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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

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

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  16 (551)
31.08.2019 - 12.09.2019 ISNN 1733-4713 22 lata

BEZPŁATNY

DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ :  POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN  - GRODZISK 
WLKP. -  LUBOŃ  - NOWY TOMYŚL -  OPALENICA  - ŚMIGIEL -  STĘSZEW - SULECHÓW -  WOLSZTYN  - ZBĄSZYŃ - MOSINA - RAKONIEWICE - PRZEMĘT - SIEDLEC - LWÓWEK - DUSZNIKI - KOMORNIKI - GRANO-
WO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 650 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 3,90 zł/kg 

a makulatura 0,12 zł /kg

SKUP ZŁOMU

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

27
rocznica

1992
2019

Jarosław ZIĘTARA
JEDYNY POLSKI DZIENNIKARZ

ZABITY NA ZLECENIE
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BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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W sobotę, 24 sierpnia, 
odbyły się w Brójcach Do-
żynki Gminne. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą świętą, 
po której korowód dożyn-
kowy z wieńcami i owocami 
pracy rolników przeszedł, 
na boisko w Brójcach – 
centralne miejsce dalszych 
uroczystości. 

Humorystycznie i kolorowo 
udekorowanymi ulicami Bró-
jec przejechały także, wycią-
gnięte niejednokrotnie z la-
musa, stare maszyny rolnicze. 
Starostami Dożynek byli Pani 
Genowefa Malak i Arkadiusz 
Oleksiuk z Brójec. Nastąpiło 
tradycyjne dzielenie chleba 
wśród wszystkich uczestników 
i gości. Potem głos zabrał Pan 
Burmistrz Jarosław Kaczma-
rek. Medalami „Zasłużony 

dla Miasta i Gminy Trzciel” 
uhonorowani zostali Pani 
Agnieszka Czapłon – Sołtys 

Brójec i Pan Roman Pisera 
– Sołtys Panowic. Następnie 
delegacje wieńcowe poszcze-

gólnych sołectw otrzymały 
okolicznościowe dyplomy. W 
części artystycznej wystąpiły 

dzieci i młodzież z gminy Trz-
ciel oraz zespół Antrakt. Odbył 
się także niezwykle emocjo-
nujący pokaz siłaczy – pań, 
panów i dzieci. Apetyt można 
było zaspokoić na obfitych 
stoiskach gastronomicznych, 
p r z yg o t ow a n yc h  p r z e z 

Sołectwo Brójce i  Koło 
G osp o dy ń  Wie jsk ich  w 
Brójcach. Na zakończenie 
była zabawa taneczna. Humory 
dopisały a wszystkim naszym 
rolnikom dziękujemy i życzy-
my im szczęścia, dostatku i 
zawsze dobrej pogody.

Dożynki Gminne w Brójcach

W dniach 22 - 25 sierpnia br. Gmina Trzciel uczestniczyła w IV Światowym Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu. Można było zobaczyć wyroby rękodzielnicze, nie tylko wikli-
nowe, z całego świata, poznać materiał i technikę wykonania, a także zakupić je. W ciągu 4 dni była okazja by poznać tradycyjne stroje z wielu krajów, instrumenty i muzykę. Festiwal był polem do 
wymiany spostrzeżeń, doświadczeń z dziedziny wikliniarstwa i plecionkarstwa, nawiązania nowych kontaktów i znajomości. Stoisko Gminy Trzciel było okraszone wyrobami naszych producentów. 
Dziękujemy za pomoc, wsparcie, zaangażowanie i poświęcony czas Państwu Grażynie i Wiesławowi Kaczmarkom, Jackowi Czajkowskiemu i Józefowi Jęczowi.

IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa
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Rodzinny Ogród Działkowy 
“Leszczynko” z Leszna 
to jeden ze zwycięzców 
konkursu realizowanego w 
ramach programu „Z Ku-
jawskim pomagamy pszczo-
łom”. Otrzymany grant 
działkowcy przeznaczyli na 
zasadzenie ponad 500 ro-
ślin przyjaznych pszczołom 
i zbudowanie domków dla 
owadów zapylających. Pro-
jekt podsumowano podczas 
obchodów Dnia Działkowca 
24 sierpnia br. na terenie 
ROD „Leszczynko”.

ROD „Leszczynko” z Leszna 
był jedynym i pierwszym 
Rodzinnym Ogrodem Dział-
kowym w Polsce, który przy-
stąpił w tym roku do konkursu 
grantowego „Z Kujawskim 
pomagamy pszczołom” i zo-
stał jego laureatem. Otrzy-
mane środki wykorzystano 
na rzecz poprawy warun-
ków życia pszczół. Mamy 
ich w Polsce około 470 ga-
tunków, wszyscy korzystamy  
z owoców ich pracy, bo dzięki 
zapylaniu roślin, otrzymujemy 
nie tylko żywność, ale także 
wiele innych produktów, jak 
np. ubrania. Na co dzień nie 
zastanawiamy się jednak, w 
jakich warunkach żyją owady 
zapylające i czy mają co jeść. 
Tymczasem nasza pomoc po-
legająca między innymi na 
sadzeniu kwiatów bogatych w 

nektar i pyłek, jest dla pszczół 
niezbędna. 

Tę potrzebę pomocy pszczo-
łom dostrzegło kierownictwo 
ROD „Leszczynko” i za otrzy-
many grant zostało zakupio-
nych i posadzonych ponad 500 
roślin, tworząc kwietno-zielną 
łąkę na terenie działek. Za-
montowano także pięć dom-
ków dla owadów zapylających, 
umożliwiających im założenie 
gniazda. Przygotowano rów-
nież i ustawiono tablice eduka-
cyjne informujące o roślinach 
przyjaznych pszczołom oraz 
o różnych gatunkach owadów 
zapylających. We wszystkie 
prace z zaangażowaniem włą-
czali się działkowcy z całymi 
rodzinami.

- Dzięki naszej wspólnej 
pracy dotychczas niezagospo-
darowana przestrzeń na dział-
kach została pięknie ukwie-
cona, a jednocześnie stała się 
cennym źródłem pokarmu dla 
zapylaczy. My także na tym 
skorzystaliśmy, bo pszczoły 
odwdzięczyły się nam zapy-
lając nasze uprawy. Cieszymy 
się, że w tworzenie łąki i budo-
wę domków zaangażowały się 
także dzieci, bo to one będą w 
przyszłości budować świado-
mość kolejnych pokoleń, by 
chronić i dbać o pszczoły – 
mówi Grzegorz Herman, wice-
prezes Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych „Leszczynko”  
w Lesznie.

Podsumowanie działań zre-
alizowanych w ramach grantu 
z programu „Z Kujawskim 
pomagamy pszczołom” odby-
ło się 24 sierpnia br. podczas 
Dnia Działkowca. Dla uczest-
ników przygotowano liczne 
atrakcje i konkursy, m.in. 
konkurs wiedzy o pszczołach i 
roślinach przyjaznych pszczo-
łom, konkurs na najładniejszą 
działkę w trzech kategoriach: 
działka warzywna, warzywno
-rekreacyjna i rekreacyjna oraz 
konkursy dla dzieci. Wręczono 
także odznaczenia „Zasłużo-
nego Działkowca” dla ROD 
„Leszczynko”. Wydarzenie 
zakończyło się wspólną zaba-
wą taneczną.

O granty w ramach progra-
mu „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom” ubiegały się w 
tym roku m.in. organizacje 
pozarządowe, gminy, parki 
narodowe, parki krajobrazo-
we, muzea, skanseny, lokal-
ne grupy działania, jak np. 
koła gospodyń wiejskich czy 
rodzinny ogród działkowy 
oraz inne podmioty, spełnia-
jące wymagania regulamino-
we. Ostatecznie jury oceniło 
217 wniosków, z których 13 
otrzymało granty w wyso-
kości 6.400 zł lub 12.000 zł,  
w zależności od zakresu za-
planowanych działań. Projekty 
finansowane z grantów będą 
realizowane do listopada br.

Anna Szarek

Działkowscy dla pszczół

Aż pięć ofer t złożono w 
przetargu na kolejny etap 
rewitalizacji Parku Jonstona 
w Lesznie. Niestety są one 
droższe od tego, czego spo-
dziewało się miasto; jeszcze 
nie postanowiono, czy bu-
dżet przedsięwzięcia zostanie 
zwiększony, czy unieważni się 
postępowanie. 

Przetarg dotyczy rewita-
lizacji południowej części 
Parku Jonstona, rozciągającej 

się od Alei Jana Pawła II do 
ul. Włodarczaka. -Zakładamy 
wykonanie badań dendrolo-
gicznych, nowe nasadzenia, 
urządzenie łąki kwietnej, 
odnowienie alejek wraz z 
wymianą małej architektury 
- mówi Lucyna Gbiorczyk z 
Urzędu Miasta Leszna. Szaco-
wana wartość prac wynosiła 
niespełna 700 tysięcy złotych. 
Przetarg pokazał, że to zbyt 
mało. 

-Wpłynęło pięć ofert, jednak 
wszystkie są wyższe od kwoty, 
jaką przeznaczyliśmy na to 
zadanie - mówi Lucyna Gbior-
czyk. Najniższa propozycja 
wynosi ponad milion złotych. 
Oferty są jeszcze sprawdzane, 
wkrótce zapadnie decyzja, czy 
miasto zwiększy budżet przed-
sięwzięcia, czy unieważni 
postępowanie i ogłosi kolejne 
licząc na niższe ceny. 

Radio Elka

Po ponad ośmiu miesiącach 
„bezkrólewia” zarząd Aero-
klubu Leszczyńskiego wybrał 
nowego prezesa. Został nim 
Dariusz Zawirski – pilot, in-
struktor i trener szybowcowy 
i ekonomista z zawodu. Jak 
mówi najważniejszym zada-
niem klubu będzie wsparcie 
szkolenia młodzieży. 

Aerok lub Leszczyńsk i 
prezesa nie miał od listopa-
da ubiegłego roku, kiedy to 
rezygnację z funkcji złożył 
Przemysław Nowacki. Przez 
ten czas władzę w organizacji 
sprawował zarząd, jednak nie 
było to wystarczające, na co 

zwrócił uwagę Sąd
Rejestrowy. Zarząd sko-

rzystał więc z możliwości 
rozszerzenia swojego składu. 
Propozycję złożono Dariu-
szowi Zawirskiemu, którego 
powołano też na prezesa AL. 

Dariusz Zawirski ma 53 lata, 
jest jednym z bardziej znanych 
leszczyńskich pilotów szybow-
cowych średniego pokolenia. 
Posiada także uprawnienia tre-
nera szybowcowego. Z zawodu 
jest ekonomistą, pracuje we 
wrocławskim oddziale firmy 
z Singapuru. 

Zapytany o program kiero-
wania Aeroklubem Leszczyń-

skim odpowiedział, że naj-
ważniejszym zadaniem będzie 
wsparcie szkolenia szybowco-
wej młodzieży. -Ostatnio u nas 
to nieco kuleje, zwłaszcza z 
powodów finansowych, wzor-
cem dla mnie jest Aeroklub 
Nadwiślański w Grudziądzu, 
który na ostatnie mistrzostwa 
w Lesznie przysłał ponad 20 
młodych pilotów, tam taki 
system wsparcia doskonale 
działa - mówi Dariusz Zawir-
ski. Prezes liczy też na dobrą 
współpracę ze spółką Lotnisko 
Leszno, która w imieniu mia-
sta zarządza lotniskiem. 

Radio Elka

Kościański odcinek ekspreso-
wej drogi S-5 będzie gotowy 
już w październiku – poinfor-
mował podczas konferencji 
prasowej poseł PiS Tomasz 
Ławniczak. GDDKiA zapyta-
na o postęp prac odpowiada, że 
termin oddania to IV kwartał 
tego roku, bez dalszych szcze-
gółów. 

Podczas poniedziałkowej 
konferencji prasowej inaugu-
rującej kampanię PiS w Lesz-
nie poseł Tomasz Ławniczak 
podał termin zakończenia prac 
na kościańskim odcinku S-5. 
-Droga będzie ostatecznie od-
dana do użytku do końca roku 

między Lesznem a węzłem
Poznań-Zachód - powiedział 

- w październiku zakończone 
zostaną roboty na obwodnicy 
Kościana i Czempinia, w grud-
niu ostatni odcinek trasy. 

To oczywiście dobra, lecz 
nieco zaskakująca informacja 
- Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad wcze-
śniej jako termin oddania 
pozostałej części „Piątki” do 
użytku podawała koniec tego 
roku. -Mam swoje informacje 
z sejmowej Komisji Infra-
struktury i Ministerstwa Infra-
struktury - zapewnił Tomasz 
Ławniczak, dodając że może 

tu chodzić tylko o wprowa-
dzenie przejezdności na S-5, z 
późniejszym wykonaniem prac 
dodatkowych. 

O podane przez posła termi-
ny zapytaliśmy w poznańskim 
oddziale GDDKiA. -Termin 
oddania odcinka do użytku to 
czwarty kwartał tego roku - za-
pewniła rzeczniczka oddziału 
Alina Cieślak, nie precyzując 
żadnej konkretnej daty. Pamię-
tać jednak należy, że czwarty 
kwartał zaczyna się właśnie w 
październiku. W październiku 
będziemy mieli też wybory 
parlamentarne. 

Radio Elka

Co z rewitalizacją Parku Jonstona?

Aeroklub stawia na młodzież 

Otwarcie S-5 już w październiku 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

Edmund Bosy

oKRĘGoWA sTACJA KonTRoLI PoJAZdÓW
dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy
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m Nowy Tomyśl
Na zaproszenie członków Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Nowotomyskiego odbyło się spotka-
nie z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Pilskiego Panem Krzysztofem Czarneckim. Na 
spotkaniu było omawianych kilkanaście tematów dotyczących Gminy i Powiatu Nowotomyskiego 
min. dróg, szkolnictwa oraz służby zdrowia. W obecnych wyborach Prezes Krzysztof Czarnecki 
jest kandydatem na posła do Sejmu RP. Fr. Gwardzik

Prezes Czarnecki w Nowym Tomyślu

Drodzy Mieszkańcy Powiatu 
Kościańskiego,

Zapraszam Państwa do wspól-
nego świętowania podwójnych 
urodzin Powiatu Kościań-
skiego, które zaplanowaliśmy 
na sobotę, 14 września 2019 
roku. Rok 2019 to wyjątkowy 
rok dla naszej samorządowej 
wspólnoty.

Pełni radości z odzyskiwanej 
niepodległości, gdy na wie-
lu frontach Wielkopolanie 
walczyli w Powstaniu Wiel-
kopolskim, mieszkańcy Ziemi 
Kościańskiej, w styczniu 1919 
roku, rozpoczęli tworzenie 
polskiej administracji po-
wiatowej. Na czele stanął 
Gustaw Raszewski, wybitny 
działacz społeczny, pierwszy 
starosta powiatowy. Zapał 
i zaangażowanie, które im 
towarzyszyło sprawiły, że 
nasz powiat, mimo wielu prze-
ciwności, biedy i kryzysów 
gospodarczych rozwijał się i 
piękniał. Sprzyjało temu silne 
poczucie społecznych więzi i 

współodpowiedzialności za 
losy mieszkańców.

Historia sprawiła, że dzie-
ło to zostało przerwane. Na 
jego kontynuację i odbudo-
wę dostaliśmy szansę 20 lat 
temu, gdy znów na mapie 
Polski powstały powiaty. Za 
symboliczną datę narodzin 
polskiego, współczesnego sa-
morządu lokalnego przyjmuje 
się dzień 27 maja 1990 roku. 
Tego dnia odbyły się pierwsze 
w powojennej historii Polski 
całkowicie wolne wybory do 
władz lokalnych. Sukces gmin 
sprawił, że w ramach reformy 
1 stycznia 1999 roku powstał 
Powiat Kościański.

Dziś, bogatsi o doświadczenia 
dwudziestu lat możemy bez 
wątpliwości stwierdzić, że po-
wiat, samorząd, to największe 
osiągnięcie polskiej demo-
kracji. Wspólnie i lokalnie 
decydujemy o tym, co dla nas 
ważne, w wielu dziedzinach 
życia podejmujemy wyzwania 
i decyzje, które odpowiadają 

naszym potrzebom, ułatwiają 
nam życie. Możliwość samo-
decydowania o naszych spra-
wach to wartość najwyższa. 
Wypracowywane i osiągane 
dzięki temu rezultaty  budują 
naszą wspólnotę i sprawiają, 
że staje się ona silniejsza. 
Zdobywane doświadczenie 
sprawia, że jesteśmy lepsi, 
skuteczniejsi. Umiejętne wy-
korzystywanie istniejących 
możliwości, w tym także tych, 
które daje nam członkostwo w 
Unii Europejskiej powoduje, 
że nasz powiat się zmienia, 
rozwija, pięknieje.

Sukces Powiatu Kościańskiego 
to sukces nas, wszystkich jego 
mieszkańców. Tym bardziej, 
życząc Państwu uzasadnio-
nego poczucia udziału w na-
szej wspólnocie samorządo-
wej,  zapraszam Państwa 
do wspólnego świętowania 
wyjątkowych urodzin naszego 
powiatu.

Z wyrazami szacunku
Henryk Bartoszewski
Starosta Kościański

m Rakoniewice
26 lipca odbyło się uroczy-
ste pożegnanie przechodzą-
cych na emeryturę pracownic 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rakoniewice Marii Adamczak 
oraz Renaty Wajs. W imie-
niu wszystkich pracowników, 
Urzędu życzenia oraz kwiaty, 
na ręce obu pań złożyli Bur-
mistrz Gerard Tomiak, Sekre-
tarz Jarosław Marciniak oraz 
Skarbnik Teresa Kmiecik.

Pani Maria Adamczak była 
zatrudniona w Urzędzie Miej-
skim Gminy Rakoniewice 

w okresie od 21.06.1977 r. 
do 28.07.2019 r. W okresie 
zatrudnienia pani Maria wyko-
nywała pracę na stanowiskach 
referent ds. organizacyjnych i 
kadrowych, starszy referent ds. 
organizacyjnych i kadrowych, 
inspektor ds. organizacyjnych 
i kadrowych, podinspektor  ds. 
organizacyjnych, kadrowych 
i kancelaryjnych oraz podin-
spektor ds. ogólno-organiza-
cyjnych i kadr. Z kolei pani 
Renata Wajs była zatrudniona 
w Urzędzie Miejskim Gminy 
Rakoniewice w okresie od 
01.02.1978 r. do 28.07.2019 r. 

W okresie zatrudnienia pani 
Renata wykonywała pracę jako 
instruktor ds. kultury i oświaty 
MGOK Rakoniewice, zastęp-
ca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz podin-
spektor ds. ewidencji ludności 
i spraw obywatelskich.

Obu pan iom sk ładamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pomyślności oraz 
mnóstwa chwil wytchnienia 
spędzonych w gronie rodziny 
i najbliższych, a także uśmie-
chu, spełniania marzeń i zdo-
bywania nowych wspomnień.

m Grodzisk Wlkp.
W czwartek 22 sierpnia, w 
sali Urzędu Miejskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim od-
była się uroczystość wręczenia 
nauczycielom aktów nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego i 
dyplomowanego. 

Zanim Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Hojan 
wręczył nauczycielkom akty 

nadania, Panie złożyły ślu-
bowanie. 

Sukcesów pogratulowa-
li także Paniom dyrektorzy 
szkół, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Rafał Sikorski 
oraz Sekretarz Gminy Artur 
Kalinowski. 

Stopień nauczyciela mianowa-
nego otrzymały:
a Karolina Konieczna nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej Nr 

1 w Grodzisku Wielkopolskim
a Katarzyna Pazgrat nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej Nr 
1 w Grodzisku Wielkopolskim
a Ewa Starosta nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Sło-
cinie

Stopień nauczyciela dyplo-
mowanego otrzymała Pani 
Danuta Bartkowiak nauczy-
ciel w Szkole Podstawowej w 
Grąblewie. 

Pożegnanie pracowników urzędu Awans Zawodowy Nauczycieli

m Kościan
Wręczając, 26 sierpnia 2019 
roku akty nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczy-
cielom Henryk Bartoszewski, 
Starosta Kościański pogratu-
lował im tego, że zdecydowali 
się podjąć trud, którego wyma-
gała procedura awansu.

Awans z rąk starosty otrzymali 
(w spotkaniu wzięło udział 
czterech pedagogów): 
a Justyna Górniak – Zielonka 
- nauczyciela języka angiel-
skiego w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Nietążkowie,
a Małgorzata Pika – nauczy-
ciel oligofrenopedagog, wy-
chowawca świetlicy Zespołu 
Szkół Specjalnych w Ko-
ścianie,
a Marta Skrzypczak – na-
uczyciel bibliotekarz  Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjanych w 
Kościanie,  
a Justyna Ozga – nauczyciel 
przedmiotów geodezyjnych 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Kościanie,

a Łukasz Jaworski – nauczy-
ciela przedmiotów informa-
tycznych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nie-
tążkowie,

Podczas spotkania wszyscy 
obecni mianowani złożyli w 
obecności starosty kościań-
skiego ślubowanie. Na spo-
tkaniu była obecna Iwona 
Bereszyńska, przewodnicząca 
Rady Powiatu Kościańskiego, 
a równocześnie przewodniczą-
ca Komisji Egzaminacyjnej. W 
spotkaniu brała również udział 
Sylwia Sałacka, naczelnik 
Wydziału Oświaty i Spraw 
Społecznych starostwa oraz 
Katarzyna Mierzejewska – 
Mocek, pracownik wydziału.

Wyrażając szacunek dla 
pracy nauczycieli starosta H. 
Bartoszewski podkreślił, że 
zamieszanie i brak wizji w 
budowaniu modelu oświaty nie 
sprzyja indywidualnemu roz-
wojowi nauczycieli. Zaznaczył 
równocześnie, że ma świado-
mość starań podejmowanych 
przez nauczycieli. – Państwo w 

swoją pracę musicie wkładać 
całe serce. Dzieci i młodzież, 
którą uczycie będzie decy-
dować o naszej przyszłości. 
Macie najważniejszą rolę w 
kształtowaniu przyszłego po-
kolenia, dlatego w tej misji, 
powołaniu i posłannictwie 
życzę realizacji i sukcesów – 
dodał starosta.  

By otrzymać awans na 
nauczyciela mianowanego 
nauczyciel odbywa staż w 
wymiarze 2 lat i 9 miesię-
cy. Jeśli uzyska, za okres 
stażu, od dyrektora szkoły 
pozytywną ocenę, składa 
wniosek do organu prowa-
dzącego szkołę o wszczęcie 
postępowania egzaminacyj-
nego. Zdaje egzamin przed 
komisją, w której znajduje 
się przedstawiciel organu 
prowadzącego szkołę, dy-
rektor lub wicedyrektor 
szkoły, przedstawiciel organu 
sprawującego nadzór pedago-
giczny, dwóch ekspertów z 
listy tworzonej przez MEN. 
Egzaminy konkursowe odby-
ły się 7 sierpnia 2019 roku.

Mianowanie nauczycieli
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Zbliża się koniec kadencji 
Sejmu. Zanim jednak 
przejdziemy do podsumowań, 
proszę powiedzieć jak 
zareagowała pani cztery lata 
temu, gdy dowiedziała się, że 
będzie na liście kandydatów na 
posłów.
Nie było to dla mnie 
zaskoczeniem, musiałam 
wyrazić zgodę na kandydowanie.  
Ucieszyłam się, bo to 
wyróżnienie. Uważam, że godnie 
wsparłam naszą listę.

Czuła pani rozczarowanie, że 
nie udało się zdobyć mandatu?
Myślałam raczej: jak się  uda 
dostać do Sejmu, to super, a jak 
nie, to nic złego się przecież 
nie stanie. I tak byłam w jakiś 
sposób obecna w polityce, byłam 
radną powiatową. Działałam i 
działam dla mieszkańców, nie 
tylko naszego regionu. 

Aż w końcu przyszła 
wiosna 2017 roku, kiedy 
poseł Krzysztof Łapiński 
zrezygnował z mandat posła, a 
pani była następna w kolejce, 
by pełnić tę funkcję. Pamięta 
pani co wtedy czuła? 
Informacje o tym, że Krzysztof 
Łapiński może przejdzie do 
Kancelarii Prezydenta, pojawiły 
się w piątek. Ale oficjalnego 
potwierdzenia jeszcze nie 
było. Po południu zadzwonił 
do mnie kolega, kierownik 
innego biura powiatowego 
i powiedział: „Słuchaj, 
Łapiński idzie do Prezydenta, 
zrezygnuje z mandatu posła, 
a ty jesteś następna na liście”. 
Odpowiedziałam ze spokojem: 
„Tomasz, jest piątek, jesteśmy 
już po pracy, zadzwoń do 
mnie w poniedziałek”. Nie 
wiedziałam jeszcze co się 
dzieje. Ale po chwili telefon 
rozgrzał się do czerwoności, 
ciągle ktoś dzwonił. Włączyłam 
telewizor i nagle zobaczyłam 
swoją twarz na całym ekranie. 
Zadzwonił tata i powiedział: 
„Widzę ciebie w telewizji”. 
Byłam w szoku. Sytuacja, że w 
jednym okręgu dwa razy ktoś 
zrezygnuje z mandatu jest jak 
trafienie szóstki w lotto, zdarza 
się bardzo rzadko. 

Kiedy już się potwierdziło, że 
ma pani objąć mandat posła, 
czy pojawiły się wątpliwości? 
Przecież tutaj miała pani 
już wszystko ułożone: praca, 
mandat w radzie powiatu. A 
teraz trzeba było wywrócić 
życie do góry nogami.
Oczywiście, że miałam duże 
wątpliwości, była to dla mnie 

ciężka decyzja. Tym bardziej, 
że za dwa miesiące miałam 
wychodzić za mąż. Zapytałam 
przyszłego męża co mam zrobić, 
wahałam się. Usłyszałam, że 
mam sama zdecydować i że 
mąż zaakceptuje każdy wybór 
i zawsze będzie mnie wspierał. 

Stwierdziłam więc, że nie mogę 
rozczarować osób, które oddały 
na mnie głos. Przyjęłam mandat. 
A mąż, tak jak obiecywał, jest 
dla mnie dużym wsparciem.

Jak wyglądał pierwszy dzień w 
Sejmie? Czy towarzyszyły pani 
nerwy?
Oczywiście, że pierwszy dzień 
był stresujący. Wprawdzie 

pojechałam do Sejmu dzień 
wcześniej, pani z Biura Obsługi 
Posłów oprowadziła mnie 
po korytarzach, sali obrad, 
pokazała co i jak. Ale inaczej 
jest jak się wchodzi, gdy sala 
jest pusta, a inaczej gdy zasiada 
na niej 460 posłów. Sam 

moment ślubowania też  był 
bardzo stresujący. Musiałam 
stanąć przed całym Sejmem. 
Oczy wszystkich były zwrócone 
na mnie, tak samo jak wszystkie 
obiektywy kamer i aparatów 
fotograficznych. Transmisja 
tych obrad była nawet w 
telewizji zagranicznej. To było 
ogromne przeżycie, które dzisiaj 
wspominam już ze śmiechem. 

Jak starsi koledzy 
przyjęli nowa, młodą 
parlamentarzystkę?
Świętej pamięci Jolanta 
Szczypińska bardzo ciepło 
mnie powitała, się mną 
zaopiekowała. Uścisnęłam 
rękę z prezesem Jarosławem 
Kaczyńskim, przywitałam się z 
panią Beatą Mazurek, z panem 
Ryszardem Terleckim. Powitanie 
było naprawdę bardzo miłe. 
Wcześniej, zanim rozpoczęło 
się posiedzenie Sejmu, mieliśmy 
posiedzenie klubu Prawa i 
Sprawiedliwości, na którym 
przedstawiono mnie. Wszyscy 
już wiedzieli, że to ja jestem „ta 
nowa”.

Od początku pracy 
parlamentarnej postawiła pani 
na kontakt z mieszkańcami 
okręgu. Otworzyła pani 
biura niemal we wszystkich 
powiatach, często spotkać 
panią można na przeróżnych 
wydarzeniach, które odbywają 
się w miastach i wsiach. 
Kontakt z mieszkańcami jest 
dla mnie bardzo istotny. Zależy 
mi na tym, żeby wiedzieć co 
ludzie sądzą o tym co robię i 
co robi ugrupowanie rządzące. 
Spotykam się z miłymi 
słowami, ale nie brakuje też 
krytyki. I za każde słowa jestem 
wdzięczna, bo wtedy wiem, co 
można poprawić, zrobić lepiej. 
Ludzie potrzebują takiego 
bezpośredniego kontaktu. Często 
słyszę, że jestem jednym z 
nielicznych posłów, z którym 
zawsze i o wszystkim można 
swobodnie porozmawiać. A 
problemów nie brakuje, ludzie 
zwracają się do mnie z prośbą o 
pomoc z każdym tematem. 

Co jest najtrudniejsze w pracy 
posła?
To, jak nie udaje się komuś 
pomóc. Jak ma się związane 
ręce, choć wiem, że ludzi, 
którzy się do mnie zwrócili z 
prośbą o wsparcie, dotknęła 
niesprawiedliwość. To są zawsze 
najtrudniejsze sytuacje.

Trudne jest również to, że poseł 
jest ciągle w drodze. Czy to w 
Warszawie, na posiedzeniach 
Sejmu, obradach komisji i 
zespołów parlamentarnych. 
Między posiedzeniami Sejmu 
jeździ pani po okręgu, spotyka 
się z wyborcami, burmistrzami, 
wójtami, sołtysami, 
organizacjami społecznymi, 
z przedsiębiorcami. W domu 
bywa pani rzadko.
Ale jak wracam do domu, to 
mąż  mnie jeszcze rozpoznaje 
(śmiech). Bycie posłem to służba, 
gdy zgodziłam się przyjąć 
mandat, byłam świadoma, co 
mnie czeka. Taka jest specyfika 
tej pracy. Przynajmniej ja mam 
takie podejście, że chcę być 
między ludźmi. Dzięki temu 
po tych dwóch latach, gdy 
kadencja się skończy i za chwilę 
będą kolejne wybory, będę 
mogła stanąć przed lustrem 
i powiedzieć sobie: „Słuchaj 
młoda, ostro zasuwałaś. Czas, 
żeby ludzie to ocenili”.

A co było największym 
sukcesem?
To choćby skuteczne wsparcie 
OSP z całego okręgu w 
pozyskiwaniu dofinansowania 
na nowe wozy, to pomoc w 
zdobyciu środków na zakup 
sprzętów medycznych, pomoc 
w uzyskaniu dofinansowania 
hali sportowej przy I LO w Pile 
czy na stadion w Wolsztynie. 
Uzbierało się trochę tego, 
choć jestem w Sejmie dwa 
lata krócej od kolegów i 
koleżanek parlamentarzystów. O 
szczegółach można przeczytać w 
dalszej części wywiadu.

Za chwilę z kopyta ruszy 
kampania wyborcza. Pani 
będzie ponownie starała się o 
mandat posła. Dlaczego więc 
warto zagłosować na Martę 
Kubiak?
Trudne pytanie… Jestem 
stąd. Tutaj się urodziłam, 
wykształciłam, tutaj pracowałam 
i pracuję. Staram się dbać o Piłę 
i cały okręg, znam tych ludzi, 
jestem jedną z nich. Jestem 
skuteczna i niech nikogo nie 
zmyl mój młody wiek. Bo całe 
serce i umiejętności oddaję 
północnej Wielkopolsce…

Ostro zasuwałam – niech wyborcy to ocenią
Po dwóch latach w Sejmie mogę spojrzeć w swoje odbicie w lustrze i powiedzieć: „Zasuwałaś ostro”. Choć objęcie 

mandatu w trakcie kadencji proste nie było

PODSUMOWANIE KADENCJI

Marta Kubiak
POSEŁ NA SEJM RP

Marta Kubiak urodziła się 
21 września 1985 roku w 
Pile. Ukończyła liceum 
w Zespole Szkół im. St. 
Staszica w Pile. Naukę 
kontynuowała na Uni-
wersytecie Adama Mic-
kiewicza, gdzie zdobyła 
tytuł magistra politologii. 
Następnie ukończyła 
studia podyplomowe, w 
tym m.in. studia Master of 
Public Administration na 
Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Poznaniu. Od 2017 
roku jest posłem na Sejm z 
ramienia Prawa i Sprawie-
dliwości.

Po dwóch latach w Sejmie mogę spojrzeć w swoje 
odbicie w lustrze i powiedzieć: „Zasuwałaś  ostro”. 
Choć podjęcie decyzji o objęciu mandatu nie było 
proste. 

„Po dwóch latach w Sejmie mogę spojrzeć w swoje „Po dwóch latach w Sejmie mogę spojrzeć w swoje 
odbicie w lustrze i powiedzieć: „Zasuwałaś  ostro”. „odbicie w lustrze i powiedzieć: „Zasuwałaś  ostro”. „Choć podjęcie decyzji o objęciu mandatu nie było „Choć podjęcie decyzji o objęciu mandatu nie było „
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Poseł Marta Kubiak jest lokalną 
patriotką. I kiedy tylko dzięki swojej 
działalności parlamentarnej może 
zrobić coś dobrego dla naszego regio-
nu, wykorzystuje tę szansę. To są go-
dziny rozmów czy w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
czy w poszczególnych minister-
stwach. Lista rzeczy, która powstała 
w okręgu m.in. dzięki zabiegom poseł 
Marty Kubiak jest bardzo długa: po-
cząwszy od inwestycji drogowych, po 
wsparcie dla druhów z Ochotniczych 
Straży Pożarnych, policjantów, szpita-
li czy nawet parafii. Warto wymienić 
kilka najważniejszych.

WSPARCIE DLA SŁUŻB 
MUNDUROWYCH
Ponad 30 jednostek z Wielkopolski 
otrzymało w 2019 roku dofinanso-
wanie na zakup samochodów. Wśród 
nich znalazły się OSP z naszego 
regionu. Środki pochodzą głównie 
z Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, w 
niektórych przypadkach udało się 
też pozyskać środki z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji. 

Wśród jednostek OSP, którym 
przyznano wsparcia na zakup no-
wych samochodów znalazły się: w 
powiecie pilskim: Ochotnicza Straż 
Pożarna z Szydłowa, Wysokiej i 
Kruszewa (gm. Ujście). W powiecie 
złotowskim środki popłyną do OSP 
z Lotynia (gm. Okonek), a w powie-
cie czarnkowsko – trzcianeckim do 
OSP z Kuźnicy Żelichowskiej (gm. 
Krzyż Wielkopolski). W powiecie 
grodziskim dofinansowanie na auta 
popłynęły do OSP Kąkolewo i OSP 
Rakoniewice, w powiecie między-
chodzkim OSP Międzychód i OSP 
Chrzypsko Wielkie, w powiecie 
nowotomyskim: OSP Wojnowice i 
OSP Kuślin, w powiecie obornickim 
OSP Dąbrówka Leśna, w powiecie 
wolsztyńskim OSP Obra.

- Cieszę się, że mogłam pomóc 
druhom w pozyskaniu tych pieniędzy. 
Mam nadzieję, że szybko zostaną 
ogłoszone przetargi i wyczekiwane 
pojazdy wkrótce trafią do jednostek – 
mówi pani poseł Marta Kubiak.

Warto dodać, że pani poseł wparła 
też jednostki OSP w staraniach o 
nowy sprzęt. I tak z Ministerstwa 
sprawiedliwości wsparcie popłynęło 
do PS Wielichowo, OSP Ćmachowo, 
OSP Głuponie, OSP Radawnica, OSP 
Granowo, OSP Kaczory czy OSP 
Wroniawy. Z kolei dzięki poprawkom, 
udało się zdobyć pieniądze na meble w 
komendzie policji w Rakoniewicach, 
remont w Komendzie Powiatowej 
PSP w Wągrowcu. Dzięki poprawkom 
poselskim możliwe było też wsparcie 
zakupu wozu dla Komendy Powia-

towej PSP w Złotowie czy wsparcie 
odnowy jednostki straży pożarnej 
przy ulicy Lelewela w Pile.

WSPARCIE W ZAKUPIE 
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Nowe technologie ułatwiają prace 
lekarzom i pielęgniarkom. Niestety 
nowoczesny sprzęt sporo kosztuje 
i szpitale często same nie byłyby w 
stanie zebrać potrzebną kwotę, by 
kupić niezbędne urządzenia. Poseł 
Marta Kubiak doskonale to rozumie, 
dlatego kiedy tylko pojawiła się 
szansa, wsparła Szpital Powiatowy w 
Szamotułach w staraniach o dofinan-
sowanie zakupu nowego ultrasono-
grafu. Aparat USG posiada specjalne 
głowice, dzięki którym może być 
wykorzystywany przez poradnie 
specjalistyczne: urologiczną, kardio-
logiczną, chirurgii naczyniowej oraz 
reumatologiczną. Pacjenci są jeszcze 
szybciej diagnozowani, co ułatwia 
skuteczne leczenie.

Również władze powiatu pilskiego 
mogą liczyć na panią poseł Martę 
Kubiak, jeśli chodzi o wsparcie w 
pozyskaniu dofinansowania. Dzięki 
darowi przekonywania, skuteczności 
i stanowczości pilskiej parlamen-
tarzystki Prawa i Sprawiedliwości, 
pilski szpital miał większe szanse na 

Prawo i Sprawiedliwość jest 
ugrupowaniem, które dotrzymuje 
słowa, realizuje wyborcze obiet-
nice, a za główny cel stawia sobie 
poprawę sytuacji Polaków  rozwój 
naszego kraju. Co udało się przez 
te cztery lata osiągnąć?

Po pierwsze polskie rodziny mogą 
liczyć na wsparcie. 1 kwietnia 2016 
roku wszedł w życie program „Ro-
dzina 500+”, w ramach którego na 
drugie i każde kolejne dziecko pań-
stwo wypłacało 500 złotych. Od lipca 
2019 roku program został rozszerzony 
i rodziny otrzymują już pieniądze 
na pierwsze dziecko, niezależnie od 
kryterium dochodowego. 

Rodzic, który wychował co naj-
mniej czwórkę dzieci, rezygnując z 
kariery zawodowej, może liczyć na 
wsparcie państwa. Od marca 2019 
roku można składać wnioski o świad-
czenie w ramach programu „Mama 
4+”. To do 1100 złotych brutto mie-
sięcznie, dzięki czemu rodzic, który 
nie wypracował sobie emerytury, nie 
pozostanie bez środków do życia.

Prawo i Sprawiedliwość dba nie 
tylko o najmłodszych, ale również o 
seniorów. W maju tego roku została 
wypłacona emerytom i rencistom tzw. 
„trzynastka” w wysokości około 800 
złotych „na rękę”. 

Z kolei dzięki programowi „Ma-
luch+” rząd dofinansowuje budowę 

żłobków i klubów dziecięcych. Mło-
dzi rodzice nie zawsze mogą sobie 
pozwolić na to, żeby pociechę zosta-
wić pod opieką dziadków, często nie 
stać ich na zatrudnienie opiekunki. 
Dlatego ważne jest, żeby powstawały 
nowe miejsce dla najmłodszych w 
żłobkach, żeby mamy mogły wrócić 
na rynek pracy.

Prawo i Sprawiedliwość wspiera 
nie tylko rodziny, ale również przed-
siębiorców. Przy ich znaczącym 
współudziale została opracowana 
największą reformę prawa gospodar-

czego po 1989 roku. Teraz w centrum 
przepisów są przedsiębiorcy. Jakie są 
najważniejsze rozwiązania pakietu 
Konstytucji Biznesu? To „pas star-
towy” dla młodych firm, ułatwiający 
rozpoczęcie biznesu. Powołany został 
rzecznik małych i średnich przedsię-
biorców. Opracowano katalog zasad 
określających relacje na linii urzęd-
nik – przedsiębiorca. W dokumencie 

zostały zawarte realne gwarancje dla 
przedsiębiorców oraz opracowano 
stabilne i wysokiej jakości prawo. Po-
nadto decyzje urzędników będą prze-
widywalne, co jest również istotne 
dla prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej.

Nie tylko przedsiębiorcy, ale rów-
nież pracownicy zatrudnieni na umo-
wach o pracę lub umowach zlecenie 
mogą liczyć na wsparcie rządu. Z 
największą troską Prawo i Sprawie-
dliwość pochyliło się nad tymi, którzy 
dopiero wkraczają na rynek pracy. 

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje 
„PiT dla młodych”. Osoby do 26 roku 
życia są zwolnione z odprowadzania 
zaliczki na podatek. To przekłada się 
na więcej pieniędzy w portfelu. Ile 
konkretnie zyska młody pracownik? 
Na przykład osoba, która zarabia 
najniższą krajową, zyska miesięcznie 
133 złote, co daje prawie 1600 złotych 
rocznie. 

Blisko 2,4 miliona złotych – tyle kosz-
tował remont komisariatu policji w 
Rakoniewicach. To kwota niemała, z 
wyłożeniem której lokalny samorząd 
mógłby mieć problem, bo budżet nie 
jest z gumy, a potrzeb nie brakuje. 
Dlatego w pozyskaniu środków na tę 
potrzebną inwestycję mundurowych 
wspierała poseł Marta Kubiak. Jej 
zabiegi były skuteczne. Teraz funk-
cjonariusze pracują w wyremonto-
wanych pomieszczeniach, a do swoje 
dyspozycji mają nowoczesny sprzęt, 
podłączony do szybkiego internetu. 

- Siedziba policjantów nie była 
remontowana od lat. Tymczasem jed-

nym z celów jaki przyświeca rządowi 
Prawa i Sprawiedliwości jest poprawa 
warunków służby oraz zapewnienie 
wysokiego standardu obsługi oby-
wateli. Dlatego kiedy tylko pojawiła 
się możliwość wsparcia policjantów z 
Rakoniewic, nie odmówiłam pomocy 
i wsparłam ich  - mówi pani poseł 
Marta Kubiak.

Nowoczesny budynek i komfortowe 
warunki pracy mundurowych z pew-
nością przełożą się na wzrost poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców. Poli-
cjanci będą mogli szybko reagować, 
gdy tylko w regionie będzie działo 
się coś złego. 

Głównym zadaniem posła jest 
udział w posiedzeniach Sejmu. 
Jak wynika ze statystyk, Marta 
Kubiak należy do grona „pra-
cusiów”. Jeśli chodzi o udział w 
posiedzeniach Sejmu, frekwencja 
wynosi 100 procent.  Warto do-
dać, że posiedzenia Sejmu średnio 
odbywają się raz w miesiącu i 
trwają trzy dni. 

Najczęściej jest to środa, czwartek i 
piątek. Zdarzają się jednak miesiące, 
jak choćby lipiec, gdy  posiedzenia 
Sejmu były aż trzy, w tym jedno 
trwające tylko jeden dzień. W tym 

roku posłowie mają przery-
waną przerwę wakacyjną. 
Wydawało się, że posiedzenie 
Sejmu w dniach 17 – 19 lipca 
będzie ostatnim do września, 
ale sytuacja wymagała tego, 
że Marszałek Sejmu wezwał 
posłów jeszcze 31 lipca oraz 
9 sierpnia. 

A jeśli chodzi o głosowania, 
to pani poseł wzięła udział w 
4911 z 4927. To 99,68 procent 
wszystkich głosowań, jakie 
odbyły się od 25 maja 2017 
roku, czyli od dnia, kiedy 
Marta Kubiak złożyła ślubo-

wanie jako nowo wybrany poseł.
Pani poseł zgłosiła co najmniej 

osiemdziesiąt interpelacji i wiele 
zapytań. Są to pisma do członków 
Rady Ministrów dotyczące tematów 
zgłaszanych przez mieszkańców 
całego okręgu. Czego one dotyczą? 
Wśród interpelacji są m.in. zapytania 
do Ministra Zdrowia o dostęp do 
ginekologów na wsiach, dostępności 
produktów leczniczych, zmian w 
ochronie zdrowia czy informowania 
pacjentów o kolejkach do specja-
listów. Pani poseł wysyła również 
zapytania m.in. do Ministra Edukacji 
Narodowej czy Ministra Środowiska. 

Wszystkie interpelacje oraz odpowie-
dzi na nie można znaleźć na stronie 
internetowej Sejmu.

Oprócz udziału w posiedzeniach 
Sejmu, poseł Marta Kubiak zasiada 
również w komisjach, podkomisjach 
i zespołach parlamentarnych. Tych 
jest sporo. To Komisja Spraw We-
wnętrznych i Administracji wraz 
z dziewięcioma podkomisjami. 
Pani poseł jest również członkiem 
Komisji Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych oraz Komisji Łączności 
z Polakami za Granicą.  Marta Ku-
biak pracuje też w wielu zespołach 
parlamentarnych. 

Poseł Marta Kubiak jest lokalną patriotkąRealizujemy wyborcze obietnice
Rodziny nie muszą się martwić, że nie stać ich na szkolną wyprawkę i mogą pozwolić sobie na wakacyjny wyjazd. 

Rząd stwarza też dobre warunki dla funkcjonowania biznesu i wspiera młodych pracowników

Poseł Marta Kubiak wsparła policjantów z Rakoniewic w zdobyciu pieniędzy 
na modernizację komisariatu

Stuprocentowa frekwencja na posiedzeniach Sejmu, 80 interpelacji i dużo 
pracy w komisjach i zespołach parlamentarnych

Na co rodziny wydają pieniądze, które otrzymu-
ją na dziecko? Na edukację, w tym na zajęcia 
dodatkowe z języka obcego. Dzięki tym środkom 
rodziny mogą też pozwolić sobie na wspólny 
wakacyjny wyjazd

„ją na dziecko? Na edukację, w tym na zajęcia „ją na dziecko? Na edukację, w tym na zajęcia 
dodatkowe z języka obcego. Dzięki tym środkom „dodatkowe z języka obcego. Dzięki tym środkom 
rodziny mogą też pozwolić sobie na wspólny 

„
rodziny mogą też pozwolić sobie na wspólny 

zdobycie środków na remont szpital-
nego oddziału ratunkowego. 

WSPARCIE ROZWOJU 
INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ
Hala przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Marii Skłodowskiej – 
Curie w Pile to inwestycja, o której 
mówi się od lat. W ostatnim czasie 
poseł Marta Kubiak zabiegała o 2,5 
miliona złotych dofinansowania z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na 

realizację tego zadania. Udało się, 
do władz powiatu popłynęła dobra 
wiadomość o przekazaniu środków. 

- Życzę, aby hala przy Pola rosła 
jak najszybciej – mówi Marta Kubiak, 
poseł na Sejm RP.

Pani poseł wsparła również działa-
nia władz Wolsztyna, które starały się 
o dofinansowanie na remont miejsco-
wego stadionu. To również zakończyło 
się sukcesem. Prace ruszyły jeszcze w 
2018 roku, a mieszkańcy z niecierpli-
wością czekają na efekt.

WSPRARCIE DLA PARAFII 
PW. ŚW. ANTONIEGO W PILE
Kościół pw. Świętego Antoniego, 
który znajduje się przy ulicy Ludo-
wej w Pile to bez wątpienia perełka 
architektoniczna. Tym bardziej nale-
ży więc wspierać księży kapucynów, 
którzy opiekują się świątynią, w 
staraniach o pieniądze na wykonanie 
niezbędnych prac remontowych. 

- Kapucyni od wielu lat starają 
się o wsparcie możliwości dofi-
nansowania prac niezbędnych przy 

utrzymaniu i renowacji świątyni, 
głównie pięknych witraży. Przez dwa 
lata wspieram te działania, znajdu-
jąc zrozumienie i wsparcie między 
innymi w ministerialnym Funduszu 
Kościelnym – mówi poseł Marta 
Kubiak. I dodaje, że już wkrótce 
przedstawiciele Funduszu przekażą 
kwotę 100 tysięcy złotych.

Będzie to kolejne wsparcie 
dla parafii pw. Św. Antoniego. 
Kapucyni dostali już 100 tysięcy 
złotych na ratowanie części witraży 

w świątyni przy ulicy Ludowej. 
Warto podkreślić, że witraże są 

jednym z elementów, które prze-
trwały wojenną zawieruchę. Są one 
ważnym elementem świątyni. Z 
zewnątrz to jedyny element ozdobny 
budynku. Wewnątrz to jedyne źródło 
światła, które tworzy niepowtarzal-
ny klimat, sprzyjający modlitwie, 
zadumie i skupieniu. Wsparcie z 
Funduszu Kościelnego pomoże 
kapucynom przywrócić witrażom 
pierwotny blask.

Poseł Marta Kubiak wspiera starania kapucynów o pozyskanie pieniędzy na remont pięknych witraży 
w kościele pw. Św. Antoniego w Pile 

Poseł Marta Kubiak wzięła udział w otwarciu Żłobka Miejskiego w Wągrowcu. Placówka powstała m.in. dzięki 
do� nansowaniu z programu „Maluch+” 

Uroczyste otwarcie wyremontowanego szpitalnego oddziału ratunkowego w Pile. Poseł Marta Kubiak wspierała władze powiatu 
w pozyskiwaniu środków na tę inwestycję

Poseł Marta Kubiak bardzo często podczas obrad Sejmu pełni funkcję sekretarza 

Bezpieczeństwo mieszkańców regionu jest bardzo ważne. Żeby strażacy mogli skutecznie ratować życie i mienie, potrzebny jest nowy sprzęt i wozy. 
Pani poseł Marta Kubiak wspiera OSP. Tutaj z druhami z Kruszewa podczas przekazywania informacji o do� nansowaniu do zakupu nowego wozu.

Poseł Marta Kubiak wspiera samorządy 
w realizacji inwestycji drogowych. 

Tutaj podczas otwarcia wyremontowanej drogi 
na odcinku Kaczory - Dziembowo 
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Poseł Marta Kubiak zaprasza do biur 
poselskich w całym okręgu

Życie posła w fotoobiektywie

Biura poselskie Marty Ku-
biak są otwarte dla wszyst-
kich. Zarówno pani poseł, 
jak i jej współpracownicy 
pochylają się nad problema-
mi ludzi, starają się w mak-
symalny sposób wspierać 
i rozwiązywać te problem. 
Każdy może być pewny, 
że pani poseł i jej współ-
pracownicy znajdą czas na 
rozmowę. 

Zachęcamy do kontaktu, a 
osoby które chciałyby wes-
przeć kampanię wyborczą, 
prosimy o kontakt: 

a ul. 11 listopada 40/322
64-920 Piła
a ul. Rynek 49
65-500 Szamotuły
a ul. 27 stycznia 4
62-065 Grodzisk Wielko-
polski

a ul. Czarnkowska 51
64-600 Oborniki
a ul. Kościuszki 28
62-100 Wągrowiec
a ul. Norwida 4
77-400 Złotów
a ul. Gen. Sikorskiego 16
64-400 Międzychód

Kontakt do wszystkich biur:
Telefon: 577 293 479
biuro@martakubiak.pl

Poseł Marta Kubiak wzięła udział w spotkaniu noworocznym, organizowanym przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę. W tym roku pan prezydent często odwie-
dzał Wielkopolskę, na spotkaniach Pana Prezydenta z mieszkańcami naszego regionu 
obecna była również pani poseł.

W dniach od 25 do 27 czerwca w Tokio odbywał się Świa-
towy Szczyt Kobiet Liderów Politycznych. W tym wyda-
rzeniu wzięło udział kilkaset pań z około osiemdziesięciu 
krajów. Były wśród nich nie tylko parlamentarzystki, ale 
również liderki polityczne, wpływowe szefowe państw i 
ministerstw oraz instytucji publicznych. Polskę reprezen-
towały trzy parlamentarzystki, wśród nich właśnie pani 
poseł z Piły. Jest to więc duże docenienie dotychczasowej 
pracy poseł Marty Kubiak.

Ważny wydarzeniem tej kadencji Sejmu było Zgromadzenie Narodowe z okazji setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Podczas wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu 
pani poseł Marta Kubiak pełniła funkcję sekretarza obrad.

Kiedy grupa ochotników zebrała się, by uprzątnąć 
teren zielony przed powstającym w Pile hospicjum, 
pani poseł Marta Kubiak dołączyła do pracujących. 
Pani poseł pieliła na równi z innymi. Jak mówiła, 
kiedy tylko usłyszała o tej akcji, musiała znaleźć 
czas, żeby choć przez chwilę popracować dla 
wspólnego dobra. 

W każdym z nas drzemie coś z dziecka. Pani poseł Marta 
Kubiak też czasami zaskakuje, w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Kiedy ma możliwość, przymierza 
strój strażacki czy sapera. Nie wahała się, gdy podczas 
otwarcia przedszkola w Międzychodzie zaproszono ją do 
zjazdu ze stoku narciarskiego poprowadzonego z dachu 
budynku. Pani poseł udowodniła, że ma dystans do 
siebie i potrafi się dobrze bawić. 

Z inicjatywy poseł Marty Kubiak do szkół w okręgu przyjechał 
Naukobus. Mobilna wystawa z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy 
gościła w szkołach w Rakoniewicach, Kwilczu, Wolsztynie i Granowie. 
Uczniowie byli bardzo zainteresowani eksponatami i chętnie wykony-
wali doświadczenia.

Patriotyzm to m.in. upamiętnianie ważnych rocznic i świąt. Pani poseł 
Marta Kubiak zawsze składa kwiaty pod pomnikami w rocznice waż-
nych wydarzeń. Ale od 2004 roku w Polsce obchodzone jest Święto 
Flagi. Z tej okazji pani poseł odwiedziła miasta w naszym regionie, 
by rozdawać biało – czerwone chorągiewki. Spotkać ją można było 
m.in. w Pile, Chodzieży, Wągrowcu, Obornikach, Szamotułach czy 
Czarnkowie.

Spotkania z samorządowcami i dyrektorami szkół, 
szpitali czy innych placówek z regionu to ważny element 
pracy poselskiej. Dzięki temu pani poseł zna na bieżąco 
potrzeby, z jakimi borykają się gminy i powiaty z okręgu. 
Takich spotkań w ciągu roku jest bardzo dużo.
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W Urzędzie Miejskim Gmi-
ny Rakoniewice odbyło się 
uroczyste wręczenie tablic 
Powstańców Wielkopolskich, 
które zostaną umieszczone 
przy grobach Powstańców 
znajdujących się na terenie 
gminy, w celu ich oznako-
wania W spotkaniu udział 
brali Burmistrz Rakoniewic 
dr Gerard Tomiak oraz Za-
stępca Burmistrza Arkadiusz 
Pawłowski oraz zaproszeni 
goście, którzy reprezento-
wali rodziny Powstańców 
Wielkopolskich. W sumie do 
Urzędu Miejskiego złożono 
wnioski o przygotowanie dwu-
nastu tablic. Wszystkie zostały 
przekazane, a w następnej 
kolejności będą zamontowane 

na poszczególnych grobach. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom biorącym 
udział w wydarzeniu. Jedno-
cześnie serdecznie zachęcamy 
do dalszego wnioskowania o 
wykonanie tablic Powstańców 
Wielkopolskich w celu ozna-
kowania następnych grobów. 

 Głównym celem wizyty było 
bliższe poznanie naszej, lo-
kalnej kultury, zwyczajów, 
zwiedzenie okolicy, obejrzenie 
najważniejszych atrakcji, za-
bytków oraz spędzenie czasu z 
uczniami Szkoły Podstawowej 
w Rakoniewicach i oczywiście 

ciekawy odpoczynek. 30 lipca 
uczniowie z polsko- ukra-
ińskiej wymiany odwiedzili 
Urząd Miejski w Rakonie-
wicach. Młodzież zwiedziła 
pałac, zapoznała się z jego 
historią oraz miała okazję 
przespacerować się po pobli-

skim parku. W trakcie wizyty 
z gośćmi spotkał się także 
Burmistrz Rakoniewic dr Ge-
rard Tomiak. Na pamiątkę 
odwiedzin Urzędu Miejskiego 
wszyscy goście otrzymali 
upominki, nie zabrakło też 
pamiątkowych zdjęć.  

Pamiątkowe tablice

6 sierpnia br. nastąpiło 
otwarcie Komisariatu 
Policji w Rakoniewicach. 
Komendant Powiatowy 
Policji w Grodzisku Wiel-
kopolskim podinsp. Roma 
Figaszewska powitała na 
uroczystym apelu przyby-
łych gości. 

Wśród zaproszonych nie za-
brakło Wojewody Wielkopol-
skiego Zbigniewa Hoffmanna. 
Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością między innymi 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński, Burmistrzowie z 
Rakoniewic oraz Wielichowa 
wraz z Przewodniczącymi Rad 
Gmin, Zastępca Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w 
Poznaniu insp. Konrad Chmie-
lewski oraz przedstawiciel 
Komendy Głównej Policji w 
osobie pani insp. dr Małgorza-
ty Borowik Dyrektora Biura 
Logistyki. Przedstawiciele 
władz samorządowych, a także 
kadra kierownicza, policjantki 
i policjanci oraz pracownicy 
cywilni.

Nowoczesny budynek w 
gminie Rakoniewice przy-

czyni się do wzrostu poczu-
cia bezpieczeństwa i będzie 
dobrze służył mieszkańcom. 
Policjanci będą mogli szybko 
reagować na zaistniałe zagro-
żenia. Komendanci szczególne 
słowa podziękowania skie-
rowali do Urzędu Gminy w 
Rakoniewicach za współpracę 
i zaangażowanie finansowe 
przy budowie tego komisa-
riatu.

Podczas apelu Dyrektor 
Biura Logistyki KGP insp. 
dr Małgorzata Borowik w 

asyście Zastępcy Komendanta 
Wojewódzkiego insp. Konrada 
Chmielewskiego wręczyła 
symboliczny klucz do budynku 
komendantowi komisariatu 
asp. szt. Tomaszowi Górnemu.

Komisariat Policji w Rako-
niewicach to kolejna zmoder-
nizowana jednostka w garni-
zonie wielkopolskim. Stano-
wiska pracy w komisariacie 
wyposażono w nowoczesny 
sprzęt teleinformatyczny oraz 
zapewniono szybki dostęp do 
policyjnych aplikacji i baz 

danych, telefonii IP i Internetu. 
Jednostka wyposażona została 
również w nowoczesny system 
radiokomunikacyjny zapew-
niający łączność bezprzewo-
dową na podległym terenie.

Zgodnie z tradycją budynek 
posterunku został poświęcony 
przez kapelana Komendy Po-
wiatowej Policji w Grodzisku 
Wielkopolskim ojca Krzysz-
tofa Wantoch Rekowskiego 
w towarzystwie proboszcza 
miejscowej parafii księdza 
Daniela Litkowskiego.

Otwarcie Komisariatu

Polsko-ukraińska wymiana młodzieży 

We wtorek 23 lipca nauczycielki ZPS Ruchocice Sandra Wawrzyniak, ZPS Rostarzewo Joanna Wieczorek oraz 
ZSP Jabłonna Ewa Polowa złożyły uroczyste ślubowanie oraz otrzymały, z rąk Burmistrza Rakoniewic dr Gerarda 
Tomiaka, akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Gratulacje paniom złożył 
także Kierownik Wydziału Oświaty, Mirosław Basiński.

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

W dniach 14-17 sierpnia 
2019 roku odbyły się IV 
Międzynarodowe Spotka-
nia z Muzyką Cerkiewną, 
w których udział wzięły: 
Biskupi Chór Katedry 
Świętego Ducha z Mińska 
na Białorusi pod dyrekcją 
Witalija  Sobolewskiego 
oraz Chór Kameralny 
„Cappella Musicae Antiqu-
ae Orientalis” z Poznania 
pod dyrekcją Leona Zabo-
rowskiego, a także Zespół 
Pieśni Kozackiej „SKAR-
BIEC” ze Szczołkowa w 
Rosji pod kierownictwem 
Julii  Odaricz.

Założeniem ar tystycznym 
kilkudniowego festiwalu było 
zaprezentowanie zaproszonych 
chórów i zespołu w wybranych 
miejscowościach Wielkopol-
ski. Łącznie odbyło się6 kon-
certów: w Opalenicy, Wolsz-
tynie, Zbąszyniu, Poznaniu i 
w Grodzisku Wielkopolskim.

Szczególnie uroczystą opra-
wę miał Koncert Galowy Mię-
dzynarodowych Spotkań  z 
Muzyką Cerkiewną, który od-
był się w sobotę, 17 sierpnia, o 
godzinie 17.00 w Kościele pw. 
św. Jadwigi Śląskiej w Gro-
dzisku Wielkopolskim. W wy-
pełnionym po brzegi Kościele 
zasiedli słuchacze z Wielko-
polski oraz innych regionów 
kraju, przedstawiciele władz 

powiatowych i gminnych, a 
także zaproszeni goście, wśród 
których obecny był Konsul Ge-
neralny Federacji Rosyjskiej w 
Poznaniu Ivan Kosonogov. W 
koncercie zaprezentowały się 
wszystkie chóry uczestniczące 
w festiwalu.

Podziękowanie, dyplomy 
oraz kwiaty na ręce dyry-
gentów złożyli: Wicestarosta 
Grodziski – Sławomir Górny 
oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Grodziskiego – Se-
bastian Skrzypczak.

Koncerty festiwalowe zo-
stały zorganizowane przy 
współpracy z Parafią pw. św. 
Jadwigi Śląskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim, Parafią pw. 
NMP Niepokalanie Poczętej 
w Wolsztynie, Parafią pw. Św. 

Mateusza w Opalenicy, Parafią 
pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wniebowziętej w Zbąszyniu, 
Kościołem oo. Franciszka-
nów na Górze Przemysła w 
Poznaniu.

Wszystkie zaplanowane 
koncerty prowadzone przez 
Leona Zaborowskiego i Laj-
lę Zaborowską, spotkały się 
z dużym zainteresowaniem 
słuchaczy we wszystkich za-
planowanych miejscach.

Fundatorami Festiwalu byli: 
Starosta Grodziski, Starosta 
Poznański, Starosta Nowoto-
myski, Starostwa Wolsztyński, 
Burmistrz Opalenicy i Bur-
mistrz Wolsztyna. Spotkania 
zorganizowali: Starostwo Po-
wiatowe w Grodzisku Wiel-
kopolskim, Wolsztyński Dom 
Kultury i Chór Kameralny 
„Cappella Musicae Antiquae 
Orientalis” z Poznania.

Tegoroczny Festiwal cie-
szył się bardzo dużym zain-
teresowaniem ze względu na 
atrakcyjny repertuar, grono 
doświadczonych organizato-
rów i uczestników oraz wysoki 
poziom artystyczny prezen-
towanych zespołów. Pragnie-
my podziękować wszystkim 
uczestnikom, współorgani-
zatorom, fundatorom oraz 
przybyłym gościom i wspa-
niałej publiczności, którzy 
przyczynili się do sukcesu IV 
edycji festiwalu. 

IV Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Cerkiewną

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), Zarząd Powiatu 
Grodziskiego podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz części nieruchomości, położonej 

w Grodzisku Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Grodzisku Wlkp. https://pgw.pl/informacje/ogloszenia/ogloszenia-zarzadu/ oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.pgw.
pl/m,6025,wykaz-czesci-nieruchomosci-polozonej-w-grodzisku-wlkp-przeznaczonej-do-oddania-w-uzyczenie-jednostce.html. Wykaz został także wywieszony 

na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1.  

           Grodzisk Wielkopolski, 28.08.2019 r.
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

W niedzielę, 4 sierpnia w 
Opalenicy odbył się XXVIII 
Bieg Opalińskich o Puchar 
Burmistrza Opalenicy pod 
Patronatem Posła Jakuba 
Rutnickiego. Na linii startu 
stanęło 360 biegaczy. 

Zawodnicy mieli do pokonania 
dystans 10 km, dwie po 5 km 
pętle ulicami: Gimnazjalną, 3 
Maja, Młyńską, Nowotomy-
ską, Spokojną, Wyzwolenia, 
Powstańca Kozaka, Jana Pawła 
II, Rynek, Poznańska, Piłsud-
skiego, 27 Grudnia, Sienkie-
wicza, Reymonta i Mickie-
wicza. Zawodnikom przyszło 
walczyć nie tylko z kolejnymi 
kilometrami, słabościami wła-
snego organizmu ale także 
z wysokimi temperaturami. 
Najszybszym w tych trudnych 
dla biegaczy warunkach  był 
Daniel Mikielski z Olsztynka, 
który potrzebował 33 minut 
i 40 sekund do pokonania 
dystansu. Drugi linię mety 
przekroczył Michał Fedor-
czak z Nowej Soli z czasem 
00:34,10 a trzecie miejsce zajął 
Dariusz Szrama z Dąbrówki 
Leśnej 00:34,31. Wśród pań 
triumfowała Karolina Bilawa 
z Międzyrzecza, która uzy-
skała doskonały czas 00:38,41. 
Kolejna była Dorota Przybysz 
z Grodziska Wielkopolskiego 
00:41,24, na trzecim miejscu 
uplasowała się Iwona Maciąg 
z Bolewic z czasem 00:41,42. 

Z Gminy Opalenica najszyb-
si byli wśród kobiet: Agata 

Świątek 00:46,38, Honorata 
Janowicz 00:51,40 i Doro-
ta Adamek 00:54,41, wśród 
mężczyzn:  Patryk Jakubowski 
00:39,11, Przemysław Nowak 
00:39,16 oraz Hubert Kukawa 
00:40,13. Poza klasyfikacją 
generalną kobiet i mężczyzn, 
bieg rozgrywany był w 10 kate-
goriach wiekowych: 7 męskich 
i 3 żeńskich. Najlepsza trójka 
w każdej z kategorii otrzymała 
nagrody finansowe ufundowa-
ne przez Burmistrza Opale-
nicy, nagrody rzeczowe oraz 
statuetki. Każdy zawodnik na 
mecie otrzymał pamiątkowy 
medal. W tym roku po raz 
pierwszy obok biegu wystarto-
wał marsz Nordic Walking na 
dystansie 5 km. Uczestniczyło 
w nim 35 osób. 

Organizatorami imprezy 
byli: Burmistrz Opalenicy, 
Starosta Nowotomyski, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w 
Opalenicy, MKS Opalenica, 
Opalenicki Klub Biegacza. 
Do organizacji Biegu włączyła 
się także Opalenicka Izba Go-
spodarcza, która ufundowała 
poczęstunek dla zawodników 
oraz puchary. Patronat medial-
ny nad imprezą sprawowały: 
Tygodnik „Nasz Dzień po 
Dniu” oraz Oddział ZNP w 
Opalenicy. Bieg Opalińskich 
zaliczany jest do VII Grand 
Prix Powiatu Nowotomyskiego 
w Otwartych Biegach Ulicz-
nych w sezonie 2019. 

Tekst: OSiR Opalenica
Foto: UM Opalenica

Przebiegli 10 
kilometrów

W piątek, 9 sierpnia odbyła 
się Parkowa Noc vol. 7. Wy-
darzenie odbywa się pod 
patronatem Burmistrza 
Opalenicy i jest wielkim 
świętem dla miłośników 
muzyki klubowej. 

Pomysłodawcą eventu jest na-
tomiast Mikołaj Kreutzinger. 
W tym roku pogoda dopisała, 
dlatego też w opalenickim 
parku było tłoczno. Fanów 
z pewnością przyciągnęli 
artyści, którzy jak zawsze nie 
zawiedli. Nie zabrakło zna-
nych didżejów. O ich marce 
świadczy fakt, iż część z nich 
grała na tegorocznym Sun-
rise Festiwal w Kołobrzegu. 
Pierwsze dźwięki popłynęły o 
godzinie 20. Z każdą kolejną 

minutą publiczności przy-
bywało. Imprezę rozpoczął 
David Morrati. Tuż po nim 
seta zaprezentował Maxx a 
następnie Bartes. 

Występ Diabllo przyniósł 
dla fanów niespodziankę, 
gdyż gościnnie pojawił się 
uznany DJ Jae Bae. Po tym 
duecie w niezwykle ekspre-
syjny sposób zaprezentował 
się DJ Quiz. 

Licznie zgromadzonych fa-
nów nie zawiódł także Matys. 
Końcowe sety były autorstwa 
didżejów Artrance i Mike. Po 
raz kolejny należy podkreślić, 
iż impreza odbyła się w przy-
jaznej atmosferze, a młodzież 
- zarówno ta młodsza, jak i 
starsza - bawiła się wyśmie-
nicie. TM/GM

W sobotę, 24 sierpnia na 
opalenickim Płaskowyżu 
odbyło się VI Święto Zupy 
połączone z Jarmarkiem 
Wiejskie Smaki, Wiejskie 
Cuda oraz finałem Mię-
dzynarodowego Pleneru 
Rzeźbiarskiego. 

Nad całym terenem roznosił 
się wspaniały zapach zup go-
towanych w kociołkach przez 
drużyny z całego powiatu. 
Wśród nich znalazły się dele-
gacje sołectw, koła gospodyń 
wiejskich, przedstawiciele 
organizacji czy firm. Łącznie 
zupy w kociołkach gotowało 
17 grup. 

Na zakończenie degustacji 
odbyło się głosowanie na naj-
smaczniejszą z zup. Okazała 

się nią zupa meksykańska 
gotowana przez KGW Kozło-
wo. Na drugim miejscu pod 

względem zdobytych gło-
sów znalazła się gulaszowa 
przygotowana przez KGW 

Niegolewo, a na trzecim zupa 
ogórkowa sporządzona przez 
drużynę złożoną z pracow-
ników Centrum Kultury i 
Biblioteki im. Powstańców 
Wielkopolskich w Opalenicy. 

Czas licznie zgromadzo-
nym na płaskowyżu sma-
koszom umilały występy 
zespołów ludowych z gminy 
Opalenica, nie zabrakło ani-
macji dla dzieci, a także 
stoisk z rękodziełem i do-
mowymi przetworami. Na 
zakończenie imprezy odbył 
się seans kina plenerowego, 
dla dzieci wyświetlono kre-
skówkę „Pszczółka Maja”, 
natomiast dla dorosłych ko-
medię kryminalną „Tajne 
przez poufne”.

GM/PL

PARKOWA NOC VOL. 7XXVIII BIEG OPALIŃSKICH

VI ŚWIĘTO ZUPY

Pozytywna moc muzyki

Kulinarna uczta
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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, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

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

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

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

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

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

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 

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

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

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

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak64-300 
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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

Polecamy: 
a pelargonie, surfi nie, begonie, niecierpki, 

fuksje i wiele innych ciekawych gatunków 
i odmian a byliny i trawy a obsadzanie mis, 

donic i skrzynek balkonowych a fachową 
obsługę i doradztwo  a sprzedaż hurtowa 

i detaliczna

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Wyjątkowym wynikiem 
może się pochwalić Gro-
dziska stomatolog, na co 
dzień prowadząca gabinet 
ESTETIKA przy ul. Mosse-
go 20, a z zamiłowania - 
tenisistka, Olesja Szpak. 

W odbywających się w Wilnie, 
w dniach 3-10 sierpnia  Mi-
strzostwach Świata Lekarzy w 
tenisie ziemnym, zdobyła dwa 
złote medale i jeden srebrny. 
Niepokonana była w grze 
pojedynczej, gdzie zdobyła 
Indywidualne Mistrzostwo 
Świata w kategorii Open. 
Kolejne złoto, po raz pierwszy 
w 49-letniej historii tego tur-
nieju wywalczyła Drużynowe 
Mistrzostwo Świata Kobiet 
(wraz z dr Anną Komar, dr 
Agatą Wojciuk, dr Agnieszką 
Widziszowską, dr Małgorzatą 
Wojtalik, dr Grażyną Mar-
tini-Kamińską i dr Bożenną 
Kędzierską). Srebro(w parze z 
Litwinką Dalią Jarusaitiene), a 
za razem tytuł V-ce Mistrzyni 
Świata w grze deblowej Kobiet 
kategorii open. W drodze do 
tych sukcesów trzeba było 
pokonać wiele trudnych prze-
ciwniczek z różnych krajów, 
m in. USA, Japonii, Finlandii, 
czy Litwy. Patrząc globalnie 
na rozmiar turnieju nadmienię, 
że udział wzięło ponad 400 
zawodników z 29 krajów. W 
rozmowie pani stomatolog 
podkreśla, że nie osiągnęłaby 
tak wiele, gdyby nie pomoc 

i zaangażowanie osób z gro-
dziskiego klubu tenisowego 
SKF Groclin Sport, a przede 
wszystkim trenera Michała 
Szpaka i sparingpartnera Kac-
pra Cecuły. Warto tutaj dodać, 
że nie są to pierwsze sukcesy 
pani doktor. W czerwcu br. 
wywalczyła Indywidualne 
Mistrzostwo Polski w kate-
gorii open kobiet, oraz V-ce 
Mistrzostwo Polski w grze 
mieszanej open.

Pani doktor gratulujemy 
wyniku i życzymy kolejnych 
sukcesów zarówno na kortach, 
jak i w pracy w gabinecie. 
Obiecujemy, że bacznie bę-
dziemy śledzić kolejne suk-
cesy.

Stomatolog Olesja Szpak 
– mistrzynią świata

Warsztaty kulinarne, degu-
stacje, wykłady, koncerty, 
konkursy dla zawodowców 
i tradycyjny jarmark na 
Starym Rynku - to tylko 
część niespodzianek, które 
czekały na poznaniaków i 
turystów w ramach XIII 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Dobrego Smaku. Impreza 
odbyła się w długi weekend, 
w dniach 15-18 sierpnia.  

Poznaniacy i turyści mogli od-
być kulinarną podróż po wielu 
zakątkach Polski - skosztować 
serów z Wielkopolski, Kaszub 
czy Podhala, nalewek z Kam-
pinosu i Lubelszczyzny, ryb 
z Pomorza i Mazur, wędlin 
i sękaczy z Podlasia, win z 
Lubuskiego i Dolnego Śląska 
oraz piw rzemieślniczych z 
niemal każdego rejonu kra-
ju. Ogólnopolski Festiwal 
Dobrego Smaku to jednak 
dużo więcej niż staromiejski 
jarmark. Jak co roku, w pro-
gramie znalazły się warsztaty 
kulinarne prowadzone przez 
prawdziwych mistrzów kuchni 
(podczas których można było 
poznać m.in. tajniki kuchni 
greckiej, tajskiej, czy gru-
zińskiej), laboratoria smaku, 
degustacje, koncerty, wykłady, 
konkursy dla zawodowców 
i amatorów oraz eko-targ na 
placu Bernardyńskim. 

Realizowany już po raz dru-
gi dzięki wsparciu Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania – 
projekt „Kuchnia - spotkania 
pokoleń” umożliwił wspólne 
gotowanie, które stało się pre-
tekstem do rozmowy o historii 
rodzin i jej tradycjach. Każdy 
z uczestników warsztatów 
dostał przepiśnik, gdzie mógł 
sobie wynotować kilka rodzin-
nych receptur. Udowodniono 
tym samym, że kuchnia jest 
jednym z ważnych elementów 

kultury. Chętni mogli zaopa-
trzyć się w miody i przetwory. 
Swoje stoiska mieli też wy-
stawcy zagraniczni. Na Starym 
Rynku znaleźć można było np. 
słodkości z Turcji i Armenii, 
herbaty ze Sri Lanki, czarne 
chleby i kindziuki z Litwy, 
węgierskie paprykowane kieł-
basy z mangalicy, gruzińskie 
koniaki i przyprawy z całego 
świata.

Tegorocznym tematem kon-
kursu dla restauratorów były 
chłodniki. I nie chodzi jedynie 

o popularną zupę na botwince 
zwaną chłodnikiem litew-
skim, ale również inspirowane 
kuchniami świata gazpacho, 
taratory, chłodniki owocowe 
i wiele innych. W sumie w 
rywalizacji zmierzyło się 28 
takich potraw. Zwycięskie 
restauracje zostaną oznaczone 
naklejkami na drzwiach, dzię-
ki czemu poznaniacy i turyści 
będą wiedzieć, gdzie serwuje 
się najlepszy chłodnik w mie-
ście. W programie znalazła 
się też degustacja. Wytwórcy 
domowych trunków mogli 
wziąć udział w turnieju Polska 
Nalewka Roku. W tym roku 
po raz pierwszy, oprócz Grand 
Prix konkursu, przyznano 
złote, srebrne i brązowe me-
dale aż dziewięciu zgłoszonym 
nalewkom.

Po latach wróciła muzycz-
na scena Festiwalu Dobrego 
Smaku. Tematem w tym roku 
były Bałkany. Na 4 różnych 
scenach, w tym na plenerowej 
na Starym Rynku, wystąpiły 
zespoły z Kosowa, Albanii, 
Serbii i Polski. Weekend Bał-
kański został zorganizowany 
przy współpracy Akademii 
Gitary.

Jarmark na Starym Rynku 
był więc nie tylko kolorowy, 
smaczny, ale i muzyczny…

Roman Szymański
(fot. H. Dymalski) 

XIII Ogólnopolski Festiwal 
Dobrego Smaku

PERFEKCYJNE I SOLIDNE ODNAWIANIE DACHÓWKI 
specjalistycznymi  i trwałymi preparatami

tel. 500 259 071
PRZED PO
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