
inicjując rozmaite działania, czym się Pan kieruje ?
Mam już bogate doświadczenie życiowe więc wiem,
że nie wolno się bać prawdy.
Nawet jeżeli narażamy się
na oburzenie lub zniesławienie, nie można dać się
przestraszyć, trzeba pozostać
wiernym wyznawanym wartościom. To trudne zadanie,
nie ułatwiające ani kariery,
ani zarobków. Ważne jest to,
by zachować pokorę, oddać
się pracy i konsekwentnie
realizować swoje marzenia.
Najważniejsze jednak, by nie
wyzbyć się korzeni, wiary
i przekonań. Pierwsi chrześcijanie swą żarliwą wiarą
pokonali Cesarstwo Rzymskie. Człowiek współczesny
nie ma ideałów: nie odda
przecież życia za hipermarkety i za masową konsumpcję.
Ten, kto uciekł od Boga, boi
się śmierci i wielu innych
rzeczy. Jest sam. Ja mam
wszystko: wspaniałą kochającą żonę, świetnych synów,
najukochańsze wnuki… i
opiekę Opatrzności Bożej.
Jestem szczęśliwy.
W rozmowie wykorzystano fragmenty
rozmowy przeprowadzonej przez
Aleksandrę Tabaczyńską

Festyn Knedli w Węgrzech

m Powiat Kościański
Trwają prace przy budowie
nowej drogi powiatowej od
Nietążkowa do granicy powiatu i miejscowości Boguszyn.
Odcinek realizowany w Powiecie Kościańskim na terenie
gminy Śmigiel od Boguszyna
do węzła S5 w Nietążkowie ma
blisko 6,5 kilometra długości,
szerokość jezdni to 7 metrów
szerokości. Na całej długości
jezdni ułożono już masę bitumiczną. Trwają prace przy
budowie ścieżek rowerowych.
Na części jest już położona
masa bitumiczna. Ścieżka ma
2 metry szerokości.
Wartość przedsięwzięcia to
20,5 mln zł. Dofinansowanie
unijne wyniesie blisko 12,5
mln zł, pomoc finansowa z
Gminy Śmigiel ponad 6 mln
zł, a wkład własny Powiatu
2,1 mln zł. Wykonawcą robót

jest firma Budimex SA z Warszawy. Odcinek realizowany
na terenie gminy Śmigiel jest
częścią większej, międzypowiatowej inwestycji obejmującej budowę i przebudowę drogi
powiatowej łączącej drogę wojewódzką 305 z węzłem drogi
S5 w Nietążkowie na terenie
powiatów leszczyńskiego i
kościańskiego. Ta wspólna

inicjatywa powiatów leszczyńskiego i kościańskiego oraz
gmin Wijewo, Włoszakowice
i Śmigiel otrzymała dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie blisko 37
mln złotych. Całkowity koszt
tej blisko 29-kilometrowej
inwestycji to ponad 54,5 mln
złotych.

Delegacja z gminy Śmigiel promowała polskie smaki na kulinarnym festynie w zaprzyjaźnionym
mieście Balatonfűzfő na Węgrzech. Corocznie, w pierwszy weekend sierpnia odbywa się tam w
ramach Święta Miasta Festyn Knedli, czyli wszystkich dań i wypieków o okrągłym kształcie. W
tym roku zaproszenie do udziału otrzymał od Martona Bela burmistrza Balatonfűzfő także samorząd śmigielski. Na polskim stoisku śmigielscy kucharze: Paweł Smelkowski i Piotr Baranowski
częstowali kluskami śląskimi z kiszoną kapustą oraz pulpecikami wieprzowymi w marynacie z
warzywami. Delegacji przewodziła burmistrz Małgorzata Adamczak wraz z Wiesławem Kasperskim – przewodniczącym Rady Miejskiej Śmigla.
AK
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Radny Sejmiku Wlkp. Wiesław Szczepański zaprasza do wyborów
We wtorek 14 sierpnia br.
prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił, że
wybory samorządowe odbędą
się w niedzielę 21 października
2018r.
Rozpoczęła się bardzo krótka, ale intensywna kampania
wyborcza. Niedługo do Państwa drzwi zapukają kandydaci
na radnych przekonując do
swojej osoby, partii bądź komitetu wyborczego z którego
startują.
Na ulicach, na płotach spoglądać będą na nas z plakatów
i bilbordów uśmiechnięte twarze polityków zachęcających
do oddania na nich głosów.
21 października br. idąc do
urn wyborczych każdy z nas
w miastach prezydenckich
otrzyma trzy karty do głosowania, w mniejszych miejscowościach 4 karty.
Oddamy głos na radnego
gminnego, powiatowego, bądź
sejmikowego oraz wybierzemy
swojego wójta, burmistrza,
prezydenta miasta.
Aby głos był ważny musimy postawić tylko jeden

krzyżyk na każdej z tych
kart przy kandydacie, którego
zamierzamy poprzeć. Jest to
niezmiernie ważne, bowiem
postawienie dwóch krzyżyków bądź jego brak oznaczać
będzie, że ten głos może być
nieważny.
Chciałbym przypomnieć,
ze cztery lata temu w okręgu
leszczyńskim w wyborach do
samorządu wojewódzkiego
ponad ¼ z głosów oddanych
przez wyborców stanowiły
głosy nieważne. Szkoda, że
głosy te były zmarnowane.
Z chwilą ogłoszenia wyborów rozpoczyna się mrówcza
praca komitetów wyborczych
nad przygotowaniem list wyborczych.
Spójrzmy jak wygląda ona
od kuchni, wiedząc że czasu komitety wyborcze mają
niewiele.
Do 27 sierpnia każdy kto
chce startować indywidualnie
musi zgłosić w Państwowej
Komisji Wyborczej swój komitet. Dotyczy to również
partii politycznych chcących
startować pod swoim szyldem,

Obchody Święta Wojska
Polskiego w WKU
w Nowym Tomyślu
W dniu 16.08.2018 r. w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu
odbyły się uroczyste obchody
Święta Wojska Polskiego.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście oraz stan
osobowy WKU. Po rozpoczęciu uroczystości i złożeniu
najserdeczniejszych życzeń
zebranym, Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk
Przemysław BOJARCZUK

wręczył dwa patenty oficerskie: ks. Romanowi RATAJCZAKOWI oraz ks. Karolowi
LIPIŃSKIEMU.
Zaproszeni żołnierze rezerwy otrzymali mianowania
na kolejny stopień wojskowy,
natomiast pracownikom WKU
wręczono medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, listy
gratulacyjne oraz udzielono
pochwał za wzorową i sumienną pracę.

bądź utworzonych w tym celu
komitetów wyborczych.
Do 6 września br. komitety
wyborcze przez swoich pełnomocników zgłaszają kandydatów do terytorialnych komisji
wyborczych. 11 września spośród osób zgłoszonych przez
poszczególne komitety wyborcze zostaną powołane terytorialne komisje wyborcze.

Do 16 września komitety
wyborcze będą mogły zbierać
podpisy poparcia pod listami
kandydatów do wyborów
samorządowych. W tym roku
mamy nowum, bowiem listy
poparcia nie muszą zawierać
nazwisk kandydatów na radnych. Ten dzień to również
ostatni termin rejestracji list
kandydatów na radnych w
terytorialnych komisjach wyborczych. W zależności do
jakiego organu samorządu
startujemy musimy zebrać
określoną liczbę głosów popierających naszą listę. W
przypadku wyborów do sejmiku wojewódzkiego musimy
zebrać i przedłożyć w PKW
listy poparcia z minimum 300
podpisami.
Do 21 września komitety
wyborcze zgłaszają swoich
kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych Do ich
zadań należy przeprowadzenie
wyborów – wydawanie kart
wyborczych, liczenie głosów.
W tym roku po raz pierwszy
będziemy mieli dwie niezależne komisje, Jedną do przepro-

wadzenia wyborów, drugą do
liczenia głosów.
Jeśli komitety wyborcze zarejestrują swoje listy wyborcze
w co najmniej połowie okręgów wyborczych do gminy ,
będą miały prawo zgłosić do
dnia 26 września swojego kandydata na wójta, burmistrza,
prezydenta. Mogą to zrobić,
ale nie muszą.
Tego samego dnia w Państwowej Komisji Wyborczej
odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, które zarejestrowały
swoich kandydatów do sejmików, w co najmniej połowie okręgów do wszystkich
sejmików. Komitety lokalne
uzyskają ten numer trochę
później.
29 września, to termin do
którego komitety wyborcze
mogą zgłaszać wniosk i o
przydział darmowego czasu
antenowego w mediach publicznych.
Ostatni dzień kampanii wyborczej to 19 października br.
20 października to już cisza
wyborcza.

21 października br. w godzinach od 7.00 do 21.00 pójdziemy do urn wyborczych.
Jak widzimy czasu komitety
wyborcze mają niewiele, a
obowiązków sporo.
Pamiętajmy, że wybory to
nasz obywatelski obowiązek.
Raz na cztery lata to my decydujemy kto będzie rządził
naszym miastem, powiatem
województwem.
W demokratycznie wybranych wyborach samorządowych nasi przedstawiciele
będą rządzić naszymi małymi
ojczyznami przez najbliższe
5 lat.
Wybierzmy ludzi, którzy
gwarantują rozwój naszej wsi,
miasta, powiatu, województwa. Pamiętajmy, że to my
decydujemy, kto będzie nas
reprezentował.
Mam nadzieję, że chociaż
trochę udało mi się pokazać
proces wyborów od kuchni.
Zapraszam do urn wyborczych 21 października br.
Wybierzmy najlepszych
Wiesław Szczepański
Radny Sejmiku Wielkopolskiego

Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego
z dnia 25 lipca 20018r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017r., poz. 1566)
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, na wniosek z dnia 30 maja 2018r., złożony przez Pana Arkadiusza Pawłowskiego – z
up. Burmistrza Rakoniewic, dla inwestycji p.n.
„Przebudowa ul. Piaskowej w miejscowości Rakoniewice”
W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości, lub ich części, w związku z czym
sporządzono mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz
nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
Gmina Rakoniewice
obręb Rakoniewice
ark. 2, działka o nr ewid.: 92/1, 81 (81/1, 81/2), 84/8, 84/7, 84/11, 84/12 (84/15, 84/16), 84/5, 84/6
(84/13, 84/14), 77/4 (77/9, 77/10), 83/1
obręb Rakoniewice Wieś
ark. 6, działka o nr ewid.: 327/1




W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale,
tłustym drukiem zaznaczono działki, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się
własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Rakoniewice.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w
rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z
naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), zawiadomienie
stron postępowania uważa się za dokonane po upływie siedmiu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim - Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Żwirki i
Wigury 1, tel. 61 44-52-528.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Z up. STAROSTY
/-/
Wojciech Miler
p.o. Naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa
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Góra plastikowych
śmieci
Rozejrzyj się wokół siebie.
On jest niemal wszędzie,
nawet jeśli nie zawsze jest to
dla nas oczywiste. Bez niego
nie byłoby możliwe lądowanie człowieka na Księżycu,
ale i sobotni grill na działce.
Kiedyś wychwalany pod
niebiosa za swoje niezwykłe
właściwości i wszechstronne
zastosowanie, dzisiaj niemal
na całym świecie powoli staje się… wrogiem publicznym
numer jeden!
Plastik. Jest wszędzie i jest
go coraz więcej. Szacuje się,
że od okresu powojennego,
gdy lawinowo wzrosła produkcja tworzyw sztucznych,
wyprodukowano go aż ok.
9 miliardów ton! Niemal
każdego dnia pojawiają się
kolejne apele o to, by w
końcu coś zrobić z rosnącą w
błyskawicznym tempie górą
plastikowych śmieci, które
będą rozkładać się przez
najbliższe nawet 1000 lat.
Niektórzy liczą, że może do
czyjejś wyobraźni przemówi rozmiar dryfującej na
Oceanie Spokojnym wielkiej
pacyficznej plamy śmieci, która jest już podobno
trzykrotnie większa niż…
Francja. Być może kogoś poruszy zdjęcie zakrwawionego
żółwia morskiego, w którego
nosie utkwiła plastikowa
słomka. A może do bardziej
zdecydowanych działań
zmobilizują ostrzeżenia
naukowców, że coraz więcej
mikrocząsteczek tworzyw
sztucznych przedostaje się do
naszej żywności, a z nią… do
naszych organizmów.
Oczywiście, nawet jeśli
plastik - trochę nie ze swojej
winy - zdobył wśród odpadów opinię „największego
śmiecia świata”, to nikt nie
jest na tyle naiwny, by twierdzić, że jesteśmy w stanie go
całkowicie wyeliminować i
zastąpić innymi materiałami.
Strategie antyplastikowe
opierają się więc raczej na

podejściu „mini-max”, czyli
ograniczeniu do minimum
stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw
sztucznych i zwiększaniu do
maksimum zbiórki i przetwarzania plastikowych odpadów. Co w praktyce oznacza
„minimalizacja” przekonaliśmy się w Polsce na początku
roku, gdy wszedł w życie
zakaz wydawania w sklepach
bezpłatnych jednorazowych
toreb foliowych. W skali
globu to żadna nowość.
Podobne działania zostały
wprowadzone już w ponad
40 krajach świata. Najbardziej radykalne prawo w tym
zakresie obowiązuje zaś w...
Kenii, gdzie za produkcję,
sprzedaż lub nawet samo
używanie „foliówek” grozi
grzywna w wysokości prawie
40 tys. dolarów albo kara do
4 lat więzienia.

Dnia 18.08.2018 roku odbył
się kolejny już V Miedzichowski Rajd Rowerowy „Aktywna turystyka w zgodzie
z naturą” zorganizowany
przez Gminę Miedzichowo.

Czarna lista jednorazowych
produktów z tworzyw sztucznych jest jednak znacznie
dłuższa. Plastikowe butelki,
kubki i mieszadełka do napojów, patyczki kosmetyczne,
sztućce, talerze, słomki czy
też patyczki do balonów
znalazły się ostatnio na
celowniku Komisji Europejskiej, która kilka miesięcy
temu zaproponowała, by były
one produkowane z bardziej
zrównoważonych materiałów albo nie były oferowane
bezpłatnie. Inne popularne
produkty - nawilżane chusteczki, podpaski higieniczne
czy balony - powinny być
zaś lepiej oznakowane, by
jasno informować o obecności tworzyw sztucznych
i szkodliwym wpływie na
środowisko. W podobnym
kierunku idą już zresztą niektóre kraje, choćby Wielka
Brytania, która na początku
roku wypowiedziała własną
wojnę słomkom do napojów i
patyczkom do uszu.

W czwartkowe popołudnie 23
sierpnia 2018r. dziadkowie i
wnuczęta zawiązali swoistą
nić porozumienia podczas zabaw i gier odbywanych w mini
parku przy OPS w Pniewach.
Wspólne spotkania dają wiele
radości i zadowolenia zarówno
tym dużym jak i tym małym.
Siły zregenerować można
było soczkiem malinowym i
pysznymi rogalikami upieczonymi przez Seniorki w ramach
warsztatów kulinarnych.

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Stertą nonsenów zalewa
nas Unia
Wystąpienia agenta o
wdzięcznej ksywce Bolek,
nudzą już chyba nawet najzagorzalszych zwolenników
starego komunistycznego
porządku i wiernych hasłu:
„żeby wszystko było, tak jak
było”. Te miliony, które nie
stawiły się pod siedzibą sądu
świadczą o tym dobitnie. Ile
można wysłuchiwać „autorytetu moralnego III RP”
o tym, że ma broń, której
użyje, albo nie użyje, pokaże
albo nie pokaże, a na pewno
nie odda policji. Wszyscy już
znamy na pamięć brednie
o tym, jak to TW Bolek nie
podpisał listy, którą może
jednak podpisał, za co brał
pieniądze, ale nie donosił, no
może donosił, ale nieszkodliwie.
Obecnie najtęższe głowy
prawnicze wysilają się, nad
odpowiedzią, czy będąc w
stanie spoczynku można
iść na urlop? Teoretycznie
stan spoczynku wyklucza
chodzenie, bo można się
zmęczyć. Ale niezmordowana prezes w stanie spoczynku
nie spocznie, póki zagrożone
są interesy nadzwyczajnej

„Aktywna Turystyka w zgodzie z naturą”
– V Miedzichowski Rajd Rowerowy”

ubeckiej kasty.
Brnięcie od kłamstwa do
kłamstwa jest zawsze nudne,
o czym można się było także
przekonać na „przesłuchaniu
Polski”, przed gremium Unii
Europejskiej. Występuje
jakieś dziewczę z zarzutami
do polskiego premiera, o rzekome łamanie prawa kobiet.
Co można odpowiedzieć, że
jej donosiciele są w błędzie?
Powoływanie się na oczywistości, to tylko strata czasu.
Nic więc dziwnego, że zapijaczony dygnitarz europejski
pokazuje kto tu rządzi. Ale
czy sterta nonsensów, jakimi
zalewa nas Unia Europejska
nie ma za zadanie skrywać
czegoś, co te oczywiste bzdury mają przykryć? Obawiam
się, że jest jeszcze gorzej. Po
wyeliminowaniu prawdy i
logiki z oficjalnego dyskursu,
staniemy się bezradni i bezbronni, niezdolni odróżnić
oczywistych absurdów takich
chociażby jak wypowiadane
przez Nowoczesnych posłów
– wówczas już nawet cenzura
Internetu stanie się zbędna.

Małgorzata Tobb

Nową.
Uczestnicy po przyjeździe
do Pszczewa udali się na zajęcia edukacyjno – przyrodnicze
do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, gdzie pracownik
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego przybliżył im zagadnienia związanez przyrodą
oraz ekosystemem lasu.
Pomimo długiej (ponad 45
km) i trudnej trasy prowadzącej przez lasy na twarzach
uczestników gościł uśmiech i
zadowolenie. Na zakończenie
wręczono wszystkim uczestnikom drobny upominek w
postaci sportowej saszetki.

Przy wymarzonej pogodzie
uczestnicy zebrali się na placu przed Szkołą Podstawową w Miedzichowie . Po
przeprowadzeniu formalności
ponad 30-stu osobowa grupa rowerzystów pod opieką
przewodników oraz ratownika
wyruszyła w trasę prowadzącą
z Miedzichowa do Pszczewa
poprzez Jabłonkę Starą i Silną

Nić porozumienia
m Pniewy

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu (cześć 25)
Wtorek, 25 stycznia
Po rannej pobudce którą zrobiły
mi przejeżdżające samochody
tureckie, które jak zwykle głośno
chodziły spojrzałem na zegarek.
Była godzina 6.35, a więc na tutejszy czas jest już po dziewiątej.
Pogoda ładna świeci słońce, a
więc czas na wstawanie. Po rannej toalecie i zjedzeniu śniadania
idę do moich kolegów, ale oni już
też byli na chodzie.
Zrobiliśmy małą naradę w
moim samochodzie, patrząc
na samochody tureckie które
są ustawione w kolejce przed
wjazdem na stację paliwową,
ale na innej ulicy która jest po
mojej lewej stronie. Na niej
widać dziesiątki samochodów
tureckich oczekujących na paliwo. Ja stoję około stu metrów
przed stacją. Myślimy teraz jak
tu wjechać na stację aby zatankować paliwo, bo wczoraj nie podporządkowaliśmy się wojskowej
żandarmerji i policji. Na pewno
będą dzisiaj jakieś problemy.
Ale gdy byśmy ich posłuchali
i pojechali na koniec tej kolejki
to na pewno byśmy stali w niej
dwa lub trzy dni oczekując na
zatankowanie. Po jakimś czasie
widzimy, jak w naszym kierunku idzie kilku wojskowych. Po
przyjściu do mojego samochodu
kiwnęli ręką abyśmy wyszli z
kabiny. Jeden z nich mówił po
angielsku i powiedział nam, że
nie dostaniemy paliwa bo nie
stoimy w tej kolejce co nam kazano. No i jest problem o którym
przed chwilą rozmawialiśmy.
Na szczęście mieliśmy jeszcze
te ich ulubione papierosy na
bakszysz i zrobiliśmy szybko
zrzutkę. I w ten sposób żeśmy ich
udobruchali dostając zezwolenie
na zatankowanie. P
odjechaliśmy bardzo blisko
dystrybutorów na odległość około20 metrów, no i teraz tureccy
kierowcy nie chcieli nas wpuścić
stając mi na drodze. Wygrażając
rękoma i krzycząc w moim kierunku tyle co zrozumiałem i się
domyśliłem , że oni tutaj stoją
już piąty dzień czekając na paliwo. Ale ja włączyłem jedynkę i
bardzo pomalutku podjeżdżałem
do dystrybutorów. No i doszło do
małej przepychanki z turkami
oraz uderzania pięściami w

moją kabinę. Ale ja już na nic
nie reagowałem i wolniutko
zbliżałem się do dystrybutora, a
w między czasie jeden z tureckich kierowców chciał mi szybko
zajechać drogę no i zbytnio
się pośpieszył, zderzając się z
irańskim samochodem ciężarowym. I w tej sytuacji powstał
korek uliczny. Ruch na jakiś czas
został zablokowany. A krewkich
tureckich kierowców ten wypadek trochę ostudził i zrobił się
mały zator. Myśmy natychmiast
tą sytuacje wykorzystali, a żeby
się wepchnąć jeszcze bliżej stacji
benzynowej. No i teraz z kolei
wojskowi z tej Rady którzy stali
przy dystrybutorach nie chcieli
nas zatankować. I tutaj zadziałał
Władek. Podszedł do głównego
szefa i ściskając go jakby to był
dobry stary znajomy z którym
nie widział się parę lat. No i w
ten sposób wyżebrał paliwo dla
wszystkich naszych samochodów. Oczywiście dając znowu
jedną paczkę papierosów od
każdego tankującego samochodu aby nie stać w kolejce. Takie
to nieraz musimy stosować różne
sztuczki z tymi Persami, aby
znowu nie stać cztery lub pięć
dni w kolejce po paliwo.
Po zatankowaniu zorientowaliśmy się z Władkiem, że
wśród nas nie ma Zygmunta. Na
pewno spotkała go jakaś nie miła
przygoda. Po krótkiej rozmowie,
a całą tą sprawę zawalił jadący
przedostatni Piotr, który nie
zwrócił uwagi i stracił kontakt
z jadącym za nim Zygmuntem.
A później dla zmylenia chciał
podjechać jeszcze bliżej nas i
się ześlizgnął uderzając w ten
nie szczęsny słup elektryczny.
Nie było innej rady. Odłączyłem
przyczepę, zabierając Władka,
Jacka i Mariana, ruszyliśmy w
powrotną drogę w poszukiwaniu
pechowego Zygmunta. Jadąc po
ulicach przez miasto rozglądamy się bacznie, ponieważ jest
duży ruch i stoi jeszcze wiele
porozbijanych samochodów po
nocnej ślizgawce a przy nich
policjanci. Wspominaliśmy tą
wczorajszą nocną jazdę po tych
śliskich ulicach. Dzisiaj nie
jest już tak bardzo ślisko. Po
wyjechaniu z miasta jedziemy
dzisiaj już nie tą zaśnieżoną i

śliską drogą . Słońce już bardzo
przygrzewa, droga jest mokra ale
nie ma na niej śniegu. Nie do
wiary jak te warunki pogodowe
się tutaj zmieniają.
Po ujechaniu około 40 kilometrów zobaczyliśmy jadący
samochód osobowy mrugający światłami i otwarte prawe
drzwi przez które machał ręką
Zygmunt. Po zatrzymaniu się
i krótkiej rozmowie okazało
się, że pękł filtr paliwowy i
zgubił wszystkie paliwo po
drodze. To jest dopiero pech.
Zygmunt przesiadł się do nas i
razem udaliśmy się na malutką
zatoczkę przy drodze, gdzie
stał samochód Zygmunta. I
tak patrząc na to miejsce w
którym stanął Zygmunt, to stał
w tak zwanym szczerym polu
na tym bezludziu. I tak sobie
pomyślałem, że też tutaj temu
naszemu biedakowi weteranowi
gór przyszło znowu samemu
nocować w tym nieogrzewanym
samochodzie. Na pewno nie było
jemu przyjemnie patrząc jak
my się oddalamy. Opowiadał
nam, że mrugał światłami trąbił
sygnałem dźwiękowym a jadący
przed nim Piotr nie reagował,
a był w odległości nie większej
jak 50 metrów i nie możliwe
żeby nie mógł tego widzieć.
Zygmunt sam nie może jeszcze
tego zrozumieć, że Piotr tego nie
mógł zauważyć. Rozumiał to,
że sygnału mógł nie słyszeć, ale
gdy włączy się długie światła i to
jeszcze w nocy a tym bardziej, że
raz za razem mrugał tego to już
nie mógł zrozumieć. Był bardzo
rozżalony, że tacy to są koledzy,
niby po fachu pod jednym szyldem a tym bardziej, że jedziemy
razem. Było mi go bardzo żal,
bo wczułem się w jego sytuację
a ja tyle o tym mówiłem, że musimy mieć kontakt wzrokowy i
być bardzo uważnym na kolegę
jadący za sobą. Niestety tacy
jesteśmy, jest mi z tego powodu
bardzo przykro, bo wczułem się
w jego sytuację. Piotr niestety
skłamał, że Zygmunt stoi gdzieś
dalej. Szlag mnie trafia, jak tak
teraz myślę, że Piotr jest taki
pizdelec, a później wciskając
się bliżej nas zawadził o słup
elektryczny i zrobił nam jeszcze
dodatkowy problem. Gdyby nie

my, on sam na pewno miałby
poważne kłopoty i być może
swoją dietę zostawiłby tutaj w
Iranie. Nie mogę tego strawić.
Jak można tak zrobić, być
ślepym i głuchym, naprawdę
nie mogę w to uwierzyć. Filtr
paliwa Zygmunt dostał dzisiaj
od bułgarskiego kierowcy który
też jechał do Teheranu. Niestety,
paliwa już nie dostał i musiał
dojechać do Tabritz z kanistrem.
Dobrze, że zabrał go kierowca
samochodu osobowego któremu
musiał dać bakszysz w postaci
paczki papierosów.
Z mojego samochody przelaliśmy 20 litrów paliwa do
Volva Zygmunta. Zygmunt w
tym czasie wymienił pęknięty
filtr paliwa i po odpowietrzeniu
ruszyliśmy w drogę powrotną.
Jadąc z powrotem jechaliśmy tą
samą ulicą co wczorajszej nocy,
na której było tak bardzo ślisko,
a jadące samochody tureckie
porozbijały wiele irańskich samochodów osobowych.
Zajechaliśmy na tą samą stacje paliwową na której myśmy
się zatankowali. I tutaj ponownie
Władek musiał się czapkować
przed Radą Wojskową, ale tym
razem już nie było takiego dużego problemu z zatankowaniem.
Po zatankowaniu wyruszyliśmy
znowu w komplecie. Jadąc przez
miasto widzę jak trzy małe furmanki są załadowane drzewem a
woźnicy idą pieszo. Co ciekawe,
to to że wozy te miały ogumowane koła, czyli mieli nakładki
gumowe na żelaznych obręczach
kół, u nas tego nie zauważyłem.
Gdyż u nas w kraju wozy takie
mają tylko obręcze metalowe .
Jadąc ulicami Tabritz na poboczach leży jeszcze dużo śniegu
ale jezdnie są czyste. Słońce
już mocno grzeje, w plusie jest
15stopni. Tutaj już widać nowe
domy o wysokiej zabudowie,
widocznie nie ma tutaj strefy
sejsmicznej.
Do granicy Irańskiej pozostało około 250 kilometrów.
Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki
pomocy redakcji motoryzacyjnej „40ton.net”, którego
redaktorem jest Filip
Bednarkiewicz.
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28. edycja Malta Festival
Poznań dobiegła końca

POWIATY-GMINY
27 sierpnia 2018

Przez 10 dni uczestniczyliśmy
w ponad 200 wydarzeniach
(spektaklach, koncertach,
debatach i działaniach miejskich) w 40 lokalizacjach,
przygotowanych przez 637
artystów i aktywistów z 17
krajów. Szacuje się, że łącznie brała w nich udział około
80-tysięczna publiczność!

nabór SZKO£Y
kontakt telefoniczny : 500 372 178

lub sekretariacie

Podania prosimy składać w dziale kadr

mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

zaworów gazowych

3. monter podzespołów

WOLSZTYN

2. stolarz

1. specjalista stolarz

przyjmie do pracy na stanowiska :

od listopada 2017

„Wielkopolanka”

Spółdzielnia Inwalidów

2018/19

Festiwal rozpoczął się wspólnym budowaniem i burzeniem.
Podczas warsztatów przeprowadzonych przez francuskiego
artystę Oliviera Grossetête’a,
wraz z wolontariuszami, przygotowano elementy kartonowej kopii „wieży Gargamela”,
które następnie przeniesiono
na plac Wolności, aby za ich
pomocą – przy udziale przechodniów – wznieść 20-metrową prowizoryczną budowlę. Jej spektakularny upadek
rozpoczął 28. edycję festiwalu.
Później, na placu
Wolności przez dziesięć kolejnych dni uczestniczyliśmy
w pokazach filmowych, spektaklach, koncertach, debatach i
czytaniach performatywnych.
Tutaj również często dochodziło do integracji artystów z
publicznością i mieszkańcami
miasta w wielokulturowym

i międzynarodowym gronie,
choćby podczas wspólnych
śniadań, rozmów i działań
artystycznych. Z tego miejsca też przez cały tydzień
dobiegały odgłosy instalacji
dźwiękowej przygotowanej
we współpracy kompozytorów z Akademii Muzycznej
w Poznaniu i projektantów
ze School of Form. Instalacja Organizm wybrzmiewała
dopiero po napędzeniu jej
ludzką energią. Złożona była
z kilku kół rowerowych, które
po wprowadzeniu ich w ruch
uruchamiały warstwy dźwiękowe, składające się razem na
instrumentalny organizm.
W Schronie zlokalizowanym przy zbiegu ulic Taczaka
i Kościuszki uczestniczyliśmy
ponadto w grze sfery dźwięku, wyobraźni i wspólnego
doświadczania przestrzeni,
czyli w Czytaniu w ciemnościach Bertolta Brechta, które
prowadził Andrzej Ficowski.
W całkowitej ciemności wysłuchaliśmy historii uchodźcy,
który próbował przedostać się
z Afryki do Europy amatorsko
skleconym samolotem.
Przed finałowym koncertem
przestrzeń placu Wolności wypełniła się dźwiękami pianina,

gwarem rozmów i wspólnym
śpiewem. Już bowiem po raz
drugi zaproszono poznanianki i poznaniaków, artystów,
miłośników polskiej piosenki
do „kawiarni ze śpiewem”.
Café-chantant to zapomniana
osiemnastowieczna tradycja
wspólnego muzykowania,
którą reaktywowano podczas
listopadowego Nostalgia Festival Poznań – wtedy w siedzibie
Fundacji Malta, teraz na placu
Wolności za mikrofon chwycili nie tylko profesjonaliści,
ale także festiwalowi widzowie. Na maltańskiej scenie
pojawili się również goście:
Anna Jurksztowicz, Krzesimir
Dębski oraz Andrzej Chyra.
Na wielki finał festiwalu wybrzmiały legendarne
piosenki i muzyka filmowa
Zygmunta Koniecznego w
nowoczesnych, orkiestrowych
aranżacjach. Na scenie w
parku im. Henryka Wieniawskiego usłyszeliśmy utwory
kompozytora w poruszającej
interpretacji Agaty Zubel,
Cezarego Duchnowskiego,
Bartka Wąsika, Andrzeja Bauera oraz orkiestry prowadzonej
przez Marcina Sompolińskiego.
Oprac. red. Michał Szott

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

Zakład mięsny
„Zieliński” Wioska

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

zatrudni pracowników
do pomocy w produkcji
i rzeźników

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

www.brudlo.com.pl

tel. 504 023 401

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

WYKONUJEMY

profesjonalnie na zlecenie
grafikę reklam
gazetowych oraz plakatów

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp.
ul. Garbary 23 pok. 219 tel./fax (61) 44 48 741
Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611
WYDAWCA:WydawnictwoReklamowo-Prasowe „Powiaty-Gminy”,
Grodzisk Wlkp., ul. Garbary 23 tel. (61) 44 48 741
Wydawca Franciszek Gwardzik
e-mail:powiaty@wp.pl / powiaty_poczta@onet.pl / powiaty@
poczta.fm, www.powiatygminy.za.pl
DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02
Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi
odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów
i artykułów oraz zmian tytułów

TEL: 608 321 611

PRZYJMĘ

na umowe -zlecenie

przedstawiciela gazety do
zbierania reklam
z terenu Leszna

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611
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P.H.U.
Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

PRACA

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

Zatrudnię pilnie na umowę- zlecenie kierowcę
z samochodem do kolportażu prasy w różnym
czasie w czasie miesiąca. Reflektuję na osobę
z Rakoniewic, Rostarzewa lub okolic.
Może być emeryt lub rencista.Proszę o kontakt

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

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

tel. 608 321 611

nagrobki granitowe

POWIATY-GMINY
10 listopada 2016

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

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

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
zanęty, przynęty
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO–USŁUGOWE
wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a
a

FILIA Grodzisk Wlkp., ul. Leśna 8A /pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

OPALENICA

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

farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom. 602 108 348, 602 578 443
Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania,
Volvo, Renault itp.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

P. H. ANDRZEJ CIORGA

Str. 22

POWIATY-GMINY
27 sierpnia 2018

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

Zbąszyń

Plac Wolności 2
Tel.

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
Grodzisk Wlkp. ul. Polna 4

poniedziałki - 15.00 - 19.00
a wtorki i czwartki 13.00 -17.00
środy 8.00 - 12.00 a piątki 8.00 - 12.00
a

a

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

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

REKLAMY I
OGŁOSZENIA:
powiaty@wp.pl
tel. 608 321 611

Autoryzowany
Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

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

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

www. skrecykling.pl

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

e-mail:biuro@skrecykling.pl

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

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)
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Wrzesień 2018

OFERTA SPECJALNA !!!

w sklepach firmowych

Edan Extra Lacpol

Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:






Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 3 ul. Bohaterów Bukowskich 15a w Buku
Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie
Sklep nr 8 ul. 3 Maja 10 w Opalenicy

Ser Gouda Lacpol

Twaróg półtłusty klinek

12.50 zł/kg

8.90 zł/kg 13.99 zł/kg

PRZEZ CAŁY CZAS LICZNE PROMOCJE NASZYCH WYROBÓW
M.IN. TWAROGÓW, ŚMIETANEK, JOGURTÓW ITP.

Wrzesień 2018

OFERTA SPECJALNA !!!
Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:

w sklepach firmowych

Twaróg tłusty próżnia

10.99 zł/kg







Kefir 1.5% but. 390ml

1.28 zł/szt.

Mleko UHT 250 ml
czekolada, wanilia

0.99 zł/szt.

Jogurt Typ Grecki 10% tł. 340g

2.29 zł/szt.

Mleko 2% kart. 1l

1.88 zł/szt.

Kefalotiri
Ser grecki długo dojrzewający

2.04 zł/100g

Zsiadłe mleko 400g

1.50 zł/szt.

Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 3 ul. Bohaterów Bukowskich 15a w Buku
Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie
Sklep nr 8 ul. 3 Maja 10 w Opalenicy

Serek śmiet. Pacynka 250g Folia

2.80 zł/szt.

Śmietana ukwasz. 18% 200g

Śmietanka 30% 200ml

1.60 zł/szt.

1.99 zł/szt.

Twarożek ziarnisty 200g

Twaróg półtłusty krajanka
EKO pergamin

1.70 zł/szt.

10.70 zł/kg

Ser smażony 200g Top-Tomyśl

3.99 zł/szt.

CO TYDZIEŃ „TANI PIĄTEK” – NASZE WYROBY W SUPER CENIE !!!

