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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
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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
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ZATRUDNIMY
absolwenta studiów budowlanych

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18       biuro@izomet.pl
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ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 770 zł /tona 
a blacha 580 zł/tona
a puszka 4,10 zł/kg 

a makulatura 0,18 zł /kg

Sprzedam 
pianino – Stan bardzo dobry !

Tel. 606 327 863

SKUP ZŁOMU
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www.facebook.com/zspgrodzisk

technik budownictwa

technik ekonomista

technik informatyk

technik logistyk 

technik logistyk

technik mechanik 

(klasa mundurowa) 

technik mechatronik 

z innowacją odnawialne źródła energii

z innowacją stylizacja i wizaż

technik organizacji reklamy

technik przemysłu mody

technik żywienia i usług gastronomicznych 

z innowacją dietetyka i carving

technik hotelarstwa
z innowacją piloci wycieczek

technik rolnik  
z innowacją nowoczesne techniki w rolnictwie

 TECHNIKUM

FESTIWAL ZAWODÓW 
14 LISTOPADA 2018 r.

START W GODZINACH 9.00-14:00

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MASZ ZAWÓD = MASZ PRACĘ

 

 

24 KWIETNIA 2019 r. - START GODZ. 16.00

 

 

 

 
 

Kształcimy w każdym zawodzie m.in. : blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik, 
elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych,fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik - 
monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i  instalacji sanitarnych,  
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, piekarz, rolnik,  
sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz.

Zdobądź „Paszport do ZST” 
i weź udział w warsztatach:
politechnicznych, hotelarsko - rolniczych,mody i reklamy, 

informatyki i grafiki komputerowej, ekonomii i logistyki,

mundurowych,  zumby, ogólnozawodowych, gastronomicznych.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS I SKORZYSTAJ Z:

- płatnych staży
- praktyk w Hiszpanii, Włoszech
- praktyk na Politechnice Poznańskiej
- wymian międzynarodowych (Rosja,
 Ukraina, Białoruś, Francja, Niemcy)

   Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  w Grodzisku Wielkopolskim

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU 2017
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technik robót wykończeniowych 
 w budownictwie

technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

OTWARTE DRZWI 

 

NOWY BUDYNEK NOWE MOŻLIWOŚCI

E.G

 TEŁ CÓ HK NZ ICS ZŁ NÓ YP CS

HE
Z

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

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

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

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

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

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
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Zaprojektuj z nami swoją łazienkę!
Wizualizacja i projekt GRATIS!

ZAPEWNIAMY: a duży wybór płytek a fachowe doradztwo

Farba POLINAK 
10L 

52,40 zł

Płyta OSB gr 12
125x250 
59,60 zł

Klej ATLAS OK!
 

26,50 zł

market@tados.info.pl

 

Klej ATLAS

Promocja !!!
39,40 złDulux 

Piecyk 
węglowy 
10 cegłowy 
343,15 zł 

Piecyk 
węglowy 
7 cegłowy 
199,00 zł

Taczka Betoniarki

Papa Jarocin

PROMOCJA! 
Do 3 worków kleju Atlas GEOFLEX 25kg 
– 1 worek Atlas GEOFLEX - 5kg za 1,00 zł PROMOCJA! 

NA FARBY 

BECKERS 
2,5l 61,50 ZŁ 

Grzejnik 
konwektorowy 
80,50 zł

 5L  
107,50 ZŁ

2,5L 
41,50 ZŁ  5L 

 86,50 ZŁ 

Magnat 
ceramiczny 

2,5L 
77,80 zł 

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

BETONIARNIA
Nadproża L-19

Nadproża 
o przekroju prostokątnym

Bloczki 
betonowe M-6 System stropowy 

TERIVA

Kręgi betonowe 
– pełen wybór 

125,00 zł 
Porotherm 
Poroton

ZAPRASZAMY:   Zaparcin, ul. Główna 1 Czynne w godz. 7-16  tel. 61 819-58-41, fax 61 898-59-03, kom. 512-018-188, zaparcin@tados.info.pl

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

- Siporex
 -Silka 
- Ytong

OGRÓD WYSTAWOWY 
Projekt gratis !

Projekt gratis 
od 150 m2

Projekt gratis 

Zapraszamy

SYSTEMY OGRODZENIOWE
łupane, betonowe, drewnianie

ZAPEWNIAMY: 
• TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS 

MARKET „TADOS”

od 100 m2

MARKET BUDOWLANY

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

I ATRAKCJE

DUŻY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

W ofercie również stal i więźba dachowa
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MIASTO LESZNO

W VII kadencji w latach 2014-
2018 Rada Miejska Leszna 
liczyła 23 radnych, w tym  
7 kobiet. Na I Sesji Rady 
Miejskiej Leszna VII kadencji 
w dniu 1 grudnia 2014 roku 
podjęto uchwałę w sprawie 
wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Leszna (Sławo-
mir Szczot) i Wiceprzewod-
niczących (Piotr Więckowiak 
oraz śp. Tadeusz Pawlaczyk, 
którego zastąpiła Barbara 
Mroczkowska). Na II Sesji w 
dniu 4 grudnia 2014 roku 
Przewodniczący Rady Sławo-
mir Szczot odebrał ślubowa-
nie Prezydenta Miasta Leszna 
Łukasza Borowiaka. III Sesja 
to ustalenie składów osobo-
wych komisji problemowych 
- komisji - oraz wybór ich 
przewodniczących i wiceprze-
wodniczących. Ponadto Radni 
wybrali delegata do Związku 
Miast Polskich (Prezydent 
Miasta Leszna) oraz delegata 
do Wielkopolskiego Ośrodka 
Kształcenia i Studiów Samo-
rządowych – WOKiSS.

Stałe problemowe Komisje 
Rady pracowały w oparciu o 
corocznie przygotowywane 
plany pracy akceptowane 
przez Radę Miejską. Skła-
dały również sprawozdania  
z działalności za rok poprzed-
ni.
Praca Radnych w komisjach 
problemowych wyglądała 
następująco:
Komisja Rewizyjna odbyła 81 
posiedzeń przy frekwencji: 
83,97%,
Komisja Budżetowo-Finanso-
wa - 81 posiedzeń - frekwen-
cja: 75,88%,
Komisja Rozwoju i Infrastruk-
tury Miejskiej - 98 posiedzeń 
- frekwencja: 79,84%,
Komisja Spraw Społecznych 
- 90 posiedzeń - frekwencja: 
86,65%,
Komisja Praworządności i Po-
rządku Publicznego - 80 po-
siedzeń - frekwencja: 85,82%,
Komisja Edukacji - 78 posie-
dzeń - frekwencja: 83,86%,
Komisja Kultury i Sportu - 
79 posiedzeń - frekwencja: 
85,58%.
Ponadto odbyło się 31 wspól-
nych posiedzeń komisji pro-
blemowych Rady.
Łącznie Radni spotykali się na 
komisjach 618 razy.
W trakcie VII kadencji Rada 
Miejska Leszna odbyła 53 
Sesje, w tym 6 Sesji Nadzwy-
czajnych oraz 3 Sesje Uroczy-
ste (jedna w auli Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Lesznie w dniu 18 czerwca 
2015 roku z okazji 25-lecia sa-
morządu terytorialnego w Pol-
sce, kolejna w dniu 21 kwietnia 
2016 roku również w auli PWSZ  
z okazji 1050. rocznicy chrztu 
Polski, a trzecia (wyjazdo-
wa) w dniu 10 listopada 2016 
roku Klubie Wojskowym 11. 
Lubuskiej Dywizji Kawalerii 
Pancernej im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Żaganiu dla 
uczczenia pamięci gen. bryg. 
Michała Gutowskiego).
Frekwencja podczas posie-
dzeń Sesji w VII kadencji wy-
niosła: 93,09%. Podczas 53 
Sesji podjęto 735 uchwał.
Przyjęty Program zrealizowa-
no przyjmując następujące 
kryteria:
I. Rozwój gospodarczy
− utrzymano dynamikę rozwo-
ju społeczno-gospodarczego,
− utrzymano proinwestycyjny 
charakter budżetu,
− wzmacniano wizerunek Mia-
sta przyjaznego inwestorom 

i wszelkim formom przedsię-
biorczości,
− wykorzystywano ustawę o 
partnerstwie publiczno-pry-
watnym,
− wzmocniono różnych form 
promocji miasta, w tym jako 
stolicy subregionu leszczyń-
skiego,
II. Infrastruktura komunalna
− podjęto prace na rzecz mo-
dernizacji drogi krajowej nr 12,
− rozpoczęto modernizację i 

budowę ul. Wilkowickiej, na 
odcinku od Ronda Gronowo
do węzła Święciechowa,
− zmodernizowano lub są w 
trakcie modernizacji ulice: 
Chrobrego, Święciechowska, 
55 Pułku Piechoty, Strzelecka, 
Spółdzielcza, Dekana-Kiepury,
− zintensyfikowano prace nad 
budową spójnej sieci ście-
żek rowerowych (Rowerowe 
Leszno),
− systematycznie zwiększano 

kwoty budżetu obywatel-
skiego,
− powołanie architekta miej-
skiego i aktualizacja obecnego 
ładu przestrzennego Miasta.
III. Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska
− trwają prace modernizacyj-
ne w Parku Tysiąclecia i Parku 
Johnstona,
− dokończono modernizację 
ciągu pieszo – rowerowego Al. 
21 Października,

− opracowanie koncepcji rewi-
talizacji Starówki i nowelizacja 
Programu Rewitalizacji,
− przeprowadzono rewitaliza-
cję al. Słowackiego,
− rozpoczęto budowę miesz-
kań przez spółkę miejską 
Gminne Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego sp. z o.o.,
− realizowany jest program 
ograniczania emisji zanie-
czyszczania powietrza,
− przyjęcie programu – planu 
„Zielone Miasto”,
− zwiększono wydatki na 
remonty budynków komunal-
nych i zdynamizowanie sprze-
daży mieszkań komunalnych,
− realizacja programu zago-
spodarowania wód opado-
wych – rozpoczęto budowę 
kolektora, który zagospoda-
ruje wody deszczowe,
− budowa nowych terenów 
zielonych,
− stworzenie warunków do 
powszechniejszego stoso-
wania odnawialnych źródeł 
Energii (Konferencja „Z ziemi 
i z nieba – Odnawialne źródła 
energii, naturalnym impulsem 
dla rozwoju Leszna”),
IV. Edukacja i wychowanie
− utrzymanie wydatków na 
remonty przedszkoli i szkół,
− wybudowanie nowej siedzi-
by Szkoły Podstawowej nr 4 na 
Zaborowie Nr 1,
− opracowanie projek tu 
kształcenia zawodowego od-
powiadającego potrzebom 
lokalnego rynku pracy,
− doposażenie istniejących 
i tworzenie nowych labora-
toriów, pracowni i gabine-
tów przedmiotowych przede 
wszystkim w szkołach ponad-
gimnazjalnych zawodowych,
− wspieranie wszelkich inno-
wacyjnych form nauczania,
− utrzymanie poziomu wy-
datków na zajęcia ponadpro-
gramowe,
− przyjęcie programu „Bez-
pieczna Szkoła”,
− doskonalenie systemu sty-
pendialnego,
− stworzenie Leszczyńskiego 
Centrum Nauki.
V. Pomoc społeczna
− poprawa efektywności sys-
temu świadczeń społecznych,
− wzmocnienie roli polityki 
prorodzinnej przez wydanie 
Karty Dużej Rodziny, Lesz-
czyńskiej Karty Rodziny Wie-
lodzietnej,
− przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu,
− ciągłe doskonalenie efek-
tywności współpracy z orga-
nizacjami społecznymi,
− opracowanie koncepcji rewi-
talizacji społecznej Starówki,
− utrzymanie i zapewnienie 
rozwoju istniejących jedno-
stek samorządowych,
− realizacja programu senio-
ralnego – reaktywacja Lesz-
czyńskiej Rady Seniorów,
VI. Zdrowie

− utrzymanie poziomu dotacji 
dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Lesznie,
− działania na rzecz wzmoc-
nienia roli Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego
− w świadczeniu usług zdro-
wotnych w relacji z Urzędem 
Marszałkowskim,
− wspieranie modernizacji 
Oddziału Ginekologiczno – 
Położniczego,
− utrzymanie wydatków na 
promocję zdrowia i profilak-
tykę,
− wzmocnienie roli higieny 
szkolnej.
VII. Kultura i Sport
− poprawianie efektywno-
ści wykorzystania środków 
budżetowych przez kluby  
i organizacje pozarządowe,
− opracowanie corocznego, 
spójnego kalendarza imprez 
kulturalnych, sportow ych  
i rekreacyjnych,
− w ybudowanie now ych 
obiektów sportowych otwar-
tych przyszkolnych oraz kry-
tych –
pneumatyczne hale spor-
towe przy III Liceum Ogól-
nokształcącym oraz Szkole  
Podstawowej nr 7 w Lesznie,
− rozpoczęcie modernizacji 
strzelnicy,
− utrzymanie statusu miasta 
przyjaznego dla sportu,
− roz wiąz anie problemu 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej – otwarcie filii biblioteki  
w leszczyńskim Ratuszu – Bi-
blioteka Ratuszowa oraz na 
leszczyńskim dworcu PKP,
− poszerzanie programu im-
prez rekreacyjnych oraz pro-
mocja miasta przez kulturę  
i sport – piknik szybowcowy, 
Leszczyńskie Smaki, festi-
wal Leszno Barok Plus, Rynki 
Śniadaniowe, festiwal Kino ze 
Smakiem,
− utrzymanie poziomu dotacji 
dla Unii Leszno,
− rozstrzygnięcie konkursu 
na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania zbiornika  
w Zaborowie na cele rekre-
acyjne,
− rozwiązanie problemów 
własnościowych lotniska – 
powstanie spółki miejskiej 
„Leszno Lotnisko”,
− przyjęcie programu imprez 
organizowanych na lotnisku,
VIII. Bezpieczeństwo
− poprawa poziomu bezpie-
czeństwa publicznego,
− rozbudowa i modernizacja 
systemu monitoringu,
− dookreślenie roli Straży 
Miejskiej w wzmacnianiu ładu, 
porządku i bezpieczeństwa
– nowa siedziba Straży Miej-
skiej,
− utrzymanie dotacji dla Ko-
mendy Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej,
− przyjęcie programu „ Bez-
pieczna Szkoła”.
W  t r a k c i e  V I I  k a d e n c j i 

RADA MIEJSKA LESZNA VII

www.rm.leszno.pl
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MIASTO LESZNO

Rada Miejska przyjęła sze-
r e g  i s t o t n y c h  u c h w a ł ,  
w szczególności:
− program działania Rady 
Miejskiej Leszna na kadencję 
2014-2018,
− odwołano Skarbnika Mia-
sta Leszna Pana Waldema-
ra Wojtkowiaka i powołano  
w jego miejsce Panią Barbarę 
Krawiec,
− udzielono absolutorium 
Prezydentowi Miasta Leszna 
za rok 2014,
− przedłużone zostały do-
tychczasowe taryfy na zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków na 
terenie Miasta Leszna,
− uchwalono nowy regulamin 
na przewozy osób i bagażu 
środkami komunikacji miej-
skiej w Lesznie,
− Rada zajęła się sytuacją na 
leszczyńskim lotnisku,
− przystąpiono do sporządze-
nia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Leszna,
− Przyjęto Program Ochro-
ny Środowiska dla Lesz-
n a  n a  l a t a  2 0 15 - 2 0 1 8  
z perspektywą do roku 2022,
− powołano zespół opiniujący 
kandydatów na ławników, a 
sam wybór został dokonany 
przez Radę na Sesji w dniu 22 
października,
− nadano nazwy skwerowi 
„im. Anny Walentynowicz” i 
uchwalono wzniesienie Po-
mnika „Ludziom Solidarności”,
− Hala Sportowa otrzymała im. 
Zbigniewa Białasa,
− Zespół Szkół Technicznych 
im. 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty w Lesznie otrzymał 
Odznaczenie „Zasłużony dla 
Miasta Leszna”,
− Rada zajęła negatywne sta-
nowisko w sprawie zamiaru 
budowy kopalni odkrywko-
wej w rejonie Krobi, Ponieca 
i Oczkowic,
− nowe Rondo u zbiegu ulic 
Niepodległości i Grunwaldz-
kiej nazwano „im. Danuty 
Siedzikówny ps. INKA”,
− zaproszono Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej do 
odwiedzenia Leszna,
− przyjęto Program „Karta 
Leszczyńskiej Rodziny”,
− nadano pośmiertne Odzna-
czenia: Zasłużony dla miasta 
Leszna dla: P. Zbigniewa Bia-
łasa oraz Honorowy Obywatel 
Miasta dla ks. Prałata Konrada 
Kaczmarka,
− nadano Odznaczenia Zasłu-
żony dla Miasta Leszna Pani 
Krystynie Tomaszewskiej,
Pani Janinie Tonickiej, Au-
tomobilklubowi Leszczyń-
skiemu, Chórowi Miejskiemu 
„Chopin”, Honorowym Oby-
watelem Miasta Leszna został 
Pan Piotr Mądry,
− utworzenia Zespołu Szkół 
Nr 2 w Lesznie w skład któ-
rego wchodzą Gimnazjum  
Nr 4 im. Zjednoczonej Europy 
w Lesznie i II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika z Oddziałami Dwu-
języcznymi i Międzynarodo-
wymi w Lesznie,
− prz yjęcia Planu utwar-
dzania ulic o nawierzchni 
gruntowej w Lesznie na lata  
2016-2025,
− zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków dla MPWiK za okres 
od 1 maja 2016-30.04.2017r.,
− określenia trybu i szcze-
gółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicja-
tyw lokalnych,

− zmieniająca uchwałę Nr 
X/96/2015 Rady Miejskiej 
Leszna z dnia 25.06.2015r.  
w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Leszna”,
− nadano Statut Teatrowi 
Miejskiemu w Lesznie,
− uchwalenie założeń do Pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Leszna na 
lata 2015-2030,
− stanowisko w sprawie powo-
łanie w Lesznie Centrum Usług 
Wspólnych,
− przygotowania projektu 
uchwały ustalającej zasady i 
warunki sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń re-
klamowych,
− nadania imienia Przedszkolu 
Miejskiemu nr 18 w Lesznie 
oraz Przedszkolu Miejskiemu 
nr 13 w Lesznie,
− utworzenia spółki z o. o. pod 
nazwą Gminne Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego,
− wyznaczenia obszaru zde-
gradowanego i obszaru re-
witalizacji na terenie Miasta 
Leszna,
− w zniesienia w mieście 
Lesznie Pomnika Stanisła-
wa Grochowiaka i Pomnika  
55. Poznańskiego Pułku Pie-
choty,
− przyjęcia Programu Leszno 
moja mała Ojczyzna,
− udzielenia pomocy finanso-
wej dla WSZ w Lesznie,
− udzielono absolutorium 
Prezydentowi Miasta Leszna 
za lata 2015, 20016 i 2017,
− ustalenia wynagrodzenia 
Prezydentowi Miasta Leszna,
− „Leszczyńska Karta Seniora”,
− pozytywnie zaopiniowano 
wnioski w sprawie Leszczyń-
skiego Centrum Nauki,
− nadano nazwę ulicy w rejo-
nie ul. Juliusza Kossaka i Wita 
Stwosza (Witkiewicza),
− przystąpiono do sporządze-
nia miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzenne-
go w Lesznie,
− zaopiniowania projektu 
uchwały Sejmiku Woj. Wielko-
polskiego w sprawie aglome-
racji Leszno,
− zmiana uchwały w sprawie 
zmiany strefy płatnego Par-
kowania,
− reorganizacji jednostki bu-
dżetowej „Zespół obsługi 
przedszkoli, placówek oświa-
towych w Lesznie oraz zmiany 
jej statutu,
− organizacji wspólnej obsługi 
jednostek organizacyjnych 
Miasta Leszna zaliczanych
do sektora finansów publicz-
nych,
− przyjęcia Programu Polityki 
Zdrowotnej Program Rehabi-
litacji Seniorów Mieszkańców 
Miasta Leszna na lata 2016-
2020,
− uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta Leszna,
− nadanie Statutu MZK w 
Lesznie,
−  p r z y j ę c i a  P r o g r a m u 
Współpracy organów samo-
rządowych Miasta Leszna  
z organizacjami pozarządo-
wymi,
− udzielenia dotacji w roku 
2016 na prace konserwator-
skie, restauratorskie lub ro-
boty
budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabyt-
ków,
− uczczenia pamięci Generała 
Brygady Michała Gutowskie-
go,
− przyjęcia Miejskiego Progra-

mu Profilaktyki Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
na rok 2017,
− przyjęcia strategii wspiera-
nia przedsięwzięć sportowych 
w Lesznie w latach 2017-
2021,
− dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego,
− dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i spe-
cjalnych do nowego ustroju 
szkolnego oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i 
specjalnych,
− przyjęcia „Miejskiego Pro-
gramu na rzecz wspierania 
osób niepełnosprawnych  
w mieście Lesznie na lata 
2017-2020”,
− ustalenia w mieście Lesznie 
strefy płatnego parkowania,
− przyjęcia Programu Polityki 
Zdrowotnej „Program leczenia 
niepłodności mieszkańców 
miasta Leszna na rok 2017”,
− nadania nazwy Rondu im. 
Dr. Mieczysława Opatrnego,
− nadania statutu samorzą-
dowemu zakładowi budżeto-
wemu Miejskiemu Zakładowi 
komunikacji w Lesznie,
− akceptacji sprawozdań z 
działalności i planów pracy 
komisji Rady miejskiej Leszna,
− uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie  
pl. Jana Metziga i ul. Kościelnej 
w Lesznie,
− uchwalenie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie 
ulic: Budowlanych, usługowej 
i granic miasta Leszna,
− przedłużenia czasu obowią-
zywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę oraz zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na 
terenie miasta Leszna,
− zasad udzielania jednorazo-
wej zapomogi z tytułu urodze-
nia się dziecka „Leszczyńskie 
becikowe”,
− przyjęcia „Miejskiego Pro-
gramu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie na 
lata 2017-2020”,
− przyjęcia Miejskiego progra-
mu dla młodzieży „Kontenery 
kultury” na lata 2017-2022,
− zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 
Miasta Leszna za rok 2016,
− udzielenia absolutorium 
Prezydentowi Miasta Leszna 

z wykonania budżetu Miasta 
Leszna za rok 2016,
− programu pilotażowego 
„Leszczyńska Teleopieka”,
− utworzenia leszczyńskiej 
Rady seniorów,
− porozumienia partnerskiego 
w sprawie wspólnej realizacji 
projektu pn. Budowa instalacji 
fotowoltaicznych na obiek-
tach należących do miasta 
Leszna,
− zmiana nazwy ulicy Leona 
Kruczkowskiego (Wisława 
Szymborska),
− zmiana nazwy ulicy Zyg-
munta Schaefera (Zbigniew 
Herbert),
− z aciągnięcia zobowią -
zań f inansow ych na lata 
2018,2019,2020,
− zmiany statutu Miejskiej 
Bibliotek i  Public znej im. 
Stanis ława Gro chowiak a  
w Lesznie,
− nadania nazwy skwerowi 
(im. Władysława Bartoszew-
skiego),
− emisji obligacji komunal-
nych oraz zasad ich zbywania 
, nabywania i wykupu,
− dopuszczenia zapłaty po-
datków stanowiących dochód 
budżetu miasta Leszna instru-
mentem płatniczym,
− udzielenia pomocy mate-
rialnej studentom, uczelni 
wyższych „Student Plus”,
− przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji na lata 
2017-2027,
− przyjęcia strategii rozwią-
zywania problemów społecz-
nych dla miasta Leszna na lata 
2017-2023”,
− nadania statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie 
w Lesznie,
− uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic:  
1 Maja i wodnej w Lesznie,
− uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: 
Adama Mickiewicza, Gabriela 
Narutowicza i Fabrycznej w 
Lesznie,
− zaciągnięcia pożyczki w wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na reali-
zację zadania pt. Moderniza-
cja oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta Leszna,
− udzielenia pomocy material-
nej dla doktorantów pracują-
cych na terenie miasta Leszna,
− wzniesienia w Lesznie Po-
mnika Armii Krajowej,

− uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: 
Królowej Jadwigi, Waleriana 
Wróblewskiego i Jarosława 
Dąbrowskiego w Lesznie,
− nadania nazwy Zespołowi 
Szkół Nr 4 w Lesznie,
− powołanie Komisji doraźnej 
Rady miejskiej Leszna powoła-
nej do zbadania przyczyn za-
mknięcia pływalni „Akwawit”,
− przyjęcia powiatowego 
programu rozwoju Pieczy za-
stępczej Miasta Leszna na lata
2018-2020,
− uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie 
ulic: Św. Maksymiliana Kolbe, 
Kresowej, Kresowej i torów 
Kolejowych,
− przyjęcie miejskiego planu 
adaptacji do zmian klimatu dla 
miasta Leszna,
− akceptacji sprawozdań i 
planów pracy komisji Rady 
miejskiej Leszna,
− podziału Miasta Leszna ona 
okręgi wyborcze, ustalenia 
ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu,
− podziału Miasta Leszna na 
stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,
− wieloletniego Programu 
gospodarowanie mieszkanio-
wym zasobem Miasta Leszna
na lata 2018-2022,
− strategii Miejskiej Bibliote-
ki publicznej im. Stanisława 
Grochowiaka w Lesznie do 
2023 roku,
− wzniesienia Pomnika Armii 
Krajowej,
− uchwalenia studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzenne-
go Leszna,
− nadanie nazwy drodze we-
wnętrznej (Droga Św. Jakuba),
− uchwalenie miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic: 
Augusta Wilkońskiego, Zaci-
sze i strumykowej w Lesznie,
− likwidacji miejskiego Zakła-
du Zieleni w Lesznie,
− przyjęcie Strategii Leszna dla 
Młodzieży,
− nadanie imienia Szkole Pod-
stawowej Nr 10 w Lesznie,
− ustalenia mak symalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż 
napojów na terenie miasta 
Leszna oraz zasad usytuowa-
nia miejsca sprzedaży i poda-

wania napojów alkoholowych,
− zatwierdzenia projektu Re-
gulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków,
− umiejscowienia straży Miej-
skiej w strukturze Urzędu 
Miasta Leszna,
− wyrażenia zgody na najem 
zabudowanej nieruchomości 
na rzecz Inspektorii Towarzy-
stwa Salezjańskiego Świętego 
Jana Bosko we Wrocławiu,
− umieszczenia pamiątkowej 
płyty na chodniku przy Ra-
tuszu na Rynku w Lesznie,
− wyrażenia zgody na zawar-
cie umów dzierżawy w trybie 
bezprzetargowym na nieru-
chomości położonej w Lesznie 
przy ul. Szybowników,
− utworzenia spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością 
pod nazwą „Lotnisko Leszno”. 

Bezprecedensowym wyda-
rzeniem było zorganizowa-
nie Zgromadzenia Samorzą-
dów Ziemi Leszczyńskiej z 
okazji 100-lecia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, 
które odbyło się w dniu 16 
czerwca 2018 roku w auli Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej  
w Lesznie. Podkreślić należy, 
że organizatorami tego wy-
darzenia byli:
a Przewodniczący Rady Miej-
skiej Leszna,
a Przewodniczący Rady Po-
wiatu Leszczyńskiego,
a Przewodniczący Rad Gmin 
Powiatu Leszczyńskiego (Krze-
mieniewo, Rydzyna, Lipno, 
Święciechowa, Włoszakowice, 
Osieczna, Wijewo).
Z tej okazji wybity został oko-
licznościowy medal, a Rada 
Miejska Leszna Rada Powiatu 
Leszczyńskiego i pozosta-
łe Rady Gmin wystosowały 
wspólną deklarację na oko-
liczność rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Rada Miejska Leszna VII kaden-
cji podjęła uchwały o nadaniu 
tytułów: Zasłużony dla
miasta Leszna oraz Honorowy 
Obywatel Miasta Leszna
2015 rok – nadano pośmiert-
ne odznaczenia Zasłużo -
ny dla miasta Leszna dla  
p. Zbigniewa Białasa oraz 
Honorowy Obywatel Miasta 
dla ks. Prałata Konrada Kacz-
marka.
Ponadto nadano odznaczenia 
Zasłużony dla Miasta Leszna 
Pani Krystynie Tomaszewskiej, 
Pani Janinie Tonickiej, Auto-
mobilklubowi Leszczyńskie-
mu, Chórowi
Miejskiemu „Chopin”, Hono-
rowym Obywatelem Miasta 
Leszna został Pan Piotr Mądry.
W roku 2016 – uhonorowa-
no tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Leszna” ks. Kanonika 
Kazimierza Pietrzaka, Panią 
Janinę Małgorzatę Halec, 
Panów Kazimierza Mikołaj-
czyka, Krzysztofa Handke, 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury, Cech Rze-
miosł Różnych.
W roku 2017 – uhonorowano 
tytułem „Zasłużony dla Miasta 
Leszna: Liceum Ogólnokształ-
cące im. Mikołaja Kopernika z 
Oddziałami dwujęzycznymi 
w Lesznie, Panią Zofię Miller, 
Pana Mirosława Rochman-
kowskiego, Pana Aleksandra 
Piwonia, Pana Bogdana Pra-
wickiego, OSP Leszno-Grono-
wo, Archiwum państwowemu  
w Lesznie. Panu Aleksandrowi 
Zandeckiemu Rada Miejska 
Leszna nadała tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta 
Leszna.

KADENCJI 2014 – 2018
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W czwartek 18 paździer-
nika w Centrum Kultu-
ry Rondo w Grodzisku 
Wielkopolskim odbyło 
się spotkanie otwarte dla 
mieszkańców pt. „Dlaczego 
warto chodzić na wybory 
samorządowe?” którego 
organizatorem był pełno-
mocnik PiS w powiecie 
grodziskim Adam Minkow-
ski a prelegentem Poseł na 
Sejm RP, były wiceminister 
spraw zagranicznych Pan 
Jan Dziedziczak. 

Spotkanie cieszyło się znacz-
nym zainteresowaniem, przy-
byli na nie tylko kandydaci 
KW Prawo i Sprawiedliwość 
do Rady Powiatu i Sejmiku 
Wojewódzkiego, ale również 
mieszkańcy powiatu grodzi-
skiego. Poseł Dziedziczak 

podkreślił jak ważne jest aby 
oddać swój głos w nadchodzą-
cych wyborach i wybrać swo-
ich przedstawicieli do władz 
samorządowych na najbliższe 
5 lat. Odpowiadał również na 
zadawane przez uczestników 
spotkania pytania dotyczące 
polityki PiS i jej społecznych 
programów: 500+ i 300+, a 
także o potrzebie podniesienia 
wysokości zasiłku pogrze-
bowego. Mieszkańcy gminy 
Granowo prosili o pomoc w 
przywróceniu zlikwidowanego 
posterunku policji. To bardzo 
ważny i trudny dla nich temat, 
ponieważ został już sprzedany 
budynek. 

Rozmawiano również o ko-
nieczności instalacji biletoma-
tu, zwiększenia ilości połączeń 
kolejowych i składów relacji 
Grodzisk Wlkp. – Poznań. 

Mieszkańcy powiatu narzekali 
na duże przerwy w połącze-
niach w szczególności w week-
endy. Pan Adam Minkowski 
przypomniał, że Poznańska 
Kolej Metropolitalna rekla-
mowała się częstotliwością 
kursowania pociągów co pół 
godziny. Radny Wojewódzki 
Pan Marek Sowa obiecał zło-
żenie interpelacji w tej sprawie 
na najbliższej sesji Sejmiku.

Przed spotkaniem w CK 
Rondo Pan Poseł wraz z 
kandydatami KW Prawo i 
Sprawiedliwość do struktur 
samorządowych rozmawiał 
z mieszkańcami Grodziska 
Wielkopolskiego w centrum 
miasta m.in. na ulicy Kole-
jowej i Szerokiej, zachęcając 
do głosowania w najbliższych 
wyborach samorządowych 21 
października. 

Patrioci idą do wyborów

W sobotę 13 października 
na rakoniewicką stację 
kolejową przyjechała 
niezwykła mobilna wysta-
wa powstańcza pod nazwą 
„Wielkopolski Pociąg do 
Niepodległości”. 

Mieszkańcy Gminy Rakonie-
wice mieli okazję obejrzeć 
niezwykłą mobilną wysta-
wę powstańczą pod nazwą 
„Wielkopolsk i Pociąg do 
Niepodległości”, projekt pa-
triotyczno-edukacyjny. Na 
rakoniewickiej stacji „Pociąg 
do Niepodległości” powitała 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Rostarzewa oraz dzieci i 
młodzież machające wiatracz-
kami w barwach narodowych. 
Przez 40 minut zgromadzeni 
widzowie mieli okazję obej-
rzeć przygotowaną wysta-
wę wojskową w skład której 
wchodziło: umundurowanie, 
wyposażenie, broń Powstań-
ców Wielkopolskich, lazaret 
polowy Armii Wielkopolskiej, 
samochód pancerny „Poznań-
czyk” oraz sztandary. 

W klimat tamtych czasów 
przenosił nie tylko prezento-
wany sprzęt ale też ludzie z 
grupy rekonstrukcyjnej, którzy 
prezentowali różne środowi-
ska. Można było porozmawiać 
przez chwilę z żołnierzem, 
pielęgniarką ale także z oso-
bami cywilnymi czy dziećmi 
przebranymi w stroje z epoki. 
Nawiązaniem do tamtych 

czasów była także wystawa 
promocyjna Wielkopolskie-
go Muzeum Pożarnictwa w 
Rakoniewicach, szczególnym 
zainteresowaniem wśród dzie-
ci cieszyła się syrena ręczna. 
Szczególnie najmłodsi zacie-
kawieni byli wyglądem za-
bytkowych wagonów, których 
wygląd diametralnie różni się 
od tych, jakimi podróżują w 
dzisiejszych czasach. Była to 
atrakcyjna lekcja historii. 

wielkopolski Pociąg do Niepodległości 
w Rakoniewicach

m Rakoniewice
W Gminnej  Bibliotece  Pu-
blicznej  w  Rakoniewicach  
odbyło się dnia  25  września  
2018 roku  spotkanie  Dysku-
syjnego  Klubu Książki. Powa-
kacyjne spotkanie było okazją 
do dyskusji o książce  „We  
dwoje” Nicholasa  Sparksa. Ni-
cholas Sparks – amerykański 
pisarz, który może pochwalić 
się ekranizacją większości 
swoich powieści. Pisarz, któ-
rego książki przetłumaczono 
na ponad 50 języków w ilości 
przekraczającej 85  milionów  
egzemplarzy.

„We  dwoje” – obserwujemy  
życie młodego mężczyzny  
Russella Greena, któremu 
wydaje się, że osiągnął jako 
młody  człowiek wszystko : 
robi karierę zawodową, ma 
udane małżeństwo, ukochaną 
córeczkę , wspaniałe relacje z 
rodzicani i ukochaną siostrą. 
W trakcie lektury obserwuje-
my, jak poszczególne elementy 

ułożonego życia, powoli się 
osuwają.

Sparks stworzył świetne 
postaci, ze znajomością psy-
chologii, zachowując emocje, 
napięcie. Pokazuje jak nie 
można być pewnym jutra, 
jak najbliżsi ludzie potrafią 
zaskoczyć, próbując zniszczyć 
i upokorzyć.

Książka „We dwoje”

We wtorek, 23 paździer-
nika 2018 roku, w auli 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
odbyła się XLVII sesja 
Rady Powiatu Grodziskiego 
V kadencji. 

Jak co roku, październiko-
we spotkanie poświęcone 
było w głównej mierze spra-
wom oświatowym. Jesienna 
sesja była także okazją do 
wyróżnienia uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat 
Grodziski, którzy uzyskali naj-
lepsze wyniki w nauce i mogą 
pochwalić się szczególnymi 
osiągnięciami.

Starosta Grodziski – Ma-
riusz Zgaiński wraz z Prze-
wodniczącą Rady Powiatu 
Grodziskiego – Dorotą Jaś-

kowiak i Naczelnikiem Wy-
działu Oświaty, Kultury i 
Promocji  – Grażyną Sterczak, 
wręczyli stypendia na rok 
szkolny 2018/2019. Nagro-
dzono 15 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliu-

sza Słowackiego i 51 uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych

im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wielko-
polskim, którzy przybyli na 
sesję w towarzystwie dyrekcji 
swoich szkół.

Jednocześnie wtorkowe spo-
tkanie było okazją do złożenia 
podziękowań na ręce Radnych 
kończącej się V kadencji Rady 
Powiatu Grodziskiego. Prze-
wodnicząca Rady wraz ze 
Starostą Grodziskim wręczyli 

Radnym życzenia, pamiąt-
kowe tablo ze zdjęciem Rady 
oraz publikację książkową 
wydaną z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Nie-
podległości.

Na koniec Starosta Gro-

dziski oraz Przewodnicząca 
Rady Powiatu Grodziskiego 
podziękowali kończącej ka-
dencję Radzie za czteroletnią 
współpracę i zaangażowanie 
oraz życzyli dalszych sukce-
sów i wszelkiej pomyślności.

Ostatnia sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 23 października 
2018r. w Sali Centrum Kul-
tury w Wielichowie   odbyła  
się uroczystość z okazji 
Dnia Seniora. Spotkanie  
zorganizowane zostało 
wspólnie  przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wie-
lichowie i Polski Związek 
Emerytów,  Rencistów i 
Inwalidów Koło w Wieli-
chowie .

W spotkaniu udział wzięło 
około 80 osób: zaproszeni 
seniorzy z Wielichowa oraz 
członkowie ZERiI, a także 
przedstawiciele sołectw z 
gminy Wielichowo i przed-
stawiciele Stowarzyszenia 
Seniorów „Druga Młodość” w 
Wielichowie.  Swoją obecno-
ścią uroczystość zaszczycili: 
Burmistrz Wielichowa Hono-
rata Kozlowska, ksiądz Wień-
czysław Nowak  - Proboszcz 

Parafii Św. Marii Magdaleny 
w Wielichowie oraz ksiądz  
Roman Nowak – Proboszcz 
Parafii Św. Mikołaja w Pro-
chach a także Dyrektor Cen-
trum Kultury  w Wielichowie 
Paweł Michalski.

K ierownik OPS Mar ia 
Popa, Przewodnicząca ZERiI 
Aniela Sobecka i  Burmistrz 
Wielichowa Honorata Ko-
złowska życzyły seniorom 
dużo zdrowia, szczęścia i 
pogody ducha.

Spotkanie uświetnił  występ  
dzieci z Przedszkola „Świat 
Bajek” w Wielichowie.   Dy-
rektor Centrum Kultury zapre-
zentował fotorelację i omówił 
ważne wydarzenia historyczne 
związane z gminą Wielicho-
wo, co spotkało się z dużym 
zainteresowaniem przybyłych 
na spotkanie seniorów.

Uroczystość przebiegła w 
miłej i przyjaznej atmosferze.

W piątek 19 października 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Gradowicach świętowało 
Jubileusz 60 lat  swojej 
działalności.

Na tę okoliczność w Restau-
racji MDS w Wielichowie 
odbyło się spotkanie, w któ-
rym uczestniczyły człon-
k inie KGW z Gradowic 
oraz zaproszeni goście, w 
szczególności: Poseł  Kil-
lion Munyama, Burmistrz 
Wielichowa Honorata Ko-
złowska , Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Wielichowa 
Genowefa Feldgebel, Prezes 
Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych 
Ryszard Napierała, Dyrektor  
Centrum Kultury w Wielicho-
wie Paweł Michalski, Prezes 
Stowarzyszenia KGW w Wie-
lichowie Barbara Kostrzewa, 
Przewodniczące KGW z te-

renu gminy Wielichowo oraz 
przedstawiciele Rady Sołec-
kiej Gradowic i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gradowi-
cach .  Zaproszeni goście , na 
ręce przewodniczące KGW w 
Gradowicach  Reginy Rybar-
czyk złożyli gratulacje oraz   
wyrazy  szczerego uznania 
dla zaangażowania Pań w 
upowszechnianie kultury i 
tradycji polskiej wsi. Były 
też kwiaty i życzenia zdrowia 
oraz  wszelkiej pomyślności 
na dalsze lata pracy dla dobra 
lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości Koło 
Gospodyń Wiejskich z Grado-
wic wręczyło podziękowania 
wszystkim osobom i organi-
zacjom, z którymi przez lata 
współpracowało.

W części artystycznej wy-
stąpiła niezawodna grupa 
cheerleaderek oraz lokalna 
grupa kabaretowa .

Dzień Seniora 
w Wielichowie

Jubileusz Koła Gospodyń 
wiejskich w Gradowicach
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Dnia 20 września 2018r.  
Akademia Sztuki Wojennej 
i Biuro ds. Proobronnych 
zorganizowały w Warsza-
wie  ogólnopolską konferen-
cję pt. „Edukacja wojskowa 
pionów certyfikowanych 
wojskowych klas munduro-
wych” Spotkanie to dedyko-
wane było szkołom prowa-
dzącym klasy mundurowe. 
Zespół Szkół Technicznych 
z Grodziska Wlkp. repre-
zentował koordynator klas 
mundurowych – pan Rafał 
Maluśki. 

W imieniu grodziskiej szkoły 
odebrał on z rąk Dyrektora 
Biura ds. Proobronnych, pana 
Waldemara Zubka, certyfikat  
zaświadczający o przyjęciu  
szkoły do II edycji „Pilota-

żowego programu wspierania 
szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących Certyfikowa-
ne Piony Wojskowych Klas 
Mundurowych”. W progra-
mie Ministerstwa Obrony 
Narodowej udział bierze 115 
wyróżnionych szkół średnich 
z całej Polski, współpracują-

cych z wytypowanymi jed-
nostkami wojskowymi. W 
przypadku ZST im.Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp. jest to 1 Dywizjon Ar-
tylerii Samobieżnej Piątego 
Pułku Artylerii z Sulechowa. 
Dzięki programowi młodzież 
ma lepszy dostęp do pomocy 
dydaktycznych, różnego ro-
dzaju zajęć praktycznych, a 
po zakończeniu szkoły będzie 
posiadała pierwszeństwo w 
naborze do zawodowej służby 
wojskowej, Wojsk Obronny 
Terytorialnej, czy na uczelnie 
wojskowe, gdzie będą przy-
znawane dodatkowe punkty. 
Obecnie w szkole prowadzo-
ne są 3 klasy mundurowe, w 
których łącznie uczy się 82 
uczniów. 

RM.

Martin Stasik – uczeń 
klasy wojskowo-sportowej 
w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Policealnych 
im. Mikołaja Kopernika w 
Nowym Tomyślu odniósł 
kolejny sukces w podnosze-
niu ciężarów. 

29 września w Kobierzycach 
odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski w podnoszeniu ciężarów, 
podczas których licealista – 
na co dzień trenujący w LKS 
„Budowlani – Całus” – po 
fascynującej walce zdobył ty-
tuł Mistrza Polski Seniorów w 
kategorii 62 kg. Za swoje nie-
tuzinkowe osiągnięcia sporto-
we w tej dyscyplinie Martin 

Stasik otrzymał we wrześniu 
br. stypendium Starosty Po-
wiatu Nowotomyskiego. Warto 
też podkreślić, że złoty medal 
w Mistrzostwach Polski został 
wywalczony przez Martina 

po 21 latach po osiągnięciach 
Pawła Najdka – absolwenta 
„Kopernika”. Wygląda na 
to, że „Kopernik” przynosi 
szczęście utalentowanym i 
pracowitym ciężarowcom. 

W dniu 18 października 2018 
roku w Zamku w Rydzynie 
Wicewojewoda Wielkopolski 
Marlena Maląg i Wielko-
polski Kurator Oświaty Elż-
bieta Leszczyńska wręczyły  
wielkopolskim nauczycielom 
nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i nagrody Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty 
za szczególne osiągnięcia w 
pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej.

Wśród nagrodzonych była 
dyrektor Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 

Wielkopolskim mgr inż. Anna 
Matysiak, której wyróżnienie 
minister Anna Zalewska umo-

tywowała wybitnymi osiągnię-
ciami w pracy dydaktycznej i 
wychowawczej. 

W dniach 06-13 paździer-
nika 2018 roku młodzież 
grodziskiego Zespołu 
Szkół Technicznych im E. 
Kwiatkowskiego pojechała 
do Moskwy. 

Nasza grupa to: Amanda Kaź-
mierczak, Klaudia Lehmann, 
Elwira Tomaszewska, Rafał 
Czekała, Patryk Krynojewski, 
Arkadiusz Kucharzewski, 
Krystian  Lemański, Mariusz 
Nowak, Jakub Probst, Filip 
Przybyła oraz opiekunowie 
Irina Tiereszczenko  i Aldona 
Banaszak. Wizyta ta stanowiła 
kolejny etap w nawiązywaniu i 

zacieśnianiu kontaktów z Ro-
sją, gdyż wcześniej w dniach 
10-15 września gościliśmy  
w naszym mieście młodzież 
z podmoskiewskiego gimna-
zjum w Szczołkowie, miasta 
, z którym podpisaną umowę 
o współpracy ma grodziski 
powiat. 

Wiele serdeczności spotkało 
nas ze strony mera miasta 
pana Wołowa,  młodzieży, 
nauczycieli i dyrekcji szczoł-
kowskiego gimnazjum .Każ-
dego dnia oprócz wspólnych 
zajęć i warsztatów Rosjanie 
przygotowali dla nas szereg 
niespodzianek. Zwiedzali-

śmy moskiewski Kreml, Plac 
Czerwony i wiele innych za-
bytków związanych z kulturą 
i religią Rosji. Ciekawym 
doświadczeniem była wizyta 
w Gwiezdnym Miasteczku 
–centrum szkolenia kosmo-
nautów, gdzie młodzież mogła 
porozmawiać z „prawdziwym” 
kosmonautą i spróbować „ko-
smicznego” jedzenia. Jednak 
najważniejszym celem było 
dla nas budowanie dobrych, 
wzajemnych relacji, bo  od 
sposobu myślenia, przeko-
nań, wartości i zainteresowań 
młodych ludzi zależeć będzie 
nasza przyszłość. 

8 października w ramach zajęć 
z ratownictwa medycznego 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Juliusza Słowackiego 
w Grodzisku Wlkp. odbyła 
się lekcja przeprowadzona 
przez pracowników portalu 
Wolsztyn 112. Brała w nich 

udział klasa 2d. Uczniowie 
poznali realia pracy reportera 
przy zdarzeniach drogowych. 
Przypomniano zostały zasady 
bezpieczeństwa i najczęstsze 
przyczyny zagrożenia życia 
lub zdrowia.

Pan Jakub i pan Artur zapre-

zentowali zdjęcia oraz filmy 
dotyczące ich interwencji.

Ca łe  zajęc ia  były  d la 
uczniów pożyteczną lekcją i 
możliwością zapoznania się 
ze specyfiką pracy reportera 
w sytuacji trudnej – ratowania 
ludzkiego życia.

W dniu 2 października 2018r. 
przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień kpt. 
R.Janczewski przeprowadził 
zajęcia programowe z trzema 
klasami mundurowymi Ze-
społu Szkół Technicznych im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Grodzisku Wlkp.  Tematem 
spotkania było przybliżenie 
młodzieży regulacji prawnych 
dotyczących służby wojskowej 
i terytorialnej. Zajęcia te odby-
ły się w ramach pilotażowego 

programu certyfikowanych  
klas mundurowych szkół po-
nadgimnazjalnych prowadza-
nego pod nadzorem  Ministra 
Obrony Narodowej.

R. Maluśki

ZsT w Grodzisku wlkp. w programie 
ministerstwa obronny Narodowej

Mistrz Polski w „Koperniku”

Nagrody dla nauczycieli

Z przyjacielską wizytą w Moskwie

Ratownictwo medyczne w słowakuWojskowi w klasach mundurowych

„Lesen gehen…” IV edycja 
organizowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Języka Niemieckiego 
Oddział w Poznaniu oraz 
Bibliotekę Filologiczną NO-
VUM UAM w Poznaniu

W dniu 04.10.2018r. w Zespole 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego odbył się 
szkolny etap konkursu piękne-
go czytania poezji niemieckiej 
pt.  „Lesen gehen”

W konkursie udział wzięli 
uczniowie:
a Klaudia Lemańska kl. IV L
a Elwira Tomaszewska kl. 
IVB
a Oliwia Skrzypek kl. IVA
a Kornelia Włodarczak kl. 
IVA
a Tomasz Kozioł kl.IVL
a Jacquline Reinders kl. IVK

Zadanie uczniów polegało 
na przeczytaniu i własnej in-
terpretacji wybranego dzieła 
literatury niemieckojęzycznej. 

W komisji konkursowej 
zasiedli  Pani Dyrektor Anna 
Matysiak, która  przewodni-
czyła obradom Jury oraz na-
uczyciele języka niemieckiego 
p. Aldona Starosta, p. Klaudia 

Budzyńska- Schulz oraz p. 
Jakub Tasiemski.

Nad organizacją i przebie-
giem konkursu czuwały pani 
Aldona Starosta i pani Klaudia 
Budzyńska- Schulz.

Uczniowie oceniani byli we-
dług następujących kryteriów: 
płynność czytania, wymowa, 
intonacja, dykcja oraz własna 
interpretacja utworu. Uczest-
nicy zaprezentowali różne 
utwory oraz wykazali  ciekawą 
interpretację utworów poetyc-
kich oraz wysokim poziomem 
umiejętności językowych. 

Laureatami konkursu zosta-
li uczniowie:

I miejsce Elwira Tomaszewska 
kl. IVB
II miejsce Oliwia Skrzypek 
kl. IVA
III miejsce Jacquline Reinders 
kl. IVK.

Do etapu wojewódzkiego 
awansowały Elwira Toma-
szewska i Oliwia Skrzypek.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów lingwistycz-
nych.

Uczestnicy oceniani byli 
według następujących kryte-
riów: płynność czytania, wy-
mowa, intonacja oraz własna 
interpretacja utworu.

wojewódzki Konkurs Czytania
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m Katowice
Wyłudzone 10 mln zł na In-
ternet szerokopasmowy. Sieci 
nie ma. Zarząd spółki aresz-
towany. 

Delegatura CBA w Kato-
wicach prowadzi śledztwo w 
sprawie wyłudzenia w latach 
2013-2015 przez katowicką 
spółkę akcyjną blisko 10 mln zł 
unijnej dotacji na budowę sieci 
szerokopasmowego dostępu do 
Internetu na terenie 29 miej-
scowości w województwach 
łódzkim i śląskim. Ustalenia 
CBA wskazują, że spółka 
miała posłużyć się przy tym 
poświadczającą nieprawdę 
i nierzetelną dokumentacją. 
Dofinansowanie zostało uzy-
skane z Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 za pośrednictwem 

instytucji wdrażającej pro-
gramy europejskie (obecnego 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa). Sieć w nie powstała 
w ogóle albo tylko szczątkowo, 
a pieniądze wypłacono.

 Agenci Delegatury CBA 
w Katowicach zatrzymali 4 
podejrzanych: dwie osoby 
zarządzające katowicką spółką 
informatyczną Open-Net S.A. 
oraz dwóch przedstawicie-
li podwykonawcy mającego 
realizować budowę sieci sze-
rokopasmowej w powiecie 
żywieckim i łęczyckim. Do 
zatrzymań doszło w Katowi-
cach, Mysłowicach, okolicach 
Włocławka oraz w jednej z 
miejscowości powiatu chrza-
nowskiego.

Śledztwo prowadzi kato-
wickie CBA pod nadzorem 
Śląskiego Wydziału Zamiej-

scowego Departamentu do 
Spraw Przestępczości Zorga-
nizowanej i Korupcji Prokura-
tury Krajowej w Katowicach.

Zatrzymani zostali dopro-
wadzeni przez CBA do sie-
dziby Prokuratury Krajowej 
w Katowicach, gdzie usłyszeli 
zarzuty m.in. wyłudzenia środ-
ków finansowych w kwocie 
ponad 10 mln złotych z dotacji, 
doprowadzenia kilkunastu 
swoich obligatariuszy do nie-
korzystnego rozporządzenia 
mieniem w kwocie ok. 1 mln 
zł oraz tzw. prania pieniędzy.

Decyzją sądu prezes spółki i 
członek rady nadzorczej trafili 
do aresztu.  

Sprawa jest w toku - lista 
podejrzanych może ulec po-
szerzeniu.

Piotr Kaczorek, CBA

m Bydgoszcz
21 sierpnia 2018 r. funkcjo-
nariusze Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego z Wydziału 
Zamiejscowego w Bydgoszczy 
rozpoczęli kontrolę określo-
nych przepisami prawa proce-
dur podejmowania i realizacji 
decyzji w przedmiocie wybra-
nych inwestycji realizowanych 
przez Miasto Bydgoszcz w 
latach 2013 – 2018 r.

M i a s t o  Byd go sz cz  w 
2013 roku za kwotę około 
29.500.000 zł od jednego 
z deweloperów nabyło nie-
ruchomość Młyny Rothera 
stanowiące zespół budynków 
– Młyn Rothera, Spichrz Zbo-
żowy i Spichrz Mączny.

W toku kontroli badaniu 
poddany zostanie przetarg 

nieograniczony na „Wyko-
nanie robót budowlanych, 
polegających na przebudowie, 
rozbudowie i zmianie sposobu 
użytkowania obiektów kom-
pleksu Młyny Rothera wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą, 
na Wyspie Młyńskiej w Byd-
goszczy” oraz weryfikacja 
poprawności rozliczenia przez 
Miasto Bydgoszcz środków 
uzyskanych z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014 – 2020 w 
kwocie 15.000.000 złotych.

Powyższa kwota dotyczy 
I etapu realizacji inwestycji. 
Całość tego etapu oszacowano 
na kwotę 21.000.000 złotych. 
Środki przyznane miastu prze-
kazane zostały za pośrednic-
twem Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w 

trybie konkursowym.
Zamówienie na roboty bu-

dowlane na kompleksową 
rewitalizację Młynów Ro-
thera realizuje Budimex S.A. 
za cenę 92.126.457,36 zł, na 
podstawie umowy z dnia 21 
czerwca 2018 r.

W pierwszej kolejności ana-
lizie poddane zostaną materia-
ły dotyczące zagospodarowa-
nia nieruchomości  – tzw. Mły-
nów Rothera – położonej przy 
ul. Mennica 10 w Bydgoszczy 
oraz uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego „Brdyujście
-Pilicka”.

Przewidywany termin za-
kończenia kontroli – 21 listo-
pada 2018 r.

Piotr Kaczorek, CBA

m Warszawa
Warszawscy agenci CBA za-
trzymali dwoje przedsiębior-
ców z branży szkoleniowej.  
Wg ustaleń funkcjonariuszy 
CBA kursy w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolni-
czego im. Jadwigi Dziubińskiej 
w Golądkowie, dofinansowane 
ze środków unijnych, nie były 
realizowane, jednak zapłacono 
za nie ponad 1 mln zł. Pienią-
dze z Unii trafiały do benefi-
cjentów w latach 2009-2016 za 
pośrednictwem Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych. W styczniu 
br. w innym wątku tego śledz-
twa zostali zatrzymani m.in. 
burmistrz i wiceburmistrz 
Pułtuska.

Delegatura Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego w 
Warszawie  pod nadzorem Pro-
kuratury Regionalnej w Bia-
łymstoku prowadzi śledztwo 
m.in. w sprawie przekroczenia 
uprawnień i niedopełnienia 
obowiązków przez funkcjona-
riuszy publicznych z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. Jadwigi Dziu-
bińskiej w Golądkowie.

Jeden z realizowanych wcze-
śniej wątków w śledztwie do-
tyczy podejmowana decyzji fi-
nansowych ze szkodą najpierw 
dla zespołu szkół, a później  
Miasta Pułtuska oraz w spra-
wie wejścia w porozumienie 
z innymi osobami w związku 
z publicznymi przetargami w 
zakresie przebudowy i remon-
tu budynków szkoły,  internatu 
na ok. 1  mln, a także budowy 

miejskiego żłobka na 3 mln 
zł. Ustalenia CBA wskazu-
ją, że zamówione prace były 
realizowane wadliwie lub w 
ogóle nie były wykonywane, a 
działania Burmistrza pułtuska 
spowodowały straty w mieniu 
miasta oraz zarządzanej przez 
niego szkoły. W tym wątku 
śledztwa styczniu br. agenci 
z Delegatury CBA w War-
szawie  zatrzymali 8 osób:  
Burmistrza Miasta Pułtuska 
(byłego Dyrektora Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Golądkowie), 
Wiceburmistrza Pułtuska, 
dwie urzędniczki,  prezesa i 
księgową Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych w Puł-
tusku (wcześniej pracowników 
ZSCKR w Golądkowie) oraz 
dwóch przedsiębiorców.

Wyłudzili 10 mln na internet

Kontrola miasta BydgoszczBurmistrz Pułtuska w areszcie

m Bydgoszcz
Wydział Zamiejscowy w Byd-
goszczy Delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego w 
Gdańsku 26 czerwca 2018 r. 
rozpoczął kontrolę pn. „Kon-
trola określonych przepisami 
prawa procedur podejmo-
wania i realizacji decyzji w 
przedmiocie rozporządzania 
mieniem w zakresie umów 

na wybrane usługi i dostawy 
zlecane przez Przewozy Re-
gionalne Sp. z o.o. Oddział 
Pomorski w Gdyni w latach 
2015-2018. „

Celem kontroli jest spraw-
dzenie zgodności z prawem 
wybranych procedur podej-
mowania i realizacji decyzji 
w przedmiocie rozporzą-
dzania mieniem w zakresie 
umów na wybrane usługi i 

dostawy zlecane przez Prze-
wozy Regionalne Sp. z o.o. 
Oddział Pomorski w Gdyni. 
Analizie poddana jest doku-
mentacja regulująca przebieg 
i zasady procesu zakupowego 
w spółce oraz dokumentacja 
z postępowań udzielanych w 
latach 2015-2017 na dostawy 
części zamiennych oraz na 
usługi naprawy taboru ko-
lejowego.

m Białystok
W dniach 10 i 11 paździer-
nika 2018 r. funkcjonariusze 
Wydziału Postępowań Kon-
trolnych Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Bia-
łymstoku rozpoczęli kontrole 
określonych przepisami prawa 
procedur podejmowania i re-
alizacji decyzji przez Bałtycką 
Instytucję Gospodarki Budże-

towej Baltica w Gdańsku oraz 
Okręgowy Inspektorat Służ-
by Więziennej w Gdańsku. 
Kontrole dotyczą inwestycji 
„Zmniejszenie energochłon-
ności obiektów budowlanych 
podległych Okręgowemu In-
spektoratowi Służby Więzien-
nej w Gdańsku”.

Agenci CBA zbadają zgod-
ność z obowiązującymi przepi-
sami prawa procedur podejmo-

wania i realizacji tych decyzji, 
a zwłaszcza ich finansowego 
rozliczenia, zasadności wypła-
conych pieniędzy. Dofinanso-
wanie na projekt udzielone z 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej to ponad 59,5 mln zł.

Planowane zakończenie 
kontroli to 11 stycznia 2018 r.

Piotr Kaczorek, CBA

m Szczecin
Agenci CBA ze Szczecina na 
polecenie prokuratora zatrzy-
mali kolejne 2 osoby w śledz-
twie dotyczącym korupcji przy 
dostawach biomasy do Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra - Elek-
trownia Szczecin.

Delegatura CBA w Szcze-
cinie prowadzi śledztwo pod 
nadzorem Prokuratury Okrę-
gowej w Szczecinie w sprawie 
korupcji przy dostawach paliwa 
do pieca zasilanego biomasą. 
Według śledczych CBA

i prokuratury w zamian za 
łapówki przyjmowano suro-
wiec, który nie spełniał wy-
mogów jakościowych, norm 
technicznych. Pracownicy od-
powiedzialni za nadzór nad 
jakością paliwa potwierdzali, 
że ciężarówki są wypełnione 
odpowiednią technicznie bio-
masą, choć w rzeczywistości 
tak nie było.

Na polecenie prokuratora 
agenci CBA ze Szczecina za-
trzymali dziś w Szczecinie 
i okolicach  kolejne 2 osoby 

podejrzane w tym śledztwie:   
byłego pracownika elektrowni 
oraz  kierowcę dostarczającego  
fałszywą biomasę. Wszyscy 
usłyszeli  w prokuraturze zarzu-
ty o charakterze korupcyjnym. 

Już wcześniej na polecenie 
prokuratora funkcjonariusze 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego Delegatury w Szcze-
cinie, zatrzymali w tym wątku 
śledztwa 40 osób m.in. biznes-
menów i pracowników Zespołu 
Elektrowni Dolna Odra - Elek-
trownia Szczecin,  kierowców 
ciężarówek oraz  przedstawi-
cieli producentów biomasy. 
Ówczesny główny inżynier 
elektrowni został zatrzymany 
na gorącym uczynku przyjęcia 
łapówki w wysokości 50 tys. zł. 
W wyniku przeszukań zabez-
pieczono ponad 100 tys. zł w 
pomieszczeniach służbowych 
pracowników elektrowni.

Proceder, jak wskazują usta-
lenia śledczych, mógł spowodo-
wać wielomilionowe  straty na 
szkodę  spółki Skarbu Państwa 
- Polskiej Grupy Energetycznej 
SA. Piotr Kaczorek, CBA

Kontrola Przewozów Regionalnych Kontrola Służby Więziennej

Korupcja przy 
dostawach paliwa

m Kraków
Delegatura CBA w Krakowie, 
pod nadzorem Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie, pro-
wadzi śledztwo w sprawie 
wyłudzenia w latach 2013-15 
przez krakowską spółkę ak-
cyjną blisko 4 mln zł z Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości. Spółka posłużyła 
się przy tym poświadczającą 
nieprawdę i nierzetelną doku-
mentacją.

Agenci CBA z Krakowa 
zatrzymali dziś w Warszawie 
właściciela centrum szkole-
niowego, który miał m.in. 
świadczyć drogie i zarazem 
fikcyjne usługi szkoleniowe 
dla krakowskiej spółki, która 
była narzędziem do wyłudze-
nia dotacji. Funkcjonariusze 
Biura przeszukali mieszkanie 

i biuro podejrzanego. Zatrzy-
many usłyszy zarzuty w kra-
kowskiej prokuraturze.

Na początku sierpnia br. 
agenci CBA z Krakowa zatrzy-
mali 4 osoby podejrzane w tym 
śledztwie: osobę faktycznie 
zajmującą się kierowaniem 
spółką i kontrolującą działania 
pozostałych współsprawców, 
byłego prezesa spółki i dwóch 
byłych dyrektorów zarządza-
jących.

Projekt, na który wyłudzono 
pieniądze, miał dotyczyć „in-
nowacyjnej” multimedialnej 
platformy 3D. Wysokie koszty 
realizacji projektu uzasad-
niano koniecznością wielu 
drogich prac badawczo-rozwo-
jowych, zakupem oprogramo-
wania: silnika platformy, czy 
oprogramowaniem serwerow-
ni, serwera streamingowego i 

obliczeniowego, środowiska 
wirtualizacji, a także usług 
doradczych i szkoleniowych.

Jak ustalili agenci Cen-
tralnego Biura Antykorup-
cyjnego, w rzeczywistości 
postępowania zakupowe miały 
charakter pozorny, zakupy nie 
miały znaczenia dla realizacji 
projektu, ceny były rażąco 
zawyżone, lub też zakup miał 
charakter całkowicie fikcyjny. 
Zakupów dokonywano także 
od kontrahentów powiązanych 
ze spółką-beneficjentem. Za-
trzymani przez CBA usłyszeli 
w krakowskiej Prokuraturze 
Okręgowej zarzuty dotyczące 
m.in. wyłudzenia dotacji i 
oszustwa w stosunku do mie-
nia znacznej wartości.

Mężczyzna kierujący pro-
cederem decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany.

Wirtualny projekt za 4 miliony

m Kraków
Przedsiębiorca zajmujący się 
relokacją cudzoziemców do 
Krakowa wśród 3 osób zatrzy-
manych przez krakowskich 
agentów CBA - korupcja 
przy przetargach na atrakcyj-
ne nieruchomości w stolicy 
Małopolski

Delegatura CBA w Krako-
wie, pod nadzorem Prokura-
tury Okręgowej w Krakowie, 
prowadzi śledztwo dotyczące 
powoływania się na wpływy 
w m.in. administracji samo-
rządowej oraz w Zarządzie 
Budynków Komunalnych 
(ZBK) w Krakowie i podej-
mowania się bezprawnego 
pośrednictwa w załatwianiu 
najmu lub kupna mieszkań i 
lokali użytkowych usytuowa-
nych w atrakcyjnych częściach 
Krakowa, nieopodal rynku 
czy wzgórza wawelskiego.

Agenci krakowskiej delega-
tury CBA zatrzymali kolejne 
3 osoby uwikłane w korupcyj-
ny proceder związany z prze-

targami na najem i sprzedaż 
nieruchomości w Krakowie.

Zatrzymane trzy osoby 
współdziałały w ukierunko-
waniu przetargów na wy-
najem lokali mieszkalnych, 
obiecując korzyści majątkowe 
w zamian za pośrednictwo w 
korzystnym załatwieniu spraw 
ZBK. Wśród nich jest kra-
kowski przedsiębiorca zajmu-
jący się relokacją do stolicy 
Małopolski   cudzoziemców 
zatrudnionych w między-
narodowych korporacjach. 
Za łapówkę chciał załatwić 
mieszkania na Krakowskim 
Kazimierzu  i blisko Plant.  
Dwie pozostałe osoby współ-
działały z nim

Do pierwszych zatrzymań 
doszło w lutym br. Do tej 
pory zatrzymano 9 osób, w 
tym pośredników, przedsię-
biorców wręczających wy-
sokie korzyści majątkowe i 
wysokich rangą urzędników 
z krakowskiego magistra-
tu: dyrektor z k ierującą 
wydziałem zajmującym się 

zasobem mieszkaniowym 
miasta, kierownika referatu 
z wydziału skarbu urzędu, 
kierownika jednego z refera-
tów w Zarządzie Budynków 
Komunalnych w Krakowie. 
Ustalenia śledczych CBA 
i prokuratury wskazują, że 
urzędniczki były kolejnym 
ogniwem łańcucha -  przyj-
mowały łapówki i pomagały 
w uzyskaniu prawa do lokali 
użytkowych i mieszkań.

Do zdarzeń, które są obec-
nie przedmiotem śledztwa do-
chodziło w latach 2015-2017, 
a sprawa dotyczy co najmniej 
kilkunastu nieruchomości: 
mieszkań, lokali użytkowych 
i kamienic pochodzących z 
zasobów Gminy Miejskiej 
Krakowa. Agenci CBA zabez-
pieczyli  dokumenty w kra-
kowskim magistracie. Niewy-
kluczone dalsze zatrzymania 
w tej sprawie. Śledztwo jest 
rozwojowe i wielowątkowe.

Centralne Biuro Antykorup-
cyjne apeluje, aby osoby, które 
wręczyły korzyść majątkową 

lub osobistą Urzędnikom 
UM w Krakowie lub innym 
osobom w zamian za przyzna-
nie lokali mieszkalnych lub 
użytkowych z pochodzących 
z zasobów Gminy Miejskiej 
Kraków, zgłaszały się do 
Delegatury CBA w Krako-
wie i skorzystały z klauzuli 
niekaralności wynikająceej z 
art. 229 § 6 kodeksu karnego: 
”Nie podlega karze sprawca 
przestępstwa /../, jeżeli korzyść 
majątkowa lub osobista albo 
ich obietnica zostały przyjęte 
przez osobę pełniącą funkcję 
publiczną, a sprawca zawiado-
mił o tym fakcie organ powo-
łany do ścigania przestępstw 
i ujawnił wszystkie istotne 
okoliczności przestępstwa, 
zanim organ ten się o nim 
dowiedział”.

Warto podkreślić, że apel 
CBA już odniósł pozytywny 
skutek -  są trzy pierwsze 
zgłoszenia osób korzystają-
cych z klauzuli niekaralności.

Piotr Kaczorek, CBA

Korupcja przy przetargach
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Co skłoniło Panią do szerze-
nia idei energii odnawialnej?
Rozpoczynając działalność w 
1999r. nasza firma świadczyła 
usługi przede wszystkim w 
zakresie instalacji centralnego 
ogrzewania oraz systemów 
uzdatniania wody. Nasi klienci 
często szukali rozwiązań, któ-
re pozwolą tanio ogrzać dom 
i wodę użytkową. Zapotrze-
bowanie na rynku lokalnym 
spowodowało poszerzenie 
wachlarza świadczonych przez 
nas usług o montaż instalacji 
z wykorzystaniem energii 
odnawialnej. Już w 2000 roku 
w naszej ofercie znalazły się 
kolektory słoneczne służące do 
ogrzewania wody użytkowej 
oraz wspomagania c.o.. Oferta 
spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem. Jak się okazało, nie 
tylko z powodu coraz większej 
dbałości o środowisko, ale 
głównie z powodu oszczędno-
ści. Ceny tradycyjnych paliw 
rosną, za to urządzenia do po-
zyskiwania energii odnawial-
nej stają się coraz wydajniejsze 
i tańsze, przez co znajdują się 
w zasięgu cenowym większej 
liczby potencjalnych odbior-
ców. Z czasem wśród naszych 
klientów obserwowaliśmy 
zapotrzebowanie nie tylko na 
ogrzewanie wody użytkowej, 
ale również na skuteczne, 
ekologiczne i tanie rozwią-
zania w zakresie ogrzewania 
domów. W związku z rosną-
cym zapotrzebowaniem, roz-
ważyliśmy zalety instalacji z 
wykorzystaniem pomp ciepła. 
Rozwiązania w instalacjach z 
pompami ciepła nas przekona-
ły. Podpisaliśmy więc umowę 
z dostawcą pomp ciepła, a nasi 
pracownicy przeszli szereg 
szkoleń dotyczących doboru 
oraz montażu tych instalacji. 
Początki nie były łatwe. Nie 
posiadaliśmy listy referencyj-
nej, a inwestorów nie łatwo 
było przekonać do tych nowa-
torskich rozwiązań. Jesienią 
2000 roku zamontowaliśmy 
pierwszą pompę ciepła i  z 
roku na rok montujemy tych 
instalacji coraz więcej. Nasza 
siedziba w Bolewicach już 
12 lat ogrzewana jest pompą 
ciepła.

Jak Pani ocenia wiedzę spo-
łeczeństwa w zakresie pomp 
ciepła?
Polacy wciąż wiedzą zbyt 
mało na temat odnawialnych 
źródeł energii, zwłaszcza je-
śli chodzi o rozwiązania z 
zastosowaniem pomp ciepła. 
Obserwujemy wzrost świado-
mości z korzyści wynikających 
z zastosowania pomp ciepła.

Najcz ę śc ie j  sz kolen ia 
dotyczące pomp ciepła są 
skierowane do instalatorów 
i przeprowadzane są przez 
firmy produkujące urządze-
nia. Niewątpliwie ważne jest 
przekonanie społeczeństwa – 
potencjalnych użytkowników 
do korzyści, jakie dają pompy 
ciepła, zwłaszcza jeśli chodzi 
o korzyści finansowe, komfort 
użytkowania oraz korzyści dla 
środowiska. W ostatnim czasie 
w środkach masowego prze-
kazu podkreśla się znaczenie 
odnawialnych źródeł energii 
ze względu na wysoką pozycję 
Polski w rankingach między-
narodowych, jeśli chodzi o 
złej jakości powietrze , to 16 
z 20 najbardziej zanieczysz-
czonych miast UE znajduje 
się w Polsce. Każdy z nas już 
odczuł zjawisko smogu, a co za 

tym idzie –pogorszenie stanu 
zdrowia mieszkańców. Biorąc 
pod uwagę woj.wielkopolskie 
i lubuskie na terenie których 
działamy, na liście najbardziej 
zanieczyszczonych miast znaj-
duje  się wiele miast z tych 
właśnie województw.

Często jednak informacje 
są bardzo ogólnikowe i nie-
precyzyjne. Mam nadzieję, że 
wzrastające zainteresowanie 
tym tematem oraz rzetelny 
przekaz skłoni inwestorów do 
korzystania z energii z natury.

Łatwo przekonać ludzi do 
ogrzewania geotermalnego?
Bogata l ista referencyjna 
klientów, którzy posiadają 
nasze instalacje z pompą ciepła 
ułatwia nam to zadanie. Osoba 
zainteresowana ogrzewaniem 
pompą ciepła ma możliwość 
kontaktu z klientami, którzy 
już korzystają z ogrzewa-
nia gruntową czy powietrzną  
pompą ciepłą i zasięgnięcia 
informacji, jak sprawuje się 
instalacja, jak kształtują się 
koszty ogrzewania oraz jak 
wyglądała współpraca z na-
szą firmą podczas realizacji 
inwestycji.

Nasz sukces - zadowolony 
klient, który rekomenduje in-
nym współpracę z nami.

Na polskim rynku poja-
wiają się często firmy/ insta-
latorzy, którzy nie posiadają 
odpowiedniego przeszkole-
nia, certyfikatów F-gaz  i 
doświadczenia w tej branży. 
Często popełnione przez nich 
błędy w doborze czy montażu 
instalacji, najprościej rzecz 
ujmując „psują rynek” i nega-
tywnie wpływają na opinię na 
temat pomp ciepła. Dlatego tak 
ważna jest lista referencyjna 
klientów, która utwierdzi po-
tencjalnych użytkowników 
w przekonaniu, że instalacja 
z pompa ciepłą to najlepsze 
rozwiązanie grzewcze.

Jakie błędne informacje - py-
tania dotyczące pomp ciepła 

powtarzają się najczęściej?
Brak podstawowej wiedzy o 
tym systemie ogrzewania to 
przyczyna błędnych informa-
cji. „Czy to jest drogie, czy 
się opłaca, kiedy inwestycja 
się zwróci, czy potrzebne 
są stosowne zezwolenia, ile 
wyniosą miesięczne koszty 
eksploatacji” - to najczęściej 
zadawane pytania. Często 
klienci nie dowierzają, że w 
technologii wykorzystywanej 
w pompach ciepła wystar-
czy umieszczenie kolektora 
gruntowego na głębokości 
jedynie 1 metra, aby ogrzać 
dom. Przekonani są, że to 
głębokość znacznie większa. 
Spotykamy się również z 
przekonaniem,że instalacje 
te są bardzo drogie. Nieste-
ty – wiele firm w Polsce 
wprowadza w błąd swoich 
klientów, nie podając wszyst-
kich informacji na temat 
zasad eksploatacji pomp lub 
nieprofesjonalnie dobiera 
lub montuje instalacje, co 
skutkuje nieprawidłową pracą 
systemu i wyższymi koszta-
mi eksploatacji, a następnie 
– niezadowoleniem klienta. 
Dlatego tak ważne jest, aby 
w tej branży wybierać firmy 
z wieloletnim doświadcze-
niem. Każdy nasz klient 
otrzymuje bezpłatnie OZC 
(tzw. bilans ciepła ) oraz 
projekt wykonawczy instalacji 
grzewczej co jest podstawą 
w prawidłowości wykonania 
i działania instalacji.

Czy są dofinansowania na 
montaż takich instalacji ?
Oczywiście, że są lokalne 
programy. Każdy inwestor 
na terenie swojej inwestycji 
powinien dowiedzieć się, czy 
lokalne władze takie dofi-
nansowania wprowadziły. 
Często wprowadza się dotacje 
na modernizację instalacji, 
jednak wg. mnie takie dofinan-
sowania powinny też dotyczyć 
domów w budowie. Również

Bank Ochrony Środowiska 
i inne banki udzielają nisko-
oprocentowanych kredytów na 
takie inwestycje.

Dziękując za rozmowę, ży-
czę Pani dalszych sukcesów, a 
czytelnikom trafnych decyzji 
przy wyborze swoich instalacji 
grzewczych .

Trzeba przekonać ludzi 
do energii odnawialnej

wywiad z właścicielem firmy P.H. wasser mann z bolewic, 
Aliną Czapracką-bodus

Nasz sukces - zado-
wolony klient, który 
rekomenduje innym 
współpracę z nami.

„
Kto z nas nie lubi komple-
mentów? Pytanie jest oczy-
wiście retoryczne. Co najwy-
żej, wybredniejsi nie dają się 
wziąć na lep tanich duserów. 
Mało kto jednak zdaje sobie 
sprawę, że dobrze skrojony 
komplement może obda-
rowanego nim kosztować 
krocie. Miło jest słyszeć, że 
ktoś docenia wreszcie nasze, 
polskie bohaterstwo podczas 
II Wojny Światowej i obecne 
wywiązywanie się państwa 
polskiego z obowiązków 
zawartych w umowach mię-
dzynarodowych. Ale czy nie 
przełoży się to na wygóro-
wane ceny jakie zapłacimy 
za amerykański sprzęt 
militarny? Tego nie wiemy. 
Mam również nadzieję, że 
nie przekonamy się boleśnie 
o cenie komplementów, kiedy 
wejdzie w życie ustawa 447 
amerykańskiego senatu i z 
dnia na dzień staniemy się 
żebrakami we własnym 

Przejdźmy lepiej do komple-
mentowania krajowej kor-
poracji prawniczej, będącej 
nieprzejednaną opozycją rzą-
du. Oto właśnie była prezes 
Sądu Najwyższego udzieliła 
audiencji w gabinecie, który 
powinna była dawno temu 
opuścić. Zaszczytu spotka-
nia z nią dostąpił aktualny 
premier polskiego rządu. O 
celu wizyty na najwyższym 
szczeblu, opinii publicznej 
nie poinformowano, zostają 
nam zatem domysły. Czyżby 
chodziło jedynie o wymianę 
niezobowiązujących komple-
mentów? A może chodziło o 
podziękowanie pięknej kobie-
cie za niebywałą dzielność? 
W końcu, to ona przecież 
broniła polskiej konstytucji 
przed niemieckim sądem i za 
niemieckie pieniądze!

Małgorzata Todd

Szanowna Pani Małgorzato

Globalne ocieplenie, a raczej 
robienie z tego kataklizmu, 
będącego wynikiem ludzkiej 
działalności to, jak mawia 
młodzież, totalna ściema. 
Po pierwsze, tak jak Pani 
słusznie zauważa, to proces 
powtarzający się cyklicz-
nie na naszej planecie, po 
drugie, CO2 nie jest głównym 
winowajcą, a metan (którego 
moc tworzenia efektu cieplar-
nianego jest kilkanaście razy 
większa niż CO2). Skoro tak 
Sterownikom Ludzkości zale-
ży na kasowaniu nadmiernej 

ilości CO2w atmosferze, jako 
głównego sprawcy efektu 
cieplarnianego na Ziemi, 
to dlaczego nie porusza 
ich masowa wycinka lasów 
deszczowych na Borneo, w 
Amazonii i innych miejscach 
naszej planety (bo ważniejsza 
jest uprawa palmy olejowej, 
soi GMO, bawełny GMO?). 
Przecież lasy to najlepszy z 
możliwych pochłaniacz CO2. 
Dlaczego stosowanie (ujmu-
jąc zagadnienie skrótowo) 
chemii w produkcji rolniczej 
na masową skalę nikogo z 
tych Światowych Decydentów 
nie niepokoi – choć szkodli-
wość dla ludzi i środowiska 
owej chemii jest udowodnio-
na ponad wszelką wątpliwość 
(zapewne dlatego, bo ICH 
ta szkodliwość nie dotyczy 
– ONI mają zagwaranto-
wany dopływ żywności o 
specjalnych parametrach). 
Ktoś wyskoczy z argumentem 
– likwidacji głodu na naszej 
planecie – odpowiem – w 
krajach „cywilizowanych” 
40-50% wyprodukowanej 
żywności ląduje w koszu, a 
niedożywienie ludzi Trzecie-
go Świata trwa w najlepsze, 
a nawet się pogłębia, bo 
likwiduje się gospodarkę 
tradycyjną na rzecz wielkich 
korporacyjnych latyfundiów, 
gdzie tubylcy pozbawieni 

własności robią za tanią 
wręcz niewolniczą siłę 
roboczą. Dlaczego Wielkim 
Sterownikom Ludzkości nie 
spędza sen z oczu problem 
wielkich plam plastykowych 
śmieci pływających w oce-
anach o wielkości powierzch-
ni Francji? I tak można pytać 
bez końca. Odpowiedz jest 
bardzo prosta – tam gdzie 
interes ponadnarodowych 
korporacji i wielkiej finansje-
ry, która kredytuje różnego 
rodzaju przedsięwzięcia, 
może być naruszony, tam 
ochrona środowiska, ochro-
na biosfery, wreszcie ochrona 
zdrowia ludzi schodzi na 
drugi, a może ostatni plan. 
Jest WIELKI INTERES DO 
ZROBIENIA, a reszta się nie 
liczy – oto etyka miłościwie 
nam panującej współcześnie 
„arystokracji”. Rzekoma 
szkodliwość nadprodukcji 
CO2 dla naszej planety 
wpisuje się również w ten 
INTERES.

Wszelkie działania WWF, 
Geenpeace i innych orga-
nizacji to kolejna ściema. 
Działania typu ostrzeliwanie 
statków wielorybniczych, 
zbieranie kasy na ochronę 
już pojedynczych tygrysów 
azjatyckich i inne fragmen-
taryczne działania tylko 
„zamulają” opinii publicznej 
dostrzeganie problemu w 
szerszej perspektywie. Tu 
trzeba działań komplekso-
wych, chroniących przede 
wszystkim siedliska (a nie np. 
na Borneo przetrzymywanie 
orangutanów w specjalnych 
sierocińcach). Ale przecież 
ochrona tych siedlisk to 
kolizja z interesami wielkich 
korporacji (czy ktoś słyszał o 
pozwaniu wielkich korporacji 
przez te organizacje np. za 
masowe wycinanie lasów 
pod uprawę palmy olejowej? 
NIE – bo tak naprawdę te 
pozarządowe organizacje są 
finansowane przez owe kor-
poracje) i koło się zamyka. 
Reasumując – świat zmierza 
nieuchronnie ku ekologicznej 
katastrofie, bo kilkunastu pa-
nów ubzdurało sobie, że jako 
ci wybrani (przez samych 
siebie) mogą zarządzać naszą 
planetą jak chcą, zwłaszcza 
zdecydowaną większością jej 
ludzkich mieszkańców, którzy 
w ich mniemaniu ludźmi nie 
są, więc grzechu nie ma.

Serdecznie Panią pozdra-
wiam – Ewa Działa-Szcze-
pańczyk

Cena komplementów

Mocne słowa w brytyjskich 
mediach. Dziennik “Daily 
Mail” postanowił rozli-
czyć się z historią i pyta, 
dlaczego Wielka Brytania 
upokorzyła polskich boha-
terów walczących w Bitwie 
o Anglię?

Niedawno na ekranach pol-
skich i brytyjskich kin mogli-
śmy oglądać film “Dywizjon 
303. Bitwa o Anglię”, opowia-
dający o losach polskich pilo-
tów walczących z Luftwaffe 
podczas II wojny światowej. 
O męstwie naszych lotników 
w Polsce słyszał chyba każdy, 
jednak wielu Brytyjczyków 
dopiero niedawno dowiedziało 
się, komu zawdzięczają swoją 
wolność.

Przez ostatnie dziesięcio-
lecia angielskie władze i hi-
storycy niechętnie mówili o 
dokonaniach Polaków, pod-
kreślając przede wszystkim 
heroizm własnego narodu 

podczas dramatycznych dni 
nalotów na Londyn. Brytyjski 
dziennik przypomina, że było 
to spowodowane m.in. tym, że 
po wojnie ówczesny rząd nie 
dość, że nie uhonorował pol-
skich żołnierzy, to wielu skazał 
na wieloletnie więzienia, bądź 
nawet śmierć, deportując ich 
z kraju do komunistycznej 
Polski.

– Dlaczego jesteśmy tak 
niewdzięcznym narodem, że 
deportowaliśmy żołnierzy, 
w których kochały się nasze 
kobiety, i przed którymi drżał 
Hitler? – pyta autor artykułu w 
Daily Mail.

Dziennikarz postanowił 
przybliżyć czytelnikom po-
staci polsk ich bohaterów 
walczących o Anglię i po-
kazać, dlaczego tak bardzo 
zaimponowali oni brytyjskim 
kobietom.

– Byli szarmanccy, roman-
tyczni, kłaniali się w pas i 
wysyłali kwiaty po pierwszej 

randce. O takich gestach ze 
strony swoich nudnych roda-
ków Angielki mogły tylko 
pomarzyć. Nasze dziewczęta 
pokochały tych przystojnych, 
odważnych, wspaniałych, mło-
dych mężczyznami,  którzy 
przybyli do Wielkiej Brytanii, 
aby przyłączyć się do walki z 
hordami Hitlera – pisze autor 
i dodaje, że gdyby nie bohater-
stwo Polaków, o takiej Anglii, 
jaką mamy dzisiaj, mogliby-
śmy tylko zamarzyć.

Dziennikarz konkluduje, 
że o polskich pilotach powi-
nien pamiętać także brytyjski 
rząd i choćby ze względu na 
nich przebywający w Wielkiej 
Brytanii emigranci z Polski 
powinni cieszyć się większym 
szacunkiem i opiekom ze stro-
ny państwa.

– Jesteśmy im to winni- pod-
sumowuje

 Źródło: stefczyk.info / Daily Mail 
Autor: pf

Anglia upokorzyła bohaterów

Wszelkie działania 
WWF, Geenpeace i 
innych organizacji to 
kolejna ściema. 
„
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Dobiegł końca projekt cyfry-
zacji zasobów geodezyjnych 
powiatu kościańskiego.Na 
konferencji podsumowującej 
wdrażanie projektu, która 
odbyła się 28 września 2018 
r. w Starostwie Powiatowym 
w Kościanie, o projekcie i 
wprowadzonych dzięki jego 
realizacji usługom mówili: 
Starosta Kościański Bernard 
Turski, Naczelnik Wydziału 
Geodezji, Kartografii, Kata-
stru i Gospodarki Nierucho-
mościami Paweł Wachowiak 
oraz Kierownik Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej Robert 
Jagodziński. 

- Powiat Kościański w 2016 roku 
przystąpił do realizacji projektu 
pn. „Tworzenie, modernizacja 
i aktualizacja rejestrów pu-
blicznych oraz standardowych 
opracowań kartograficznych i 
tematycznych gromadzonych 
w Starostwie Powiatowym w 
Kościanie oraz ich udostępnia-
nie za pomocą e-usług”. Pro-
jekt realizowany był w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Całkowita wartość 
projektu to kwota blisko 2,5 
mln złotych - powiedział sta-
rosta Bernard Turski. - Wiel-

kość dofinansowana z Unii 
Europejskiej wynosiła 85% tej 
kwoty, pozostała część środków 
pochodziła z budżetu Powiatu 
Kościańskiego. 

W ramach realizacji projektu 
opracowano bazę Geodezyjnej 
Ewidencji Sieci Uzbrojenia 
Terenu dla 107 obrębów ewiden-
cyjnych powiatu kościańskiego. 
Do tej pory dane były groma-
dzone w postaci analogowej, 
teraz zostały przekształcone 
do mapy numerycznej. Dzięki 
temu stało się to przejrzyste i 
praktyczne. 

Ponadto dzięki środkom po-
zyskanym ze środków unijnych 
zmodernizowano bazę ewiden-
cji gruntów i budynków dla 
wszystkich miast w powiecie 
kościańskim oraz 21 obrębów 

wiejskich. Założono kartoteki 
dla budynków i lokali oraz zak-
tualizowano użytki gruntowe. 
Dostosowano tez oprogramo-
wanie służące do prowadzenia 
baz danych wchodzących w 
skład mapy zasadniczej do 
obecnie obowiązujących prze-
pisów prawa. Zakupiono serwer, 
sprzęt informatyczny oraz opro-
gramowanie wykorzystywane 
do prowadzenia powiatowego 
zasobu geodezyjnego i karto-
graficznego. W ramach projektu 
zeskanowana została także do-
kumentacja archiwalna powia-
towego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego. 

- Wszystkie dokumenty ar-
chiwalne zostały zeskanowane. 
Dzięki temu może z nich korzy-
stać wiele osób, a same mate-

riały się nie niszczą - zauważył 
Robert Jagodziński, kierownik 
Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej. - To 
zdecydowanie ułatwia i przy-
spiesza pracę. 

W ramach realizacji projektu 
uruchomione zostały także apli-
kacje, umożliwiające korzysta-
nie z e-usług: i.Wniosek, i.Wnio-
sekPP, i.Kerg, i.Komornik, 
i.Rzeczoznawca, i.Projektant. 

- Niektóre usługi są dostępne 
bez konieczności pojawiania się 
w urzędzie. 

Klient, który ma profil ePuap 
w zasadzie bez weryfikacji 
użytkowania będzie mógł ko-
rzystać z części aplikacji. Nie-
które jeszcze wymagają weryfi-
kacjiużytkownika - powiedział 
naczelnik Wydziału Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospo-
darki Nieruchomościami Paweł 
Wachowiak. - Co najważniejsze 
usługi nie zdrożeją - podkreślił 
Paweł Wachowiak. 

Celem projektu było zwięk-
szenie jakości i dostępności 
danych przestrzennych oraz 
szybki i łatwy dostęp do danych 
gromadzonych w powiatowym 
zasobie geodezyjnym i karto-
graficznym. Kończąc konfe-
rencję, Starosta Bernard Turski 
zauważył, że wszystkie te cele 
zostały osiągnięte. 

Geodezja scyfryzowana

Wyjątkowo piękna, wrze-
śniowa pogoda przywitała 
nad morzem podopiecz-
nych Ośrodka Wsparcia w 
Kościanie. Osoby niepełno-
sprawne wraz z opiekunami 
wypoczywały przez 5 dni w 
Łazach, w ośrodku Jantar.

Od kilku lat podopieczni 
Ośrodka wspólnie spędzają 
kilka dni w urokliwych miej-
scach. Współorganizatorem 
wyjazdu było Stowarzyszenie 
„Jesteśmy Wśród Was”.

Głównym celem wyjazdu 
był relaks i integracja. – Mimo 
trudności technicznych wiele 
radości dały nam spacery 

po nadmorskiej plaży, gdzie 
oglądaliśmy zachód słoń-
ca oraz spacery nad jezioro 
Jamno – mówi Kinga Poniży, 
Kierownik Ośrodka Wspar-
cia. Wyjątkowym miejscem, 
które zwiedzaliśmy był ze-
spół ogrodów pokazowych 
w Dobrzycy. Czekało tam na 
nas wiele atrakcji, wyjątkowe 
rośliny, zielony labirynt, który 
wspólnie pokonaliśmy, pyszna 
kawa i plac zabaw – opowiada 
K. Poniży. 

Podczas wyjazdu pod-
opieczni Ośrodka zwiedzili 
także Muzeum i skansen w 
Koszalinie oraz Muzeum Aut 
Zabytkowych w Mścicach.

Tegoroczny Hubertus, organi-
zowany przez Stowarzyszenie 
Sportowe „Pegaz” ze Śmigla, 
odbył się 6 października.  Po 
raz kolejny konne zaprzęgi z 
uczestnikami imprezy prze-
mierzały żegrowskie lasy.

Impreza odbyła się zgodnie 
z tradycją. Była pogoń za „li-
sem”, ognisko na terenie rekre-
acyjnym w Żegrówku, kuchnia 

polowa, przejazd bryczkami 
oraz biesiada w żegrowskiej 
sali wiejskiej. Nagrodą dla 
zwyciężczyni pogoni za lisem 
był puchar Burmistrz Śmigla – 
Małgorzaty Adamczak.   

Współorganizatorami im-
prezy byli: Burmistrz Śmigla, 
Ośrodek Kultury Fizycznej i 
Rekreacji w Śmiglu oraz Rada 
Sołecka Żegrów

Ośrodek Wsparcia 
nad morzem

Hubertus w śmiglu

Do kościańskiego SP ZOZ tra-
fił sprzęt od fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Oddział noworodkowy 
otrzymał w darze vapotherm, 
urządzenie do wspomagania 
oddechu, aparat do badania słu-
chu, stanowisko do resuscytacji 
noworodka razem z kardio-
monitorem oraz dwa aparaty 
do pomiaru bilirubiny przez 
skórę. – Mieszkańcy Ziemi 
Kościańskiej od lat są bardzo 
zaangażowani w finał WOŚP. 
W tym roku zebraliśmy wspól-
nie ponad 140 tys.  złotych. Od 
fundacji SP ZOZ w Kościanie 
już kilka razy otrzymywał 

prezenty, ale w tym roku cieszą 
nas one szczególnie – przyznaje 
Wojciech Maćkowiak, dyrek-
tor SP ZOZ w Kościanie. Tylko 
samo stanowisko do resuscy-
tacji kosztuje około 100 tys. 
złotych. Na razie otrzymaliśmy 
część urządzeń i aparatów. 
Na resztę, które również dotrą 
do nas w tym roku, czekamy. 
Pamiętajmy o tych prezentach 
w styczniu przyszłego roku 
– zachęca dyrektor W . Mać-
kowiak.     

Cały sprzęt który trafi w 
tym roku do kościańskiego 
szpitala będzie służył jego 
najmłodszym pacjentom.

wośP dla szpitala

POWIAT KOŚCIAńSKI

W czwartek, 11 paździer-
nika 2018 roku, na granicy 
powiatów leszczyńskiego i 
kościańskiego w Bronikowie 
odbyło się uroczyste podsu-
mowanie międzypowiatowej 
inwestycji polegającej na 
przebudowie i budowie 28 
kilometrów dróg na trasie 
Wijewo – Brenno – Zabo-
rówiec – Włoszakowice 
– Bukówiec Górny – Bogu-
szyn - węzeł Nietążkowo na 
drodze ekspresowej S5.

W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele samorządów, 
które wspólnie realizowały in-
westycję Starosta Leszczyński 
Jarosław Wawrzyniak, Staro-
sta Kościański Bernard Tur-
ski, Wicestarosta Kościański 
Stefan Stachowiak, Burmistrz 
Śmigla Małgorzata Adamczak, 
Wójt Włoszakowic Stani-
sław Waligóra, Wójt Wijewa 
Mieczysław Drożdżyński, 
Przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Zofia Szalczyk, przedstawi-
ciele firm realizujących inwe-
stycję oraz zaproszeni goście.

Starosta Kościański Bernard 
Turski w swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie zreali-
zowanej inwestycji – budowy 
drogi do węzła S5 - dla go-
spodarczego życia obu powia-
tów. Zauważył, że otwiera to 
możliwości rozwoju firmom 
i przedsiębiorstwom znajdu-
jącym się w jej niedalekim 

sąsiedztwie. Starosta docenił 
też wyjątkową współpracę 
wszystkich samorządów, które 
brały udział w realizowaniu tej 
dużej inwestycji.

Inwestycja kosztowała 56,6 
mln zł, z czego 36,7 mln zł 
stanowiło dofinansowanie z 

Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
2014-2020. Prace na terenie 
powiatu leszczyńskiego wyko-
nała spółka Colas Polska, a na 
terenie powiatu kościańskiego 
spółka Budimex. Inwestycja 
powstała we współpracy pięciu 

samorządów: lidera projektu 
Powiatu Leszczyńskiego i 
partnera Powiatu Kościań-
skiego oraz Gmin Śmigiel, 
Włoszakowice i Wijewo.

Odcinek zrealizowany w 
ramach tej inwestycji na te-
renie powiatu kościańskiego 
od Boguszyna do węzła S5 
w Nietążkowie ma ponad 6,5 
kilometra długości i 7 metrów 
szerokości. Ponadto na tym 
fragmencie drogi powstała 
także dwumetrowa ścieżka 
rowerowa. Na tym odcinku 
wybudowano 5 obiektów in-
żynierskich i 4 skrzyżowania. 
Do jej budowy wykorzystano 
41 tys. ton kruszywa. Położone 
warstwy bitumiczne jezdni to 
ponad 33 tys. ton. Sama po-
wierzchnia jezdni powiatowej 
wynosi ponad 50 tys. metrów 
kwadratowych, a ścieżki rowe-
rowej ponad 11 tysięcy metrów 
kwadratowych. 

Koszt inwestycji na terenie 
powiatu kościańskiego to bli-
sko 21 mln złotych, z czego 
prawie 12,5 mln pochodzi z 
funduszy unijnych, ponad 6 
mln z budżetu Gminy Śmigiel 
i ponad 2,3 mln z budżetu 
Powiatu Kościańskiego.

Otrzymanie dofinansowania 
nie byłoby możliwe bez połą-
czenia przebudowanej drogi z 
węzłem drogi ekspresowej. W 
przypadku tej międzypowiato-
wej inwestycji węzeł znajduje 
się w Nietążkowie w powiecie 
kościańskim.

Uroczyste zakończenie 
inwestycji drogowej
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Na zaproszenie Bernarda Tur-
skiego, Starosty Kościańskie-
go i Małgorzaty Durek, Dyrek-
tor Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. F. Ratajczaka 
w Kościanie na uroczystość 
przybyli udział parlamenta-
rzyści, samorządowcy z Zofią 
Szalczyk, Przewodniczącą 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego na czele, przed-
stawiciele harcerstwa, komba-
tantów, kuratorium oświaty, 
szkół i służb, nadleśnictwa, 
jednostek i instytucji powia-
towych, stowarzyszeń oraz 
gospodarze, uczniowie szkoły.

Pamiątkową tablicę na mu-
rach szkoły, noszącej imię 
powstańca wielkopolskiego, 
Franciszka Ratajczaka – po 
wspólnym odśpiewaniu hym-
nu  - odsłonili: Bernard Turski, 
Starosta Kościański, Małgo-
rzata Durek, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Franciszka Ratajczaka w 
Kościanie, Jakub Owsianny, 
uczeń szkoły i członek, pie-
lęgnującej tradycje Powstania 
grupy rekonstrukcyjnej Ko-
ściańskiej Rezerwy Skautowej 
oraz mieszkanka powiatu, a 
jednocześnie przewodnicząca 
Rady Rodziców Szkoły, Ka-
tarzyna Barłożyk.  Następnie 
tablicę poświęcił i odmówił 
modlitwę za poległych w walce 
o niepodległość, pracujący w 
szkole, ks. Artur Włodarczak.

Po złożeniu wiązanek kwia-
tów przez delegacje i gości 
oraz wysłuchaniu Roty w wy-
konaniu Orkiestry Dętej OSP 
w Kościanie wszyscy przeszli 
do sali sportowej na dalszą 
część uroczystości.

- Od dziś, przechodząc obok 
miejsca pamięci naszego pa-
trona – Powstańca Wielkopol-
skiego – Franciszka Ratajcza-

ka, miejsca, które już 34 lata 
towarzyszy kolejnym pokole-
niom uczniów, zatrzymajmy 
wzrok również na tej pięknej 
tablicy. Wspomnijmy także na 
co dzień  – a nie tylko podczas 
uroczystości patriotycznych 
– wszystkich tych, którym 
zawdzięczamy dzisiejszą nie-
podległość. Im ten honor jest 
należny zawsze, ponieważ 
„Naród, który nie wierzy w 
wielkość i nie chce wielkich 
ludzi  - kończy się” – mówiła, 
cytując słowa kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, witająca 
gości Małgorzata Durek.  - 
Niech refleksje o powstań-
czej odwadze, determinacji i 
wierze w sukces wyzwalają 

w nas wiarę w powodzenie i 
realizację ważnych  - zarówno 
dla siebie – jak i dla całej oj-
czyzny – celów – apelowała do 
młodzieży. 

- Jak co roku, w Święto 
Niepodległości spotykamy 
się tutaj, aby wspólnie złożyć 
hołd wszystkim mieszkańcom 
Ziemi Kościańskiej i Wiel-
kopolskiej, którzy niepodle-
głości służyli z najwyższym 
oddaniem, nie szczędząc tej 
służbie trudu i krwi, a kiedy 
trzeba było, także i ofiary z 
własnego życia – mówił do 
zebranych Bernard Turski, 
Starosta Kościański. - Tamta 
niepodległość z 1918 roku 
została wywalczona krwią, 

uporem i pracą całych pokoleń 
Polaków. To wtedy Polacy 
rozpoczęli wielkie dzieło pracy 
państwowej. Nie tylko bronili 
granic, ale z podziwu godnym 
zapałem stworzyli polskie in-
stytucje, polską administrację, 
odbudowali całe życie społecz-
ne. To była najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy, Powsta-
nie Wielkopolskie w 1918 roku 
było jej finałem – przypominał 
starosta. Mówiąc o polskiej 
drodze do niepodległości 
wspominał najważniejsze po-
staci i instytucje wspierające 
życie gospodarcze, spółdziel-
cze i kulturotwórcze Polaków 
z Wielkopolski w XIX wieku. 
Wspominał o swoich kon-

taktach  - w dzieciństwie - z 
powstańcami i apelował o bu-
dowanie pamięci o Powstaniu 
Wielkopolskim. 

Okolicznościowy wykład 
wygłosił historyk, regiona-
l ista, honorowy obywatel 
Zbąszynia, pisarz i doktor 
nauk humanistycznych, wy-
bitny ekspert i znawca historii 
Powstania Wielkopolskiego, 
Przewodniczący Komisji Hi-
storycznej Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 
Zdzisław Kościański. Na-
ukowiec mówił o skautach 
i powstańcach z Kościana. 
Opowiedział o budowaniu 
drużyn skautów w Kościanie 

od 1912 roku i o przygoto-
waniach młodzieży do walki. 
Przypomniał młodzieży m.in. 
historię zdobycia w Kościanie 
w nocy z 29 na 30 grud-
nia 1918 roku niemieckiego 
arsenału broni. Wspomniał 
także o różnicy w poglądach 
na walkę między młodzieżą, 
a starszymi mieszkańcami 
miasta i okolic. Odnosząc 
się do fotografii powstańców 
prezentowanych na znajdują-
cej się na sali, przygotowanej 
przez Starostwo Powiatowe 
w Kościanie wystawie, wspo-
minał poszczególnych uczest-
ników powstania z Ziemi 
Kościańskiej. Przypominając  
najstarszego powstańca Jana 
Rzepę, który zmarł w 2005 
roku, mówił do młodzieży 
o potrzebie pielęgnowania 
pamięci o powstaniu przez 
młodych Wielkopolan i o hi-
storii nadania szkole imienia 
Franciszka Ratajczaka.

Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było przygotowa-
ne przez uczniów szkoły pod 
kierunkiem Karoliny Brzo-
zowskiej, Katarzyny Naglik 
i  Lilianny Kociałkowskiej 
widowisko teatralne. Bogata 
scenografia i kostiumy, atrak-
cyjna muzyka połączona z 
tańcem przyciągnęły uwagę 
widzów i zostały nagrodzone 
głośnymi brawami.

W organizacji uroczystości 
starostwu i szkole pomógł 
Kościański Ośrodek Kultury i 
Orkiestra Dęta OSP Kościan. 
Tablice okolicznościową i 
renowację pomnika poświęco-
nego pamięci Franciszka Ra-
tajczaka na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Kościanie 
wykonał Bogumił Płóciniak, 
zakład kamieniarski BODZIU 
z Kościana.

setna Rocznica wybuchu Powstania wielkopolskiego
w sETNą RoCZNICĘ wybUCHU ZwyCIĘsKIEGo PowsTANIA wIElKoPolsKIEGo I oDZysKANIA PRZEZ PolsKĘ NIEPoDlEGŁośCI boHATERsKIm mIEsZKAńCom 

ZIEmI KośCIAńsKIEJ wDZIĘCZNI UCZNIowIE, mIEsZKAńCy I wŁADZE PowIATU KośCIąńsKIEGo, głosi napis na tablicy odsłoniętej w środę, 17  października 2018 roku, 
na murach Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie

Zakończyła się przebudowa 
ścieżki rowerowej z Lubinia 
do Bieżynia. Ta zrealizowa-
na przez Powiat Kościański 
inwestycja kosztowała ponad 
281 tys. złotych. Istniejąca od 
kilku lat trasa rowerowa na 
długości ponad 1,5 km została 
wzmocniona, podbudowana 
kruszywem a nawierzchnia 
ścieżki  wyłożona masą bi-
tumiczną.

Końca też dobiegają prace 
przy przebudowie chodnika 
w Bielewie w Gminie Krzy-
wiń. W ramach inwestycji 
powiatowej, która koszto-
wała ponad 40 tys. złotych, 
położono brukową kostkę 
betonową, zbudowano zjazdy 
i przełożono kostkę zatoki 
autobusowej. Poza tymi pra-
cami wyznaczono przejście 
dla pieszych. 

Zakończono przebudowę dro-
gi powiatowej nr 3898P na 
odcinku Racot – Gryżyna – 
Nowy Dębiec. Ta powiatowa 
inwestycja kosztowała prawie 
5,2 mln złotych. W ramach 
inwestycji, realizowanej na 
prawie 7 km odcinku poło-
żono nową nawierzchnię bi-
tumiczną. Wzdłuż jezdni  - na 
odcinku 6,2 km – ciąg pieszo – 
rowerowy zyskał nawierzchnię 
bitumiczną.

W ramach inwestycji utwar-
dzone zostały zjazdy na pola, 
uzupełniono i wymieniono 
oznakowanie pionowe i wy-
konano oznakowanie poziome, 

odtworzono rowy, a pobocza 
zostały wzmocnione. Na wjeź-
dzie do Gryżyny i Nowego 
Dębca wybudowane zostały 
wyspy dzielące. W Nowym 
Dębcu wyniesione zostało 
skrzyżowanie z drogą gminną. 
W miejscach niebezpiecznych 
ustawiono bariery energo-
chłonne.

Na realizację inwestycji 
Powiat Kościański pozyskał 
dotację ponad 2,4 mln złotych 
z Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. 
Inwestycje wsparła Gmina 
Kościan. 

Zakończyły się prace przy prze-
budowie drogi powiatowej Ko-
bylniki (węzeł W-6 „Kościan 
Południe”) – Nowy Białcz.

Wyremontowana droga ma 
długość 6 kilometrów. Jezdnia 
została poszerzona,  do 5,5 me-
tra, a w Kobylnikach i Starym 
Białczu do 6 metrów. Na całej 
długości przebudowanej drogi 
położona została nowa na-
wierzchnia z masy bitumicznej.

W Starym Białczu przebudo-
wano główną drogę, zmieniając 
jej przebieg, rozebrana została 
nawierzchnia brukowa, a na 
jej miejscu położona została 
nowa nawierzchnia z masy 
bitumicznej.

W miejscowości powstał 
pa rk ing dla samochodów 
osobowych przy cmentarzu, 
zbudowano także kanalizację 
deszczową.

W Kobylnikach, Starym 
Białczu i Nowym Białczu 

powstał ciąg pieszo – rowe-
rowy o szerokości 2 metrów. 
Natomiast w Skoraczewie i 
Starym Białczu wybudowano 
chodniki.

Na całej długości przebu-
dowanej drogi wzmocnione 
zostały pobocza, wymieniono 
oznakowanie pionowe i wyko-
nano oznakowanie poziome.

Całkowity koszt przebudowy 
tej drogi to 6 820 723 zł. Sta-
rostwo Powiatowe w Kościanie  
na realizację zadania o nazwie: 
„Przebudowa drogi powiatowej 
nr 3944P na odcinku (węzeł 
W-6 „Kościan Południe”) Ko-
bylniki – Nowy Białcz (droga 
powiatowa 3584P)”otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 3 
milionów 400 tysięcy złotych z 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2014 – 
2020. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Drogowe 
„DROGBUD” z Grabonogu.

Nowa ścieżka w lubiniu 
i chodnik w bielewie

Przebudowa drogi Racot – 
Gryżyna – Nowy Dębiec

Droga Kobylniki – Nowy 
Białcz gotowa
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W czwartek 27.09.2018 r. w re-
stauracji „U Bogdana” odbyła 
się uroczystość wręczenia 
medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie parom, które są 
ze sobą już 50-lat. Burmistrz 
Rakoniewic dr Gerard Tomiak 
dokonał aktu dekoracji, wrę-
czył okolicznościowe adresy 
i kwiaty, oraz pogratulował 
Jubilatom. 

W tym roku aż 29 par ob-
chodziło złote gody. Na uro-
czystość zaproszono także 5 
par, które świętowały 60-lecie 
małżeństwa. Uroczyste spo-
tkanie upłynęło w miłej i ra-
dosnej atmosferze. Wszystkim 
Jubilatom życzymy wszelkiej 

pomyślności na długie lata 
życia!

Osoby obecne na uroczy-
stości:
Pary obchodzące jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego
a brychcy sabina i Jerzy
a Domagała Aldona i Czesław
a Domańska Danuta i Czesław
a Gronostaj Halina i Kazimierz
a Korbas Irena i wiesław
a Krysmann maria i mieczysław
a lehmann Zofia i Czesław
a lepa Teresa i Zygmunt
a matuska Dorota i Jan
a mikołajczak Halina i Henryk
a Nowaczyk stefania i Zdzisław
a Nowaczyk waleria i władysław

a Pacyna Jadwiga i Józef
a Ruta Jan i Zofia
a skrzypczak Czesława i Feliks
a sołtykiewicz Grażyna i Jan
a stępczak Irena i Roman
a szczepankiewicz Łucja
a Vončina barbara i Narcyz
a wecburger Cecylia i Kazimierz
a wieczorek  bożena i Jan
a  wita maria i stanisław
a wolan Aniela i bolesław
a wurst Janina i lechosław

Pary obchodzące jubileusz 60-lecia 
pożycia małżeńskiego
a Genowefa i Roman Drzewieccy
a Antonina i Czesław Napieralski
a maria i Czesław Rostkowski
a Irena i Czesław woś

„Złote gody” par małżeńskich „U bogdana”

Z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w Urzędzie 
Miejskim Gminy Rakonie-
wice odbyło się spotkanie z 
wybranymi nauczycielami 
oraz dyrektorami placó-
wek oświatowych z terenu 
gminy

W piątek 12 października z 
okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej Burmistrz Rakoniewic, dr 
Gerard Tomiak, Zastępca Bur-
mistrza, Arkadiusz Pawłowski 
oraz Kierownik Wydziału 
Oświaty, Mirosław Basiński 
spotkali się z dyrektorami 
placówek oświatowych z te-
renu gminy oraz wybranymi 
nauczycielami. Podczas tego 
spotkania wręczane były pe-
dagogom nagrody Burmistrza. 
W tym roku tym znakomitym 
wyróżnieniem nagrodzono 
następujących nauczycieli: 
a Barbara Foluszna - Zespół 
Przrdszkolno – Szkolny w 
Łąkiem
a Aldona Walkowiak – Zespół 

Przedszkolno – Szkolny w 
Ruchocicach
a Halina Michalska – Przed-
szkole z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Rakoniewicach

oraz dyrektorów 
a Bernadeta Bielec – Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców 
Wlkp. w Rakoniewicach
a Barbara Pocentek – Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w 

Jabłonnie
a Aldona Bobińska – Zespół 
Przedszkolno – Szkolny w 
Rostarzewie
a Mirosława Gradzik – Zespół 
Przedszkolno – Szkolny w 
Ruchocicach
a Aldona Sitarz – Zespół 
Przedszkolno – Szkolny w 
Łąkiem
a Iwona Bartkowiak  - Przed-
szkole z Oddziałami Integra-

cyjnymi w Rakoniewicach

Spotkanie to było doskonałą 
okazją do podziękowania na-
uczycielom oraz dyrektorom 
i porozmawiania w miłej 
świątecznej atmosferze na 
temat edukacji. Wszystkim 
nagrodzonym gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukce-
sów na polu zawodowym i 
prywatnym!

Daniel Mrozek z Julią Doma-
radzką w miniony weekend 
wzięli udział w Mistrzo-
stwach Polski w Tańcach 
Standardowych w Szczecinie. 
Było to czas pełen emocji i 
stresu tym bardziej, że star-
towali w dwóch kategoriach 
wiekowych. W sobotę na 
30 par startujących zakwa-
lifikowali się do ścisłego 
finału, gdzie ostatecznie 
zajęli 4 miejsce w kategorii 
16- 18 lat. W niedzielę na 21 

par uplasowali się kolejny 
raz w finale na 5 miejscu. 
Dla wielu tancerzy zajęcie 
tak wspaniałych miejsc jest 
marzeniem i każdy startujący 
wkłada masę pracy w to, aby 
pogodzić naukę, treningi i 
życie prywatne. Dziękujemy 
trenerom państwu Aleksan-
drze i Łukaszowi Tomczak 
oraz wspaniałej szkole tańca 
Champion Team we Wrocła-
wiu.

Autor Beata Mrozek

W piątkowe popołudn ie 
Wielkopolskie Muzeum Po-
żarnictwa w Rakoniewicach 
odwiedziła grupa przedsta-
wicieli pięciu komend straży 
pożarnych z różnych państw 
Unii Europejskiej. Goście 
do Polski trafili w ramach 
międzynarodowego projektu 
„Firefighter Plus”, którego ko-
lejne spotkanie miało miejsce 
w dniach 10 -12 października 
w Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu. Po zwiedzeniu 

muzeum i sali edukacji, go-
ście w raz z kierownikiem 
placówki Hubertem Kolerem, 
oraz organizatorami spotkania 
bryg. Robertem Klonowskim i 
st. kpt. Alicją Borucką podzie-
lili się wrażeniami na temat 
muzeum i historii pożarnictwa 
krajów europejskich.

Więcej o projekcie „Firefi-
ghters Plus”, oraz spotkaniu 
w Poznaniu tutaj: http://www.
psp.wlkp.pl/?art=25723

Hubert Koler

Dzień Edukacji Narodowej

Daniel i Julia 
na Mistrzostwach Polski

Pięć komend z U.E. 
w Muzeum Pożarnictwa

GMINA RAKONIEWICE
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Celem konkursu jest uczy-
nienie naszych wsi – miej-
scowościami zadbanymi i 
uporządkowanymi z funkcjo-
nalną, ładną, otoczoną zielenią 
architekturą, w których praca 
staje się łatwiejsza, a życie 
i odpoczynek przyjemne i 
zdrowe.

Konkurs jest bodźcem do 
dbania o estetykę zabudowy. 
Winien skłaniać mieszkańców 
wsi do podejmowania oraz 
kontynuowania prac porząd-
kowych.

Konkurs organizowany 
na terenie Gminy Wolsztyn 
prowadzony jest w dwóch 
kategoriach: na najbardziej 
uporządkowaną i zadbaną wieś 
oraz na najbardziej estetyczne 
zagospodarowanie zagrody 
wiejskiej. O zgłoszeniu danej 
wsi do konkursu decyduje 
Rada Sołecka.

Burmistrz Wolsztyna Za-
rządzeniem nr 120/2018 z dnia 
16 maja br. powołał Komisję 
do spraw oceny Konkursów 
,,Piękna wieś” i ,,Estetyczne 
zagospodarowanie zagrody 
wiejskiej” w składzie:
1. Jan Słomiński – przewod-
niczący komisji konkursowej,
2. Wojciech Lis,
3. Tomasz Spiralski,

4. Piotr Maszner,
5. Gerard Jastrzębski,
6. Zofia Ball,
7. Grzegorz Nowak,
8. Henryk Żok,
9. Natalia Pauch,
10. Danuta Sawicka,
11. Sebastian Sip.

Komisja konkursowa oceniała 
wsie oraz zagrody wiejskie

W tym roku w konkursie wzię-
ły udział 34 zagrody wiejskie 
oraz 22 wsie.

Wieś nagrodzona – Stary Wi-
dzim otrzymuje: nagrodę w 
wysokości 4.000,00 zł.

Wsie biorące udział w konkur-
sie otrzymują talon o wartości 
300,00 zł na zakup sprzętu 
ogrodniczego:
a Adamowo,
a Barłożnia Gościeszyńska,
a Berzyna,
a Błocko,
a Chorzemin,
a Karpicko
a Kębłowo,
a Niałek Wielki,
a Nowa Dąbrowa,
a Nowa Obra,
a Nowe Tłoki,
a Nowy Widzim,

a Obra,
a Powodowo,
a Rudno,
a Stradyń,
a Stara Dąbrowa,
a Świętno,
a Tłoki,
a Wilcze,
a Wroniawy.

Komisja konkursowa ustaliła, 
że nagrody w postaci talonu na 
zakup sprzętu ogrodniczego w 
wysokości 400,00 zł, książki 
oraz dyplom zostaną przyzna-
ne następującym osobom:

nagrodzeni:
1. Mariola Weiss-Stachowiak, 
Leszek Stachowiak – Ada-
mowo
2. Agnieszka, Dariusz Szram 
– Stary Widzim
3. Malwina, Mateusz Korbas – 
Stary Widzim
4. Małgorzata, Karol Przybyła 
– Stary Widzim
5. Żaneta, Sławomir Patalas – 
Nowy Widzim
6. Karolina, Piotr Mikołajczyk 
– Nowa Dąbrowa
7. Grażyna, Ryszard Mikołaj-
czak – Nowa Dąbrowa
8. Katarzyna, Mariusz Racz-
kowiak – Tłoki
9. Lucyna Małycha, Ireneusz 

Rabiega – Tłoki
10. Agnieszka Bartnik – Florek 
– Nowe Tłoki
11. Marta, Marcin Tomczyk – 
Nowe Tłoki
12. Katarzyna, Dariusz Ha-
remza – Nowe Tłoki
13. Monika, Krzysztof Kurow-
scy – Karpicko ul. Kwiatowa
14. Ilona, Franciszek Matysik 
– Chorzemin
15. Beata, Mariusz Cichy – 
Niałek Wielki
16. Gabriela, Jan Nowaccy – 
Obra ul. Jeziorna
17. Beata, Wincenty Fudali – 
Obra ul. Słoneczna
18. Elżbieta, Andrzej Nowiccy 
– Nowa Obra
19. Bożena, Zdzisław Fabisiak 

– Rudno 5
20. Małgorzata, Przemysław 
Sibila – Wilcze
21. Bożena, Szymon Wolnik – 
Kębłowo ul. Nowa
22.Krystyna, Jerzy Flieger – 
Kębłowo ul. Młyńska
23. Danuta, Wojciech Winiarz 
– Wroniawy ul. Górna
24. Maria, Tadeusz Kuczyk – 
Wroniawy ul. Nowa
25. Justyna, Roman Barscy – 
Wroniawy ul. Górna

Komisja konkursowa ustaliła, 
że wyróżnienia zostaną przy-
znane następującym osobom 
biorącym udział w konkursie, 
które otrzymują książkę oraz 
dyplom.

wyróżnieni:

1. Agnieszka, Przemysław 
Zboralscy – Chorzemin
2. Aleksandra, Wiktor Nowak 
– Powodowo
3. Lidia, Daniel Miler – Niałek 
Wielki
4. Dorota, Roman Duda – Obra 
ul. Kiełkowska
5. Iwona, Tomasz Ostrowscy – 
Świętno ul. Powst. Wlkp.
6. Bogumiła, Stanisław Piosik 
– Świętno ul. Powst. Wlkp.
7. Arleta Krawczyk – Świętno 
ul. Dworcowa
8. Alicja, Roman Łukaszewscy 
– Kębłowo ul. Stradyńska
9. Anna, Piotr Ratajski – Stra-
dyń

XXIII edycja konkursu 
,,Piękna wieś”. 4000 zł. 
dla starego widzimia 
a To już XXIII edycja konkursu ,,Piękna wieś”.  Jest on organizowany od 1996 r. 
i corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. 
organizatorem konkursu jest burmistrz wolsztyna
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Miło nam poinformować, 
że Gmina Nowy Tomyśl 
zajęła 10 miejsce (rok 2016 
– 16 miejsce, 2017 – 10 
miejsce)

W najnowszym Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego Gmina Nowy 
Tomyśl znalazła się wśród 
10 najlepszych gmin miejsko 
- wiejskich  o najwyższym 
poziomie rozwoju w Polsce. 
Stworzony przez niezależ-
nych ekspertów z Politech-
niki Warszawskiej pracujący 
pod kierunkiem prof. dr 
hab. Eugeniusza Sobkowia-
ka Zespół monitoruje roz-
wój społeczno-ekonomiczny 
wszystkich gmin i regionów 
jako jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Ranking jest opracowywa-
ny na podstawie 15 wskaź-
ników, których źródłem są 
dane GUS. Pod uwagę brane 

są m.in. wydatki na projekty 
inwestycyjne na mieszkańca, 
liczba osób pracujących na 
1 tys. mieszkańców, liczba 

podmiotów gospodarczych 
na 1 tys. mieszkańców, saldo 
migracji, liczba absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych 

na 1 tys. mieszkańców oraz 
odsetek mieszkańców ko-
rzystających z oczyszczalni 
ścieków.

Wyniki tegorocznego zesta-
wienia zostały ogłoszone 15 
października w Warszawie, na 
terenie Sejmu RP. 

W Parku im Feliksa Szoł-
drskiego dobiegają końca 
prace związane z nasadze-
niami i rekultywacją tere-
nów zdegradowanych, które 
realizowane są w ramach 
projektu „Rozwój terenów 
zieleni w Gminie Nowy 
Tomyśl poprzez tworzenie i 
odnowienie terenów zieleni 
w celu poprawy jakości 
środowiska.” 

Kolejny etap rozbudowy par-
ku, który realizowany jest 
równolegle, to utworzenie 
strefy sportu, na którą skła-
dać się będą: boisko do piłki 
koszykowej, skatepark, trzy  
boiska do piłki siatkowej - 
plażowej, tor do buli oraz 
siłownia zewnętrzna, która 
zostanie przeniesiona z cen-
tralnej części parku. Obecnie 
zdemontowano już urządzenia, 
w celu przeniesienia ich w 
wyznaczone miejsce.  

Strefa sportu powstaje od 
strony ul. Sienkiewicza i do-
jazd do niej będzie taki sam, 
jak do strzelnicy.  Na wyso-
kości strzelnicy znajduje się 
już wydzielony gruntowy plac 
postojowy, na którym będzie 
można zaparkować samochód. 
Strefa sportu zostanie oświe-
tlona (trwa montaż lamp) oraz 
wyposażona w monitoring. 

Część prac w tej strefie zo-
stanie zakończona w grudniu 
2018 roku, tj. siłownia, tor do 
buli, boiska do piłki siatkowej 
oraz boisko do koszykówki. 
Pozostałe prace wykończe-
niowe Gmina zrealizuje na 
wiosnę 2019 roku. Również 
w tym okresie zaplanowano  
zakup i montaż kontenera 
sanitarnio – socjalnego.

Awans Gminy Nowy Tomyśl w ogólnopolskim rankingu Zrównoważonego Rozwoju, 
w kategorii gmin miejsko - wiejskich

Kolejny etap rozbudowy parku

W najbliższym czasie Gmina 
Nowy Tomyśl planuje:

1.   Szlak rowerowy na od-
cinku Sękowo - Jastrzębsko 
Stare
2.  Opracowanie dokumen-
tacji projektowo - kosztory-
sowej dla rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 305 Przyłęk 

- Glinno w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej,
3.  Budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 305 Nowy Tomyśl - Boruja 
Kościelna w ramach złożo-
nego  do Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu wniosku o dofi-
nansowanie realizacji zadania

Planowane do realizacji ścież-
ki rowerowe znacznie ułatwią 
życie okolicznym  mieszkań-
com, licznie dojeżdżającym 
rowerem m.in. do pracy i 
szkoły, ponadto poprawią 
bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowe-
go, nie tylko rowerzystów, ale 
także kierowców i pieszych.

Działamy dla poprawy bezpieczeństwa 

10 miejsce w Polsce 
dla Nowego Tomyśla

Burmistrz Nowego Tomyśla 
informuję, iż w dniach od 17 
października 2018 r. do 16 
listopada 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu, jest wyłożony do 
publicznego wglądu projektu 
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Nowy Tomyśl wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie stu-
dium rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 7 listopada 2018 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Nowym Tomyślu, ul. Poznań-
ska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, 
o godz. 1100.

Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Nowe-
go Tomyśla na adres Urzędu 
Miejskiego w Nowym Tomy-
ślu, ul. Poznańska 33, 64-300 
Nowy Tomyśl, ustnie do proto-
kołu oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 
bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o 
którym mowa w ustawie z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym na adres e-ma-
il: m.gorna@nowytomysl.pl, z 
podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organi-
zacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 grudnia 
2018 r.

Obwieszczenie wywieszono 
na tablicy ogłoszeń 9 paździer-
nika 2018 r. oraz umieszczono 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego: 
www.nowytomysl.pl

Projekt zagospodarowania przestrzennego
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18 października Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy 
w Trzcielu miała ogromną 
przyjemność gościć u siebie 
na spotkaniu autorskim 
mieszkankę Trzciela, 
pisarkę młodego pokolenia 
Angelikę Psarską, która 
napisała książkę „Damaris. 
Powrót czarodziejki”. 

Na spotkanie przybyli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w 
Trzcielu. Autorka opowiedzia-
ła, jak wyglądała jej droga od 
pisania opowiadań do szuflady 
do wydania jej debiutanckiej 
powieści z gatunku fanta-
sy. Bardzo duży wpływ na 
jej twórczość miał uczący 
ją polonista z naszej szkoły 
Piotr Falkowski, który za-
chęcał uczniów do czytania 
książek, dyskusji o nich i 
wyrażania własnego zdania 
poprzez przelewanie swoich 
pomysłów na papier. Nam 
pracownikom biblioteki jest 
tym bardziej miło, ponieważ 
Angelika Psarska należała 
kilka lat do DKK młodzieżo-
wego w Trzcielu i klubu „Sto-

warzyszenie Żywych Poetów”. 
Oprócz powieści pisze od 
dawna piękne wiersze, które 
na początku swojej twórczości 
przedstawiała w klubie „Sto-
warzyszenie Żywych Poetów” 
i na spotkaniach u „Trzciel-
skich Seniorów”. Książkę, 
którą napisała, tworzyła cały 
rok, obecnie zaczęła pisać 
drugi tom. Główną bohaterką 
powieści jest Damaris, która 
jest czarodziejką pełną tajem-
nic. Akcja powieści toczy się 

niby wśród zwykłych ludzi, 
ale tak naprawdę istnieje tam 
ukryty, drugi świat magii, 
gdzie walczy dobro ze złem. 
Bohaterowie ukrywają wiele 
sekretów i zagadek. Czytelnik 
poznając historie głównych po-
staci z niecierpliwością czeka 
na finał poznanych historii. 
Polecamy tę książkę z gatunku 
fantasy młodzieży i dorosłym 
czytelnikom.  

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

Spotkanie autorskie 
z Angeliką Psarską W październikowy pora-

nek miało miejsce w naszej 
bibliotece ciekawe spotka-
nie młodzieży ze  Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum 
w Trzcielu z historykiem, 
znawcą Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnień, Grzego-
rzem Urbankiem. Tematem 
wykładu było „Przygoto-
wanie do wojny powiatu 
międzyrzeckiego w latach 
1934 – 1939”. 

Po odzyskaniu w 1918 roku 
przez nasz kraj niepodległo-
ści, powiat międzyrzecki zo-
stał w rękach Niemiec. Tak 
samo stało się z większą czę-
ścią naszego miasta Trzciela. 
Pomimo, że Niemcy miały 
poprzez ustalenia Traktatu 
Wersalskiego zakaz zbrojenia 
się , w latach trzydziestych po 
dojściu Hitlera do władzy, kraj 
ten zaczął się zbroić i szyko-
wać do kolejnej wojny. Powiat 
międzyrzecki jest tego naj-
lepszym przykładem, zaczęto 
tam po kryjomu budowę MRU. 
Wszyscy znamy miejscowość 
Kęszycę. W latach 30 wy-
siedlono stamtąd wszystkich 
mieszkańców i rozpoczęto bu-
dowę fortyfikacji wojskowych. 
Ludność została przesiedlona 

do Kurska i Gościkowa.  Na 
terenie powiatu powstały w 
ciągu trzech lat potężne pod-
ziemne korytarze o długości 
32 km. Ściany betonowe w 
tych korytarzach mają 3 metry 
grubości. Wszystkie prace były 
utajnione, nawet zakazane 
były loty nad tym regionem, 
pomimo tego wywiad polski 
poradził sobie z rozpozna-
niem rodzaju robót na tym 
terenie. Niemcy wyposażyli 
MRU w najbardziej nowocze-
sne uzbrojenie. Na terenach 
Trzciela i okolic powstała 
również wzniesiona Pozycja 

Trzcielska, która miała za 
zadanie chronić główną linię 
fortyfikacyjną przed atakiem 
polskiego wojska. W  1937 
roku pod Trzcielem powstała 
niemiecka nowoczesna stacja 
radiolokacyjna, której zasięg 
dochodził do 200 km.

Jeżeli chcemy poznać naszą 
historię - zachęcamy wszyst-
kich zainteresowanych do 
zwiedzenia MRU, jak również 
pozostałych ocalałych obiek-
tów na terenie naszej gminy 
Trzciel.

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

spotkanie z historykiem
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odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów

 i artykułów oraz zmian tytułów

PRZYJMĘ
na umowe -zlecenie

przedstawiciela gazety do 
zbierania reklam
Z TERENU LESZNA

wySoKA ProwIzJA
Tel. 608 321 611

ZAKŁAD MIĘSNY 
„Zieliński” Wioska

zatrudni pracowników 
do pomocy w produkcji 

i rzeźników 

tel. 504 023 401

WYKONUJEMY
profesjonalnie na zlecenie

GRAFIKĘ REKLAM 
GAZETowyCH oRAZ PlAKATów

TEL: 608 321 611

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

: 
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

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

na cały etat i 1/2 etatu

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

AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA – RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

MARKA ROK CENA / PLN
AUDI Q3 2,0 TDI 2012   64.900.00
CITROEN C4 1,6 HDI 2016   49.900.00
HYUNDAI IX35 2,0CRDI 2011   45.800.00
MERCEDES ML 350 AMG STYLING 2011 143.000.00
KIA RIO 1,2I16V 2017   44.800.00
OPEL ZAFIRA2,0 DIESEL 2012   47.800.00
FORD FOCUS KOMBI 1,6 TDCI 2014   29.800.00
PEUGEOT BOXER CHŁODNIA 2,2 DIESEL 2012   49.900.00
NOWE  PRZYCZEPKI NOWE NEPTUN,  NOWE BRENDERUP

PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178

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 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl
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SZKO£Y
WOLSZTYN

WOLSZTYN
ul. Przemys³owa 5

tel. 68 347 18 47

SPRZEDAM 
DOM NA WSI
Dakowy Mokre

Budynek gospodarczy, ogród, 
centralne ogrzewanie, media

cena 110 tys. do negocjacji
kontakt telefoniczny: 881 086 760

m Kargowa
W dniach 12-13.10. br. 
zrealizowano projekt z 
Funduszu małych Projek-
tów (FMP)  w euroregionie 
„Sprewa – Nysa –Bóbr” 
dla programu Współpracy 
INTERREGVA Brander-
burgia – Polska 2014-2020 
w ramach Europejskiej 
współpracy Terytorialnej,  
pn. „Poznajmy się bliżej”. 

Celem projektu było umocnie-
nie współpracy transgranicz-
nej i sąsiedzkiej pracowników 
samorządów gmin Kargowa 
i Schulzendorf, ich jedno-
stek organizacyjnych oraz rad 
miejskich.

W pierwszy dniu spotka-
nia  goście z Schulzendorf  z 
przedstawicielami  Kargowej 
mieli możliwość zwiedzić jed-
nostki organizacyjne Gminy 
Kargowa, tj. Przedszkole w 
Kargowej, Gminne Centrum 
Kultury, Szkołę Podstawo-
wą, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej Sp. z o.o.,  gdzie 
pokrótce dyrektorzy omó-
wili ich funkcjonowanie. W 
wieczornej części odbył się 
wspólny wieczór integracyjny 
zaproszonych gości z Niemiec 
oraz strony polskiej.

Drugi dzień spotkania  był 
punktem kulminacyjnym pro-
jektu. W godzinach porannych 
w Mediatece w Kargowej 
odbyło się spotkanie polsko 
– niemieckie dotyczące zasad 
funkcjonowania gmin Kargo-
wa i Schulzendorf. Obaj bur-
mistrzowie - Jerzy Fabiś oraz 

Markus  Mucke na podstawie 
przygotowanych prezentacji 
opowiedzieli o działalności 
swoich gmin, urzędów i rad 
miejskich. Realizacja projektu 
przyczyniła się do wymiany 

doświadczeń na szczeblu 
administracyjnym. Tego typu 
spotkanie daje nam wiele 
cennych  informacji i bar-
dziej przybliża do naszych 
partnerów niemieckich.

„Poznajmy się bliżej” Kolejne spotkanie z partne-
rami z Niemiec w ramach 
projektu pn.  Wyjeżdżając z 
miasta wjeżdżam w olbrzymią 
dolinę, droga jest znowu bar-
dzo   zaśnieżona co widać po 
przydrożnym słupku.  

Jadąc dalej przez te zaśnie-
żone góry, które są tutaj za-
sypane grubą warstwą śniegu 
jedzie się nie najgorzej są nie-
wielkie podjazdy i zjazdy. Jak 
na razie nie musimy zakładać 
łańcuchów. Po ujechaniu może 
dwudziestu lub trzydziestu 
kilometrów przejeżdżam przez 
zaśnieżoną małą wioskę skła-
dającą się z kilku zabudowań, 
z charakterystycznymi zapasa-
mi siana lub suchej trawy dla 
zwierząt. I tutaj również nie ma 
prądu, gdyż nie widać słupów 
z przewodami. Trudne mają 
tutaj życie bez prądu, na pewno 
jest to życie biedne, chociaż 
oni są do takiego życia na pew-
no  przyzwyczajeni.  Ale za to 
prowadzą tutaj życie spokojne.            
Na szarym już  niebie pokazał 
się  księżyc, oraz migające 
pierwsze  gwiazdy. Jedzie się 
ładnie i mam  ciepło w kabinie.  
Po ujechaniu znowu kilkudzie-
sięciu kilometrów dojechałem  
do miasta Eleskirt. Jest to nie-
wielkie miasto z nie wysokimi 
zabudowaniami. 

Nie ma żadnego ruchu , wi-
dać tylko światełka w małych 
okienkach i dymiące kominy 
lub wystające rury też mocno 
dymiące. Na termometrze 
jest minus 28 a na horyzoncie 
znowu  pokazały się potężne 
ośnieżone szczyty gór. Na 
pewno droga będzie trudna 
. Zaczynam  wjeżdżać cały 
czas  pod  górę tą zaśnieżoną 
drogą i tak się zastanawiam 
czy nie zatrzymać się i założyć 
chociażby małe łańcuchy. Ale 
jak na razie  jedzie się  nie 
najgorzej, chociaż samochód 
raz po raz wchodzi na wyższe 
obroty. Jadąc dalej przejecha-
łem  przez  mała miejscowość 
o nazwie Tahir, i teraz tak mi 
się przypomniało, że jest to 
najwyższa przełęcz na tej trasie 
o której mówił nam szef stacji 
paliwowej w Horasanie  jak 
jechaliśmy do Iranu. I znowu 
nie będę mógł zrobić zdjęcia, 
gdyż jest już prawie  ciemno. 
A było by to fajnie gdyby nie 
ten nasz kolega który stracił 
poczucie czasu w Gurbula-
ku. Więc zatrzymałem się i 
pozakładaliśmy z Władkiem 
małe łańcuchy. Zdawałem 
sobie sprawę, że będzie bardzo 
trudno gdyż  przełęcz ta jest 
na wysokości  2315 metrów 
n.p.m.  prawie jak nasze Rysy 
w Tatrach. 

Po założeniu łańcuchów 
uzgodniliśmy z Władkiem, 

że obojętnie jak by nie było to 
zatrzymujemy się dopiero na 
górze.  Zaczynamy wjeżdżać 
pod pierwszy długi podjazd 
i okazuje się, że samochód 
krzykacza zostaje z tyłu. Po-
zostałe samochody wjeżdżają 
na  górę i czekamy na mądralę. 
Po dłuższym czasie dojechał, 
i  jak się okazało to zaczęło 
jemu zamarzać paliwo no i 
z wielkim trudem i dużymi 
oczami, wjechał na szczyt na 
którym myśmy wszyscy na 
niego czekali. Bał się ogrom-
nie, że go zostawimy w tych 
górach i nie będziemy na niego 
czekać.  Było  minus 28 stopni 
i nastała noc . 

Nie ma już żadnego ruchu. 
Księżyc na niebie świecił jasno 
a na niebie mrugają miliony 
gwiazd. Piękny jest ten świat 
w tych zaśnieżonych górach. 
Cisza, spokój, nikt nie jedzie, 
tylko my stoimy i słychać na-
sze mruczące silniki. Nic w tej 
nocy tutaj nie zrobimy, bo  na-
sze latarki już nie świecą,  więc 
nie było mowy o jakiejkolwiek  
naprawie. Nie pozostało już 
nic innego jak założenie liny 
i wciąganie mądrali na pozo-
stałe podjazdy. No i tak zrobi-
liśmy. Piotr wciągał mądralę 
na górę, a z góry mądrala już 
jak zjeżdżał, musiał hamować 
hamulcem nożnym i nie kiedy 
hamował  zbyt raptownie do-
prowadzając do zerwania gru-
bej liny holowniczej. No i teraz 
okazało się  jakiej klasy jest 
to szofer. Lina która była już 
dwa razy zerwana i ponownie 
związana była długości około 
3 metrów. No i bał się na niej 
wjeżdżać i zjeżdżać. Mówiąc, 
że to nie jest na jego nerwy i 
chciał a żebym ja jechał jego 
samochodem a on pojedzie 
moim. Na pewno zapomniał 
w tym wszystkim, że  w moim 
samochodzie nie mam ogrze-
wania.  No i tak zrobiliśmy. Ja 
nawet się bardzo ucieszyłem 
bo się wreszcie trochę ugrzeję. 
A on jak tak chce, to niech na 
własne żądanie marznie w mo-
jej kabinie, będzie wiedział jak 
to jest jadąc w nieogrzewanym 
samochodzie i będzie miał co 
dzieciom opowiadać. Będzie 
mnie  nadal  wciągał  Piotr 
swoja chłodnią, a u mnie silnik 
będzie tylko pracował na wol-
nych obrotach aby mieć powie-
trze w układzie hamulcowym. 
Jedynie na zjazdach będę 
trochę hamował silnikiem i ha-
mulcem. No i tak ruszyliśmy. 
Ależ było przyjemnie i ciepło 
w tej kabinie, aż się chciało 
jechać, bo tutaj była sprawna 
dmuchawa. A krzykacz jak 
tak chciał to niech teraz mar-
znie w moim samochodzie, na 
własne życzenie. Teraz  będzie 

siedział,  jak w przysłowiowej 
lodówce. Ale sam tego chciał. 
Po wciągnięciu mnie znowu 
na długi podjazd zaczęliśmy 
zjeżdżać w dół i teraz ja z kolei 
musiałem trzymać samochód 
na naprężonej linie żeby nie 
nabrać niebezpiecznego roz-
pędu. Ujechaliśmy tak z 5 
kilometrów i zauważyłem, że 
zaczynają się dymić u mnie 
hamulce. Więc dałem Piotro-
wi znać długimi światłami, a 
żeby się zatrzymał bo dalsza 
jazda mogła by nas narazić na 
niepotrzebną awarię. Ponie-
waż zapaliły się już szczęki 
hamulcowe i bębny rozgrzały 
się  prawie do czerwoności , a 
przy tym mogły by wystrzelić 
przegrzane opony. Odczepi-
liśmy więc linę i ruszyłem 
sam z góry. Cały czas jadąc 
na włączonym biegu hamując 
tylko silnikiem, nie używając 
hamulca nożnego. Ujechałem 
tak może z kilometr lub dwa i 
hamulce przestały się kopcić. 
Pod małe wzniesienia podjeż-
dżałem sam o własnych siłach, 
natomiast pod duże i długie 
wzniesienia wciągał mnie już 
znowu Piotr. I tak wjechaliśmy 
na najwyższy szczyt gdzie 
na tablicy  widniał  napis, że 
jesteśmy na wysokości 2315m 
n.p.m. Poczekaliśmy aż wszy-
scy wjadą. W między czasie 
odczepiłem linę i spojrzałem w 
te piękne rozgwieżdżone niebo 
i ten jasno świecący księżyc, 
niesamowity to widok. Patrząc 
na ten wspaniały roztaczający 
się krajobraz  zapomina się 
o przebytych trudach. Po do-
jechaniu kolegów, ruszyłem 
pierwszy w dół. Zjeżdżając z 
tej góry, raz po raz używałem 
hamulca nożnego aby nie 
nabrać zbyt dużej szybkości. 
Jadąc w tej cieplutkiej kabinie 
z przyjemnością przygląda-
łem się tym pięknym górą. 
Niesamowicie pięknie te góry 
wyglądają przy tym blasku 
księżyca, jest to niesamowity 
urok tych ośnieżonych gór w 
nocy.  Zjeżdżając z tej góry 
co jakiś czas samochód tracił 
przyczepność. Nie kiedy są od-
cinki bardzo stromo opadające 
w dół i wtenczas samochód 
bardzo szybko nabiera rozpędu 
i traci przyczepność. Jadąc pod 
gorę jadę w miarę możliwości 
jak najwyższym biegiem aby 
silnik miał jak najniższe obro-
ty aby starczyło paliwa. 

Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki 

pomocy redakcji motoryza-
cyjnej „40ton.net”, którego 

redaktorem jest Filip 
Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cześć 28)
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Jak dać nowe życie przed-
miotom, które wydają 
nam się już bezużyteczne? 
Jak wydobyć z nich duszę 
i sprawić, aby zamieniły 
się w gustowne dekoracje? 
Tego dowiedzieli się w 
czwartek, 18 października 
uczestnicy warsztatów w 
Klubie Rękodzieła „Fan-
tazja”, które prowadziła 
Agnieszka Jęcz w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu.

Zajęcia upcyklingu połączone 
z grafiką artystyczną były 
zachętą do twórczych poszuki-
wań, eksperymentów z różny-
mi materiałami i narzędziami, 
do odkrywania nowych obsza-
rów świata grafiki w połącze-
niu z upcyklingiem. Warsztaty 
były rodzajem przekazu doty-
czącego podstawowych zasad 
rządzących grafiką, procesem 
tworzenia matrycy i wykony-
wania odbitek. Umożliwiło to 
uczestnikom spotkania reali-
zację własnych użytkowych 
prac graficznych, takich jak 
choćby dekoracje ścienne czy 
tkanina artystyczna.

Upcykling to pewna per-
spektywa postawy proeko-
logicznej. Mówi się o nim 
jako recyklingu 2.0, choć też 
niekiedy żartobliwie wskazuje 
się, że największymi upcy-
klerkami są nasze babcie. W 
upcyklingu duże znaczenie ma 
aspekt wewnętrznej postawy – 

i tego jak człowiek postrzega 
atrakcyjność produktu czy 
przedmiotu. Zjawisko jest do-
brze znane w sztuce – kojarzy 
się je na przykład z Marcelem 
Duchampem i jego ikonicz-
nymi projektami readymade. 
Za przykład upcyklingu może 
posłużyć technika tworzenia 
kolaży, rzeźb czy pomysły 
związane z kulturą streetartu 
– na przykład wielkie rzeźby 
zwierząt tworzone ze śmieci 
przez Artura Bordalo. Up-

cykling w bardziej praktycz-
nym wydaniu jest szeroko 
rozpowszechniony w krajach 
trzeciego świata. To, co można 
by uznać za odpadki, jest wy-
korzystywane do konstrukcji 
domów, zabawek, odzieży czy 
narzędzi. Na przykład stare 
opony bywają wykorzysty-
wane do wytwarzania obuwia 
lub ogrodzeń. To sposób na 
wyzwolenie kreatywności 
przy jednoczesnym dbaniu o 
środowisko.

Upcykling i grafika artystyczna
Kolejną porcję wiedzy o 
wielkich osobowościach 
otrzymali uczestnicy 
projektu „Mali wielcy 
Polacy”, realizowanego 
przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w No-
wym Tomyślu. Tym razem, 
to Wandzie Rutkiewicz i 
Jerzemu Kukuczce zosta-
ły poświęcone spotkania 
autorskie, jakie odbyły się 
8 października w Strefie 
Koloru oraz w  bibliotecz-
nych filiach - Jastrzębsku 
Starym i Wytomyślu. 

O życiu i wielkiej pasji wybit-
nych, polskich  himalaistów 
opowiedziała uczniom ze szkół 
podstawowych Anna Czerwiń-
ska – Rydel – muzyk, pedagog, 
autorka ponad czterdziestu 
książek dla dzieci i młodzie-
ży o tematyce muzycznej, 
historycznej, społecznej i  bio-
graficznej. Spotkania zostały 
poświęcone dwóm z nich: 
„Zdobyć koronę. Opowieść 
o Jerzym Kukuczce” oraz 
„Pięć skarbów pod wielkim 
śniegiem. Opowieść o Wan-
dzie Rutkiewicz”. Obie te 
książki w sposób przystępny 
dla młodego czytelnika uka-
zują najlepsze czasy polskiego 
himalaizmu, kiedy to Polacy 
królowali na najwyższych 
szczytach świata, przeciera-
jąc nowe drogi, pokonując 
nowe trudności i zapisując się 
na zawsze w historii świato-

wej wspinaczki. To historie 
trzymające w napięciu od 
pierwszej do ostatniej strony, 
ukazujące moc marzeń i dąże-
nia do ich realizacji, cenę wol-
ności, radość sukcesu i smak 
porażki, siłę w pokonywaniu 
własnych słabości i trudności 
w walce z codziennością. 
W trakcie spotkań autorka 
wyjaśniła dzieciom czym jest 
Korona Ziemi oraz Koro-
na Himalajów i Karakorum. 
Opowiedziała o rywalizacji 
między Jerzym Kukuczką a 
Rainholdem Messnerem w 
wyścigu o pierwszeństwo w 
zdobyciu wszystkich ośmioty-
sięczników, a także o Wandzie 
- nieustraszonej kobiecie, jej 
dzieciństwie, dojrzewaniu, 
latach szkolnych i pierwszych 
próbach wspinaczki w górach. 

Pisanie o wielkich posta-
ciach jest prawdziwą pasją 

Anny Czerwińskiej – Rydel. 
Pisarka jest pomysłodawczy-
nią i twórczynią serii biogra-
ficznych powieści skierowa-
nych do młodych czytelników. 
Jedną z nich jest również 
książka pt. „Listy w butelce” 
poświęcona Irenie Sendlero-
wej. W związku z obchodami 
Roku Ireny Sendlerowej, na 
zakończenie spotkania, nie 
mogła nie wspomnieć również 
o tej wyjątkowej bohaterce. 
W spotkaniach uczestniczył 
również uroczy, dość wiekowy 
już jamnik o imieniu Nutka, 
który podobnie jak autorka i jej 
książki zaskarbił sobie sympa-
tię młodych czytelników. 

Projekt Mali wielcy Polacy 
dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji 
Kultury.

opowieść o  Kukuczce i Rutkiewicz

Dziękuję miesz-
kańcom Gmin 
Kuślin, Lwówek i 
Miedzichowo za 
zaufanie i popar-
cie w wyborach 
do Rady Powiatu 
Nowotomyskiego. 
Zapewniam, że nie 
zawiodę waszego 
zaufania i będę 
starał się godnie 
Was reprezento-
wać jako Przedsta-
wiciel Partii Prawo 
i Sprawiedliwość. Zapraszam do współpracy. 

Radny Powiatu Nowotomyskiego 
Sylwester Kamyszek

Dziękuję za 
zaufanie i popar-
cie mojej osoby 
w wyborach do 
Rady Miasta Nowy 
Tomyśl. Pracując w 
Państwa imieniu 
w Radzie Miasta 
to dla mnie wielki 
zaszczyt. Będę się 
starał nie zawieść 
Państwa oczeki-
wań.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Andryszczyk 

Dziękuję miesz-
kańcom Gminy 
Nowy Tomyśl za 
zaufanie i popar-
cie mojej osoby 
w wyborach do 
Rady Powiatu 
Nowotomyskiego. 
Zapewniam, że nie 
zawiodę waszego 
zaufania i będę 
starał się godnie 
Was reprezento-
wać jako przed-
stawiciel Partii ‚’ 
Prawo i Sprawiedliwość ‚’

Radny Powiatu Nowotomyskiego 
Adam Frąckowiak

Włodzimierz Hibner z 
pewnością ma powody do 
radości. Wynik 48% poparcia 
w wyborach bezpośrednich 
jest dowodem prawdziwego 
wsparcia i zaplecza społecz-
nego. Przed mieszkańcami 
miasta i gminy Nowy Tomyśl 
jeszcze jedna runda, II tura 
wyborów. Nie wolno popadać 
jednak w tryumfalizm i 
zachęcam Państwa bardzo 
serdecznie do poparcia dra 
Włodzimierza Hibnera.  

Przy okazji wyborów zasta-
nawiam się, kto tak pokie-
reszował Nowy Tomyśl? 
Totalna opozycja? UBywatele 
nt? Ich zwolennicy? To dzięki 
Państwu w niedzielnych 
wyborach samorządowych 
nowotomyski przemysł po-
gardy przegrał dużo bardziej, 

niż mogliśmy się spodziewać. 
Wybraliśmy patriotyzm, 
dobrą zmianę i chcemy 
jej kontynuacji. Wyborcy 
podziękowali formacji takiej 
jak nowe pokolenie, bo ostał 
się tylko jeden przedstawi-
ciel radny Frański. Cóż – 
adieu- Skrzypczaki, Bielawy, 
Jarosze, … A na poważnie 
rada miasta jest zróżnico-
wana, co daje przynajmniej 
teoretycznie szanse na 
normalną współpracę z bur-
mistrzem.  I to zarówno jako 
organ wspierający, ale także 
kontrolujący. Dlatego jeszcze 
raz, w tym miejscu zachęcam 
do poparcia Hibnera, by mógł 
od razu zabrać się do pracy, 
którą ma już często wdrożoną 
lub w fazie projektów. 

Dużo mniej korzystnie 

sprawa wygląda w powiecie. 
Sukcesem z pewnością jest 
to, że Prawo i Sprawiedli-
wość wprowadziło swoich 
dwóch przedstawicieli: Ada-
ma Frąckowiaka i Sylwestra 
Kamyszka. I to na barkach 
tych dwóch panów będzie 
spoczywało wdrożenie trans-
misji z obrad Rady Powiatu. 
Adam Frąckowiak jest w tym 
zakresie weteranem, przy-
pomnijcie sobie Państwo tak 
zwane „taśmy prawdy Adama 
Frąckowiaka”, gdzie możemy 
zobaczyć jak radni poprzed-
nich kadencji zapierali się 
przed transmisją. Niektórzy 
z nich zostali wybrani do 
obecnej rady miasta i gminy. 
Może warto byłoby wrócić 
do tych wypowiedzi? Mam 
nadzieję, że Adam wprowa-
dzi jawność i transparentność  

do poczynań rady Powiatu. 
I sprawa taka jak ostatnio, 
sprzedaż „Starego Tomyśla” i 
jej kulisy staną w pełni jawne 
dla społeczności Nowego 
Tomyśla. Warto też jeszcze 
dopowiedzieć, że do rady 
powiatu dostał się Marcin 
Brambor. Jego pracę widzie-
liśmy przez ostatnie cztery 
lata. Rozpoczął od nowego 
pokolenia i totalnej opozycji 
dla Włodzimierza Hibnera. 
Jest współodpowiedzialny 
za to, że Hibner przez cztery 
lata ani razu nie otrzymał od 
Rady Miasta absolutorium. 
Widzieliśmy Brambora w 
stroju papieża, widzieliśmy 
go także na listach Nowocze-
snej w wyborach parlamen-
tarnych, która z kolei jawnie 
walczy z Kościołem katolic-
kim. Marcin bronił demokra-

cji, a może sądów - już nie 
pamiętam, wszystko jedno. 
Co mu nie przeszkadzało 
uczestniczyć w ubiegłorocz-
nym Marszu Niepodległości. 
Ten rozrzut ideowości świad-
czy po pierwsze o bardzo 
pojemnym sercu byłego prze-
wodniczącego rady miasta, a 
po drugie zapewne o tym, że 
i teraz po wyborach znajdzie 
sobie kolejną formację, ( PO 
?) która przysłuży się mu do 
kariery. Marcin! Na wiosnę - 
wybory do europarlamentu?! 
Pomyśl o tym.

Za kilka dni obchodzić 
będziemy stulecie odzyskania 
niepodległości. Mam nadzie-
ję, że zeszłoroczna inicjatywa 
Tomasza Tomaszewicza, 
wrośnie na stałe w program 
świętowania 11 listopada. Ży-

czę wszystkim mieszkańcom 
Nowego Tomyśla i okolic 
by jak ostatnio wspólnie i 
radośnie cieszyli się wolno-
ścią, ale także nie zapominali 
o jej twórcach: marszałku 
Józefie Piłsudskim, Romanie 
Dmowskim i wielu, wielu 
innych. Starsze pokolenie 
ma w swoich sercach też 
wspomnienia o nieznanych 
bohaterach walk o niepod-
ległość Ojczyzny. Jest teraz 
czas by o nich wspominać, 
opowiedzieć przekazać 
następnym pokoleniom. 11 
listopada najpierw msza św. 
w intencji Polski, a następnie 
drugi nowotomyski Marszu 
Niepodległości. Wszyscy 
mamy za co dziękować i z 
czego się cieszyć.

Robert Nowak

Kto będzie rządził? KODowcy, czy patrioci?
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PKM – projekt doceniony
Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań i samorząd woje-
wództwa wielkopolskiego 
otrzymały główną nagrodę 
w kategorii idea w III edycji 
konkursu „Nagroda imie-
nia Jerzego Regulskiego”. 
Kapituła konkursu doceniła 
Stowarzyszenie i samorząd 
województwa za projekt 
Poznańska Kolej Metropo-
litalna. 

Poznańska Kolei Metropoli-
talna (PKM) jest wspólnym 
przedsięwzięciem Marszałka 
Województwa Wielkopolskie-
go, Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań, Miasta Poznań, Po-
wiatu Poznańskiego oraz gmin 
i powiatów położonych wzdłuż 
linii kolejowych Poznańskiego 
Węzła Kolejowego. Jest to 
system regularnych kolejo-
wych połączeń regionalnych 
oparty na zasadzie solida-
ryzmu wszystkich samorzą-
dów współuczestniczących w 
projekcie, współfinansowany 
przez Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, Miasto 
Poznań, Powiat Poznański 
oraz położone – wzdłuż 9 li-
nii kolejowych Poznańskiego 
Węzła Kolejowego – gminy i 
powiaty aglomeracji poznań-
skiej, o częstotliwości kurso-
wania pociągów w godzinach 
szczytu przewozowego co 30 
minut, zapewniający pasa-
żerom odpowiedni komfort 
podróżowania. Od 10 czerwca 
PKM funkcjonuje na liniach 
– do Nowego Tomyśla, Wą-
growca, Jarocina i Grodziska 
Wielkopolskiego, natomiast 
od 9 września na linii do 
Swarzędza. 

Poznańska Kolej Metro-
politalna będzie obejmować 
swoim zasięgiem obszar w pro-
mieniu ok. 50 km od Poznania, 
wyznaczony przez stacje koń-
cowe PKM na poszczególnych 
liniach kolejowych: Nowy To-
myśl, Grodzisk Wielkopolski, 
Kościan, Jarocin, Wrześnię, 
Gniezno, Wągrowiec, Ro-
goźno i Wronki. Zakończenie 

wdrażania tego projektu prze-
widziane jest na 2021 rok. 

Zasięg Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej da szansę 
blisko dwóm milionom miesz-
kańców na korzystanie z tego 
wygodnego i szybkiego środka 
transportu publicznego.

W trakcie uznawanego za 
najważniejsze wydarzenie 
samorządowe w roku oprócz 
nagrody im. Jerzego Regul-
skiego, wręczono też Europej-
ski Znak Jakości Zarządzania 
w Samorządzie Terytorialnym 
(ELoGE) oraz przedstawio-
no aktualny Ranking Samo-
rządowców Rzeczpospolitej. 
Przyznano też nagrodę „Fun-
dament Rzeczypospolitej” im. 
Michała Kuleszy. Uroczystość 
odbyła się 8 października w 

Audytorium Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN w 
Warszawie. Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań reprezen-
towali Jacek Jaśkowiak, prezes 
Zarządu oraz Jan Grabkowski, 
wiceprezes. W uroczystości 
wziął również udział Wojciech 
Jankowiak, wicemarszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego. 

Nagrodę im. Jerzego Regul-
skiego przyznaje się za wybit-
ne osiągnięcia w kreowaniu 
ładu przestrzennego i rozwoju 
samorządności terytorialnej 
w czterech kategoriach: idei, 
realizacji dzieła, wiedzy i 
upowszechniania, aktywności 
obywatelskiej. 

Paweł Napieralski
Specjalista ds. komunikacji społecznej

W ramach wydatków 
obronnych państwa 
powstanie ponad ośmio-
kilometrowa droga pro-
wadząca do bazy lotniczej 
Poznań-Krzesiny. Wojewo-
da wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann informuje, że 
rządowe środki w wyso-
kości 77 mln zł wpłyną na 
konto starostwa powiato-
wego w Poznaniu, które ma 
wykonać inwestycję do 2022 
roku. To także dobra wia-
domość dla mieszkańców 
okolicznych miejscowości i 
osiedli, którzy zyskają na 
bezpieczeństwie i kolejnej 
alternatywnej trasie skomu-
nikowanej z drogą S-11.

 
Inwestycja ta przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
użytkowników dróg lokalnych 
wokół lotniska Krzesiny. Ruch 
ciężkich samochodów wojsko-
wych do bazy w Krzesinach 
będzie niebawem prowadzony 
nową, bezpieczną trasą. To 
nie jedyne atuty powstającej 
inwestycji w ramach „Progra-
mu pozamilitarnych przygo-
towań obronnych RP na lata 
2017-2026”. Będzie to nowa 
alternatywna trasa skomuni-
kowana z ekspresową S-11. 
Włączenie trasy do sieci dróg 

o znaczeniu obronnym po-
przedzają konsultacje i analizy 
prowadzone przez wojskowych 
ekspertów. Trasa dołączana 
do wykazu dróg o znaczeniu 
obronnym musi spełniać okre-
ślone warunki, m.in. połącze-
nie z obiektami wojskowymi 
i przygotowanie do przewozu 
materiałów istotnych ze wzglę-
du na obronność państwa oraz 
zobowiązań sojuszniczych. 
Dzięki znowelizowanej w tym 
roku ustawie Siły Zbrojne RP 
będą mogły zapewnić sobie 
dojazd m.in. do portów lotni-
czych i morskich, przepraw, 
poligonów, składów materiało-
wych i obiektów specjalnych. 
To umożliwi odpowiednie 
przygotowanie infrastruktury 
drogowej na potrzeby obrony 
państwa i zabezpieczy potrze-
by transportowe  polskiego 
wojska i sił sojuszniczych.  

Nowa droga została za-
projektowana ze zjazdu na 
S-11, na wysokości Gądek. 
Na około ośmiokilometrowym 
odcinku powstaną ronda oraz 
wiadukt drogowy nad torami. 
Nawierzchnia będzie odpo-
wiadała wysokim standardom 
technicznym wytrzymującym 
dużą nośność ciężkich pojaz-
dów do 11,5 tony na jedną 
oś. - Środki na budowę drogi 

pochodzą z budżetu Minister-
stwa Obrony Narodowej. Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu 
otrzymało zlecenie realizacji 
projektu do 2022 roku, na 
którego wykonanie otrzyma 
aż 77 mln zł. Chciałbym po-
dziękować za wsparcie dla 
projektu ministrowi Mariuszo-
wi Błaszczakowi - mówi woje-
woda wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann. 

- W sumie w ramach Pro-
gramu, na zlecenie MON, 
wybudowane zostaną w na-
szym regionie drogi prowa-
dzące do baz wojskowych w 
podpoznańskich Krzesinach 
i Powidzu. Spośród czterech 
projektów drogowych w skali 
kraju, dwa zostaną zrealizo-
wane w Wielkopolsce - dodaje 
wojewoda. Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest 
na 2022 rok.

Z kolei do powiatu słu-
peckiego trafi 80 mln zł. 
Inwestycja ma zostać zreali-
zowana do 2021 roku. Łącznie 
zostaną wybudowane bądź 
przebudowane dwa odcinki. 
Nowa droga o długości 7,5 
km powstanie na odcinku 
Powidz-Niezgoda, z kolei 
przebudowa będzie dotyczyła 
2-kilometrowego odcinka 
Niezgoda-Kochowo. 

Nagroda dla metropolii Poznań

Powstanie droga do bazy lotniczej

Z okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zorganizuje w Poznaniu 
Narodową Wystawę Rol-
niczą. Będzie to przegląd 
współczesnych osiągnięć 
agrotechniki, a także pokaz 
tradycji i dziedzictwo pol-
skiej wsi. 

– Jak powiedział premier 
Mateusz Morawiecki przy-
wracamy tereny wiejskie do 
głównego nurtu gospodarki. 
Przywracamy też pamięć o 
roli rolników w odzyskaniu 
niepodległości. 

100 rocznica tego wydarze-
nia jest doskonałą okazją do 
zaprezentowania historii i tra-
dycji polskiej wsi i obszarów 
wiejskich, bo bez znajomości 
korzeni trudno budować przy-
szłość. Dlatego Narodowa Wy-
stawa Rolnicza na tle historii 
będzie przedstawiać koncepcję 
współczesnej wsi charakte-
ryzującą się nowoczesnością, 
wielowarstwowością i szybkim 
rozwojem. 

To naturalne, że Między-
narodowe Targi Poznańskie, 
których historia sięga 1921 
roku, są wprost predysty-
nowane do realizacji tego 
przedsięwzięcia ze względu 

na wieloletnie zaangażowanie 
i doświadczenie w organiza-
cji targów skierowanych do 
sektora rolno-spożywczego – 
powiedział minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Jan Krzysztof 
Ardanowski.

Wystawa będzie zlokalizo-
wana w dwóch pawilonach. W 
jednym znajdzie się ekspozy-
cja urządzeń, technologii i ma-
szyn rolniczych oraz wystawa 
Muzeum Rolnictwa ze Szre-
niawy. Swoją ofertę pokażą 
także spółki Skarbu Państwa 
zajmujące się nasiennictwem 
i hodowlą oraz polskie gospo-
darstwa agroturystyczne. W 

drugim pawilonie zaprezen-
towane będę zwierzęta z pol-
skiej hodowli, w tym polskie 
rasy koni i kuców. Wystawa 
odbędzie się w dniach 30 li-
stopada – 2 grudnia na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich.

Gmina Komorniki na 8. miej-
scu wśród najlepszych gmin 
wiejskich o najwyższym po-
ziomie rozwoju, w tegorocznej 
- XVI edycji Rankingu Zrów-
noważonego Rozwoju JST.

Prezentacja wyników ran-
kingu oraz uroczystość wrę-
czenia wyróżnień odbyła się 
podczas konferencji „Zrów-
noważony rozwój społecz-
no-gospodarczy Jednostek 
Samorządu Terytorialnego” 
w dniu 15 października br. 
w Sali Kolumnowej gmachu 
Sejmu RP, na której gminę 
Komorniki reprezentował sam 

wójt, Jan Broda. 
Organizatorami konferencji 

były: Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Re-
gionalnej Sejmu RP, Wydział 
Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszaw-
skiej oraz Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”.

Ranking Zrównoważonego 
Rozwoju JST, przygotowy-
wany pod kierunkiem prof. 
Eugeniusza Sobczaka powstaje 
w oparciu o 16 wskaźników, 
obejmujących trzy obszary 
rozwoju: gospodarczy, spo-

łeczny oraz ochronę środowi-
ska. Ranking opracowany jest 
na podstawie danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
(Bank Danych Lokalnych) 
i obejmuje swym zakresem 
wszystkie jednostki samorzą-
dowe w Polsce, w podziale na 
gminy miejskie, miejsko-wiej-
skie, wiejskie oraz miasta na 
prawach powiatu. 

Gmina Komorniki od kilku 
lat znajduje się w ścisłej czo-
łówce, udowadniając, że nale-
ży do grona najlepiej rozwinię-
tych w Polsce. Tym bardziej 
cieszy nas to wyróżnienie.

wystawa Rolnicza 
na stulecie Niepodległości 

Komorniki wśród najlepszych

Zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej da 
szansę blisko dwóm milionom mieszkańców 
na korzystanie z tego wygodnego i szybkiego 
środka transportu publicznego.

„

100 rocznica wyda-
rzenia jest doskona-
łą okazją do zapre-
zentowania historii i 
tradycji polskiej wsi 
i obszarów wiejskich

„
„Ta organizacja robi wielkie 
rzeczy dla regionu, które są 
widoczne w całym kraju. Dla 
nas wszystkich. Powinniśmy z 
tego czerpać pełnymi garściami 
i korzystać z tego dobra” – takie 
opinie powtarzały się wśród 
publiczności Wielkiej Gali Kon-
certowej 20-lecia Towarzystwa 
im. Hipolita Cegielskiego w Auli 
Nova Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu, 20 października br. 
Blisko 400 Wielkopolan, w tym 
goście z zagranicy. Orkiestrowe 
i orkiestrowo-chóralne prawy-
konanie Pieśni „Labor Omnia 
Vinci – Hymnu Towarzystwa im. 
H. Cegielskiego, stworzonego z 
okazji jego 20-lecia. Brawa na 
stojąco. „Tego nie da się zapo-
mnieć” – powtarzali goście Gali. 

„Akademia Muzyczna im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
niezmiernie ceni sobie współpra-
cę z Towarzystwem im. Hipolita 
Cegielskiego. Mamy piękny po-
mnik naszego patrona. Gratuluję 
tego jubileuszu, w szczególności 
twórcy-założycielowi Towarzy-
stwa – dr. Marianowi Królowi, 
Prezydentowi oraz Zarządowi 
THC. Szczerze gratuluję pięknej 
Pieśni Labor Omnia Vincit – jej 
twórcom oraz wykonawcom. 
Mamy szczęście, że możemy 
być bezpośrednimi świadkami 
jej prawykonania – powiedziała 
prof. Halina Lorkowska, Rektor 
Akademii Muzycznej im. Igna-
cego Jana Paderewskiego. Jej 

magnificencja przyjęła Złoty 
Medal „Verba Docent – Exempla 
Trahunt” – „Słowa uczą – przy-
kłady pociągają” przyznany 
przez Kapitułę Towarzystwa. 
Zaraz po wystąpieniu Pierwszej 
Damy tej Uczelni, na scenie poja-
wił się dyrygent pracy organicz-
nej w Wielkopolsce –  dr Marian 
Król, który podziękował za to 
wszystko, co stanowi o trwało-
ści pracy organicznej i pozycji 
Towarzystwa przez ostatnie 20 
lat. Międzynarodowym akcen-
tem było wystąpienie Adama 
Szejnfelda, Europosła, który w 
dobitny sposób podkreślił rolę 
Towarzystwa dla Wielkopolski 
oraz nawiązał do 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości i setnej 
rocznicy Powstania Wielkopol-
skiego. 

Na scenie Auli Nova ideę 
pracy organicznej przemieniały 

w nuty i słowa takie osobistości 
jak: Tola Skomar (sopran); arty-
ści fortepianu: Joanna Zaremba, 
Łukasz Byrdy, Michał Francuz; 
prof. Mariusz Derewecki (wir-
tuoz skrzypiec)… Od Andante 
Spianato i Wielkiego Poloneza 
Es-dur po. 22 Chopina, przez 
refleksję Arii Lukrecji z opery 
Beatrix Cenci Różyckiego aż po 
trzy miniatury Paderewskiego 
podnosiła impuls naszych serc 
pierwsza odsłona gali. Nastało 
krótkie andante o imieniu pauzy. 
A zaraz potem usłyszeliśmy Or-
kiestrę Kameralną Poznańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II Stopnia „Poznańskie 
Smyczki” oraz Chór Męski 
Arion C.K. Zamek: dźwięki i 
głosy pod batutą Jacka Paweł-
czaka, dyrygenta, autora muzyki 
do Pieśni „Labor Omnia Vincit”. 
To właśnie ten hymn stanowił 

klamrę przeżyć i emocji drugiej 
części gali. 

Widziel iśmy to przecież 
– Hipolit Cegielski usiadł w 
pierwszym rzędzie wzruszenia i 
przyznał się do tego, że jest melo-
manem. Publiczność wysłuchała 
hymnu „Labor Omnia Vincit” 
na stojąco – oddając pokłon 
dziedzictwu Cegielskiego. „To, 
że nasz hymn został tak dobrze 
przyjęty jest dowodem arty-
stycznego kunsztu jego twórców: 
Jacka Pawełczaka i Dominika 
Górnego. Ta pieśń mówi o rze-
czach najistotniejszych, związa-
nych z najlepszymi tradycjami 
Regionu Wielkopolski. Możemy 
być szczęśliwi, że mamy pieśń 
tak sugestywnie oddającą idee 
pracy organicznej naszej ojczy-
zny, która dzięki temu jest doce-
niana również przez środowisko 
międzynarodowe. To miał być 
hymn 20-lecia. Chciałbym, że-
byśmy traktowali go jako stały 
hymn Naszego Towarzystwa, 
który został napisany z okazji 
naszego jubileuszu” – zaznaczył 
dr. Marian Król, Prezydent To-
warzystwa.

Wielka Gala Koncer towa 
20-lecia Towarzystwa im. Hi-
polita Cegielskiego wybrzmiała 
z pełną klasą – na pięciolinii 
przeżyć powitaliśmy szacunek 
do tradycji pracy organicznej 
i poznaliśmy jej współczesny 
wydźwięk – ten dosłowny oraz 
artystyczny. 

Dominik Górny  

Wielka Gala Koncertowa 20–lecia 
Towarzystwa im H. Cegielskiego
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Za nami kolejna edycja 
Mercure Fashion Ni-
ght zorganizowanego 
we współpracy z Polską 
Akademią Mody. Wyda-
rzenie odbyło się w hotelu 
Mercure Poznań Centrum. 
W stylowych wnętrzach 
swoje kolekcje zaprojekto-
wali polscy projektanci i 
marki, m.in. nagrodzony 
Super Złotą Pętelką Maciej 
Zień. Galę poprowadził 
duet: dziennikarka Dorota 
Gardias i Dominik Górny, 
Wiceprezes PAM.

Podczas wielkiej gali Mercure 
Fashion Night połączonej z 
rozdaniem nagród Polskiej 
Akademii Mody, w hotelu 
Mercure Poznań Centrum spo-
tkali się przedstawiciele świata 
mody, kultury i biznesu, aby 
podziwiać najpiękniejsze ko-
lekcje nagrodzonych polskich 
projektantów. 

Mercure Fashion Night to 
cykl wydarzeń, których celem 
jest promowanie polskich pro-
jektantów i lokalnej kultury 
dzięki łączeniu mody ze sztuką 
użytkową i designem. Zapo-
czątkowany w 2016 roku pro-
jekt obejmuje unikalne pokazy 
mody w Polsce, Czechach i na 
Węgrzech. 

- Jesteśmy niezwykle dumni 
wspierając polską modę, za-
równo młodych, jak zasłużo-
nych dla naszej sceny modowej 
projektantów - podkreślił 
podczas pokazu Sebastian Ma-
rona, Dyrektor hotelu Mercure 
Poznań Centrum.

Polska Akademia Mody to 
istotna dla Poznania i całego 
kraju organizacja, promująca 
polską modę i projektantów 
od blisko 30 lat, przyznająca 
prestiżowe nagrody – Złote 
i Srebrne pętelki. W DNA 
marki Mercure zakorzeniona 
jest współpraca z instytucjami 
ważnymi dla regionu, w któ-

rym zlokalizowane są hotele 
marki, dlatego współpraca z 
PAM jest czymś naturalnym.

Wydarzenie było okazją do 
pierwszego oficjalnego wy-
stąpienia Aleksandry Giersz, 
która 6. września zdobyła tytuł 
Miss Earth Poland i będzie 
reprezentować nasz kraj na 
światowym finale Miss Earth 
na Filipinach. Towarzyszyli jej 
organizatorzy polskiej edycji 
konkursu – Łukasz Czarnecki 
i Francys Barraza Sudnicka.

Mercure Fashion Night by 
Gala Nagród Polskiej Akade-
mii Mody w Poznaniu to jedno  
z najważniejszych wydarzeń 
modowych w Polsce. Orga-
nizatorzy po raz kolejny na-
grodzili najlepszych polskich 
projektantów, zarówno tych 
młodych, jak i zasłużonych 
dla polskiej sceny modowej, 
którzy zaprezentowali publicz-
ności swoje kolekcje.

Wśród uhonorowanych 
projektantów znaleźli się: 
Julia Knop (Srebrna Pętelka), 
Just Unique i Hannah Hanna 
Bieńkowska (Złota Pętelka). 
Statuetkę Złotej Super Pętelki 
za wyjątkowe zasługi dla pol-
skiej mody otrzymał Maciej 
Zień. Statuetka Top Moda 
uhonorowała kolekcję Vicher. 
Kapituła wyróżniła również 

Złotą Pętelką i prestiżowym 
Medalem Labor Omnia Vin-
cit Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego – Barbarę Ch-
wesiuk - właścicielkę i główną 
projektantkę marki Bialcon. 
Statuetki Marka na Topie – za 
wspieranie mody w Polsce – 
otrzymali: OSM Czarnków 
i Press Service. Poznaliśmy 
również najlepszych Kreato-
rów Mody Fryzjerskiej (Mag-
dalena Kwiatkowska i Mariusz 
Nowacki) i Mistrza Wizażu 
2018 (Olaf Tabaczyński). 

Wydarzenie zgromadziło 
blisko 250 gości – klientów, 
partnerów biznesowych Mer-
cure, a także przedstawicieli 
Le Club AccorHotels, przyja-
ciół Polskiej Akademii Mody, 
media oraz gwiazdy ze świata 
kultury i sztuki. Była to oka-
zja, aby zaprezentować zgro-
madzonej publiczności hotel 
Mercure Poznań Centrum po 
kolejnym etapie modernizacji.

Pat ronatem mediowym 
wydarzenie objęły redakcje 
fashiobusiness.pl, Moda w 
Polsce, Nasz Głos Poznański, 
Telewizja STK, Magazyn Po-
znański Prestiż oraz portale: 
codziennypoznan.pl oraz ipol-
ska24.pl. 

Oprac. red. Michał Szott

Polska Akademia mody

172,5 mln euro – tyle prze-
znaczy Komisja Europejska 
ze wspólnotowego budżetu 
na rolnictwo, aby promować 
unijne produkty rolno-spo-
żywczych – zarówno w Eu-
ropie jak i na całym świecie. 
W ciągu najbliższych trzech 
lat realizowanych zostanie 79 
kampanii dotyczących sze-
rokiego zakresu produktów, 
takich jak przetwory mleczne, 
oliwki i oliwa z oliwek czy 
owoce i warzywa.

Komisarz ds. rolnictwa i 
rozwoju obszarów wiejskich 
Phil Hogan stwierdził: - Eu-
ropa słynie na całym świecie 
z wysokiej jakości produktów 

spożywczych i dziedzictwa 
kulinarnego. Producenci unij-
ni mogą liczyć na wsparcie ze 
strony Komisji Europejskiej w 
zachwalaniu produktów wyso-
kiej jakości w Europie i poza 
jej granicami. Ja sam udałem 
się do kilku odległych krajów, 
między innymi do Chin, Ja-
ponii, Meksyku czy Kolumbii, 
aby otworzyć nowe rynki dla 
naszych produktów. Drzemie 
w nas ogromny potencjał.

Programy te mają pomóc 
unijnym producentom z sek-
tora rolno-spożywczego w 
informowaniu konsumentów o 
jakości ich produktów i – co za 
tym idzie – w promowaniu ich 

produktów w UE, a ponadto 
mają się przyczynić do otwar-
cia nowych rynków. Koncen-
trują się one na szeregu priory-
tetów, takich jak podkreślenie 
wysokiej jakości europejskiej 
żywności opatrzonej oznacze-
niami geograficznymi czy też 
metod produkcji ekologicznej.

48 spośród 79 zatwierdzo-
nych programów skierowa-
nych jest do państw spoza UE. 
Nacisk jest kładziony również 
na niektóre grupy produktów. 
Na przykład 23 programy 
dotyczą sektora owoców i wa-
rzyw. Inne silnie promowane 
grupy produktów to sery i 
przetwory mleczne.

Wspólnie wypowiedziane 
słowa czterech Rekto-
rów „Quod bonum, felix, 
faustum fortunatumque 
sit” wraz z uderzeniami 
czterech bereł zabrzmiały 
1 października  w Auli 
UAM w Poznaniu. Uczelnie 
wywodzące swoje tradycje 
z Uniwersytetu Poznań-
skiego, świętujące jubileusz 
100-lecia, zainaugurowały 
rok akademicki 2018/2019.

W imieniu Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy list odczytał Minister 
Andrzej Dera, Sekretarz Stanu 
w Kancelarii Prezydenta. Pre-
zydent życzył zgromadzonym 
m.in., aby trudny okres reform 
jak najszybciej przyniósł dobre 
rezultaty.

W inauguracji wziął udział 
Wicepremier, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Jaro-
sław Gowin, który podzięko-
wał poznańskiemu środowisku 
naukowemu za wkład w pracę 
nad ustawą 2.0.: - Jesteśmy na 
etapie nie mniej ważnym, nie 
mniej trudnym niż prace nad 
ustawą – na etapie jej wdraża-
nia – mówił. Zapowiedział też 
korekty, które zamierza wpro-
wadzić w rozporządzeniach, 
m.in. dotyczących ewaluacji 
naukowców.

- Nasz Uniwersytet  jest 
kluczowym elementem bez-
pieczeństwa zdrowotnego dla 
mieszkańców miasta i regionu. 
W naszych szpitalach klinicz-
nych rocznie hospitalizowa-
nych jest 140 tysięcy pacjen-
tów, a 320 tysięcy leczonych 
jest ambulatoryjnie. Staramy 
się, żeby nasza baza była coraz 
nowocześniejsza i dlatego z 
taką determinacją zabiegamy 
o możliwość budowy Central-
nego Zintegrowanego Szpitala 
Klinicznego. Mamy nadzieję, 
że nowy Szpitalny Oddział Ra-
tunkowy w Szpitalu Klinicz-
nym im. Heliodora Święcickie-
go przy ul. Przybyszewskiego, 

który budujemy, będzie jego 
pierwszym etapem. – mó-
wił JM Rektor Uniwersytetu 
Medycznego prof. Andrzej 
Tykarski. Wyraził też nadzieję, 
że najbliższa przyszłość będzie 
odzwierciedleniem idei i doko-
nań założycieli Uniwersytetu 
Poznańskiego.

Jak zauważył JM Rektor 
Uniwersytetu Przyrodnicze-
go: - Jubileusz przypomina o 
przeszłości i tradycji, ale jest 
dla nas także zobowiązaniem 
odnoszącym się do teraźniej-
szości i przyszłości. Przed 
nami wiele pracy, aby przy 
wprowadzaniu w życie założeń 
nowej ustawy kontynuować 
chlubne tradycje naszej Alma 
Mater. Zasada zrównoważo-
nego rozwoju, tak istotna w 
szeroko pojętym rolnictwie 
i leśnictwie, przekładać się 
powinna na całokształt reform 
niezbędnych w szkolnictwie 
wyższym. Każda uczelnia 
odegra swą rolę tylko wtedy, 
gdy będzie miejsce dla wolnej, 
ale prowadzonej w sposób 
argumentatywny dyskusji, 
bez względu na specyfikę i 
wielkość – wszyscy bowiem 
jesteśmy sobie potrzebni.

– W naszych działaniach 
musimy skupić się na speł-
nieniu wymagań, jakie stawia 
przed nami nowa Ustawa. - 
mówił JM Rektor AWF prof. 

Dariusz Wieliński. I dodał: 
Mamy do wykonania szcze-
gólnie trudne zadanie, gdyż 
przez lata w naszych efektach 
kształcenia dominowały umie-
jętności i kompetencje spo-
łeczne. W strukturze kadrowej 
przewagę stanowili trenerzy. 
Naszą misją była i jest troska 
o zdrowie i sprawność fizyczną 
Polaków. I na przekór faktom 
– nie jest to troska o pozbawie-
nie pracy absolwentów Pana 
Rektora Andrzeja Tykarskie-
go… – dodał humorystycznie 
Rektor AWF.

 Podczas inauguracji 
głos zabrał także Marszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak: - 
Dotychczasowa współpra-
ca pomiędzy samorządem a 
uczelniami układa się bardzo 
dobrze. Powinniśmy jednak 
mieć większe kompetencje 
i możliwości finansowania. 
Chcemy bowiem kooperować 
w kreowaniu rozwoju dopa-
sowanego do regionalnych 
potrzeb – mówił.

- Razem można więcej – 
przypomniał w swoim wy-
stąpieniu prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak – Pragnę 
podkreślić, że chcemy być 
dla państwa wsparciem – za-
pewniał.

Oprac. red. Michał Szott
Zdjęcia: Przemysław Stanula, BP UAM

Grupa EPL chce walczyć ze 
zmianami klimatu jed-
nocześnie dbając o nowe 
miejsca pracy i wzrost 
gospodarczy

„Jako posłowie Grupy EPL, 
uważamy że należy dbać o 
środowisko i klimat i tworzyć 
zachęty dla produkcji i użyt-
kowania samochodów nisko 
i zeroemisyjnych. Uważamy 
również że cele środowiskowe 
da się pogodzić z dbaniem o 
miejsca pracy i wzrost gospo-
darczy. Dotyczy to nie tylko 
producentów samochodów, ale 
całego szeroko rozumianego 
sektora motoryzacyjnego w 
skład którego wchodzi wiele 
małych i średnich przedsię-
biorstw. Proponowany przez 
nas cel redukcji emisji na po-
ziomie 35% pozwala utrzymać 
taką synergię” – powiedział 
poseł Andrzej Grzyb, poseł 
komisji Ochrony Środowiska 
PE i autor sprawozdania do 
dyrektywy o wspieraniu czy-
stych pojazdów.

Skomentował w ten sposób 
przyjęte dziś przez europo-
słów sprawozdanie o normach 
emisji dla samochodów osobo-
wych i lekkich samochodów 
użytkowych.  Poseł zaznaczył, 
że dla Grupy EPL, największej 
frakcji w Parlamencie Euro-
pejskim, którą współtworzą 
europosłowie PO i PSL pro-
ponowane zmiany wysokości 
emisji są konieczne do walki 
ze zmianą klimatu i do wy-

pełnienia celów klimatycznych 
z Porozumienia Paryskiego, 
ale także do promowania no-
wych, czystych technologii 
które wspomogą walkę z za-
nieczyszczeniami powietrza. 
Grupa z żalem jednak ob-
serwuje, że po raz kolejny 
dyskusja o redukcji emisji 
została sprowadzona przez 
europejską lewicę do bitwy o 
wysokość celów redukcyjnych, 
zamiast do dyskusji o tym, jak 
wypromować Europę na wy-
znacznika ochrony środowiska 
dla reszty świata.

„Najbardziej skuteczne 
rozwiązania to te, które są 
powszechnie akceptowane 
zarówno przez konsumentów 
jak i producentów. Obawiamy 
się że proponowany przez 
sprawozdawczynię wyższy, 

40% wskaźnik redukcyjny 
może zbyt rygorystycznie 
podnieść ceny samochodów, 
co może być barierą przede 
wszystkim dla konsumentów 
w takich państwach jak 
Polska”   – wyjaśnił poseł 
Andrzej Grzyb. „Tym samym 
dbając o poziom emisji CO2, 
przynajmniej w krótk im 
czasie możemy doprowadzić 
do wzrostu emisji zanieczysz-
czeń z transportu w krajach 

związanych ze zwiększonym 
popytem na używane samo-
chody” – dodał.

W pierwotnej propozycji dla 
norm emisji, Komisja Euro-
pejska zaproponowała, aby w 
2030 roku emisje nowych sa-
mochodów zredukować śred-
nio o 30% w porównaniu do 
2021 roku. Emisje dla nowych 
samochodów użytkowych w 
2030 roku również powinny 
zostać zredukowane o 30%. W 
2025 roku emisje zarówno dla 
samochodów osobowych jak i 
użytkowych powinny być 15% 
niższe niż w roku 2021.

Dzięki takim celom, emisje 
dwutlenku węgla mogłyby 
zostać zredukowane o około 
170 milionów ton w latach 
2020-2030 – to równowartość 
łącznych rocznych emisji 

CO2 Austrii i Grecji. Śred-
nio pozwoliłoby to także na 
oszczędności około 600 euro 
przy zakupie nowego samo-
chodu w 2025 roku oraz około 
1500 euro przy zakupie auta 
w 2030 roku. Zbyt ambitne 
wskaźniki redukcji mogą 
doprowadzić do wzrostu cen 
samochodów, a tym samym 
do zaprzepaszczenia korzyści 
gospodarczych i środowisko-
wych.

Do 31 grudnia br. w 15 mia-
stach Wielkopolski staną Mul-
timedialne Ławki Niepodle-
głości. Ministerstwo Obrony 
Narodowej rozst rzygnęło 
właśnie konkurs ofert na ich 
budowę. Ławki pojawią się w 
miejscach najczęściej odwie-
dzanych przez mieszkańców, 
na rynkach, bulwarach, w 
parkach i w miejscach pamięci 
związanych z ważnym wyda-
rzeniem historycznym. 

- Siedząc na ławce, każdy 
będzie mógł posłuchać Marszu 
Pierwszej Brygady i nagrań 
na temat najważniejszych wy-
darzeń, które doprowadziły 

do odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a także historii 
lokalnej społeczności z tych 
czasów. Projekt ma uczcić 
pamięć patriotów, dowódców 
i żołnierzy – tłumaczy woje-
woda wielkopolski Zbigniew 
Hoffmann. Program budowy 
Ławek Niepodległości to także 
odpowiedź na liczne sygnały 
od samorządów, które chcą 
upamiętnić stulecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści, szukają funduszy, liczą na 
pomoc strony rządowej

Jest także możliwość, aby 
otrzymać od MON bezpłatną 
licencję na wykorzystanie 

projektu. Mogą to zrobić inne 
podmioty – instytucje publicz-
ne, organizacje pozarządowe, 
osoby fizyczne lub prawe, 
jak również kościelna osoba 
prawna.

W województwie wielkopol-
skim dotacje na budowę wraz z 
gotowym projektem multime-
dialnej ławki otrzymają: Ple-
szew, Witkowo, Władysławów, 
Nowe Skalmierzyce, gmina 
Trzcianka, Wągrowiec, gmi-
na Jaraczewo, Konin, gmina 
Bakłarzewo, gmina Grodzisk 
Wielkopolski, Krotoszyn, Tu-
rek, Śmigiel, gmina Zakrzewo, 
gmina Krobia.

Komisja Europejska przeznaczy 
na rolnictwo 172,5 mln euro 

Gaudeamus na Uniwersytecie

walka ze zmianami klimatu

multimedialne Ławki Niepodległości 
Najbardziej skuteczne rozwiązania to te, które 
są powszechnie akceptowane zarówno przez 
konsumentów jak i producentów

„
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Kiedy otrzymałem propozy-
cję z Ruchu KUKIZ15, aby 
startować w tegorocznych 
wyborach do Rady Masta 
Poznania - nie wachając 
się odpowiedzialem sakra-
mentalne TAK. I to Tak 
rozszyfrowalem po swojemu 
czyli Tradycja, Aktywność i 
Kultura. Przypomniałem so-
bie próby sprzed dwudziestu 
lat stworzenia PLOTA czyli 
Poznańskiej Ligi Obywateli 
Tymczasowo Aktywnych. Z 
tą tymczasowoścą nie zawsze 
się pokrywala rzeczywistość, 
bo raczej stała aktywność 
jest moją cechą ( nie mylić z 
kompulsją).

Jako przedstawiciel tzw. 
zubożalej inteligencji nie stać 
mnie było na finansowanie 
plakatów, ulotek, rollapów 
czy kupowanie czasu ante-
nowego czy płatnych reklam 
w mediach papierowych i 
społecznych.Postanowiłem 
pójść w kontakt bezpośredni 
z poznaniakami. Znajomy 
drukarz gratisowo wydru-
kowal mi 1500 wizytówek, 
na których wymieniłem trzy 
moje ważne postulaty oraz 
trzy moje dotychczasowe 
osiagnięcia. Przygotowa-
łem przez ostatni tydzień 
koncerty, spotkania autorskei 
( książka Spojrzenia nie tylko 

na TEYa) rozdając własnie te 
zadrukowane bilety wizy-
towe.

Takich spotkań odbyłem 
siedem , rozpocząłem od 
Klubu Słońce, potem była 
Bajka,  Pod Lipami,  DPS 
przy ul.Ugory,  Dom Kultury 
Wierzbak,  Sala Historii na 
Woli,  DPS nr 5 przy klubie 
Orbita. Zakończyłemj w 
czwartek swoje muzyczno li-
terackie peregrynacje i mogą 
powiedzieć, że dotarłem do 
moich wyborców bezkoli-
zyjnie.

Z uśmiechem  i zaangażo-
waniem śpiewali piosenki 
biesiadne prosząc jednocze-
snie, aby takie muzyczne 
śpiewanki odbywały się 
częściej. Powiedziałem, że w 

miarę możliwości ziszczę ich 
oczekiwania.

Na koniec muszę napisać, że 
wielkie serdeczne MERCI 
pragnę złożyć wszystkim 
wykonawcom, jacy  bezin-
teresownie, jako wolonta-
riusze występowali w tych 
koncertach. Byli to Marianna 
Ćwiąkała, Danuta Mizgal-
ska,  Andrzej Brzeg, Piotr 
Kuchn,  Andrzej Kosowski,  
Marek Klupś, Oscar Stabno,  
Wojciech Szopka, Grzegorz 
Twaróg, Piotr Wiza oraz ze-
społy CZRWONE KORONY 
i NIEOPOWAŻNI.
Dziekuję raz jeszcze za 
wspólne muzykowanie i 
czynne uczestnictwo w kon-
certach jakie przygotowałem.

Krzysztof Wodniczak 
Fot. Stanisław Wróblewski 

Była akcja i reakcja

Zakończył się 22. Między-
narodowy Festiwal Filmów 
Dokumentalnych OFF CI-
NEMA organizowany przez 
Centrum Kultury ZAMEK 
w Poznaniu. Prawdziwe 
święto kina: jego twórców i 
jego widzów. Za nami pięć 
dni z kinem dokumentalnym 
i wydarzeniami, które prze-
kraczają granice kina. Nie-
codzienni goście, znakomity 
skład jurorski i wspaniali 
widzowie. Filmy oglądali-
śmy, rozmawialiśmy o nich 
i szukaliśmy inspiracji „off 
cinema”, np. w literaturze. 

Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Dokumentalnych OFF 
CINEMA jest festiwalem kon-
kursowym, który prezentuje 
filmy dokumentalne z całego 
świata. Najlepszym dokumen-
tom Jury złożone z wybitnych 
twórców kina, krytyków fil-
mowych i animatorów kultu-
ry przyznaje nagrody: Złoty, 
Srebrny i Brązowy Zamek. 
Festiwal promuje i prezen-
tuje interesujące wydarzenia 
z szerokiego kręgu polskiej 
i światowej kinematografii 
współczesnej i klasycznej nie 
tylko dokumentalnej. Konkur-
sowi stanowiącemu przekrój 
przez ten gatunek towarzyszą 
liczne pokazy specjalne, spo-
tkania z twórcami, wystawy o 
tematyce filmowej, koncerty 
filmowo-muzyczne, warsztaty 
filmowe, wykłady i panele 
dyskusyjne. Festiwal wspiera 
rozwój kina dokumentalnego 
na trzech płaszczyznach: pre-
zentacja, edukacja, refleksja.

W związku z tym orga-
nizatorzy imprezy, wraz z 
dyrektorem artystycznym fe-
stiwalu – Mikołajem Jazdo-
nem i jego producentką – Ewą 
Kujawińską, także i w tym 
roku zaprosili publiczność do 
wzięcia udziału w projekcjach 
dokumentów muzycznych, 
światowego dokumentu, se-
ansach w ramach Panoramy i, 
oczywiście, do skorzystania z 
niezwykłej możliwości spotka-
nia się z twórcami.

Tych ostatnich było można 
często spotkać na zamkowych 

korytarzach. Począwszy od fan-
tastycznego składu jurorskiego 
pod przewodnictwem Bartka 
Konopki, po mistrza dokumen-
tu: Marcela Łozińskiego.

Przyznawana jest także Na-
groda Publiczności dla filmu, 
który otrzyma największą ilość 
głosów od widzów festiwalu. 
Nagrodą specjalną jest Platy-
nowy Zamek za całokształt 
osiągnięć artystycznych.

22. MFFD OFF CINEMA 
- konkurs filmów dokumen-
talnych
W tym roku o nagrodę głów-
ną – statuetkę Złotego Zam-
ku – powalczyło 29 filmów 
dokumentalnych z 14 krajów, 
w tym aż 12 tytułów z Polski. 
Selekcjonerzy zgodnie przy-
znali: poziom nadesłanych fil-
mów był bardzo wysoki! Filmy 
oceniali jurorzy: twórcy filmu 
„Twój Vincent” – Dorota Ko-
biela i Hugh Welchman, reżyser 
filmów fabularnych i doku-
mentalnych Bartosz Konopka, 
reżyserka Anna Zamecka oraz 
egipski filmowiec Mina Nabil. 

Jury 22. Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych OFF CINEMA po 
obejrzeniu 29 filmów konkur-
sowych postanowiło przyznać:

ZŁOTY ZAMEK i nagrodę 
pieniężną w wysokości 15 000 
zł, ufundowaną przez Prezy-
denta Miasta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka dla Marty Prus za 
film „Over the limit”.

„Over the limit” to film kom-
pletny, w którym reżyserka w 
imponujący sposób posługując 
się filmowym językiem buduje 
studium przemocy i przetrwa-
nia i ukazuje, ile człowiek jest 
gotowy poświęcić, żeby osią-
gnąć upragniony cel. 

SREBRNY ZAMEK i na-
grodę pieniężną w wysokości 
10 000 zł, ufundowaną przez 
Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Marka Woźniaka 
dla Andreasa Boschmanna za 
film „Pamiątka na VHS”/„My 
Home Video”. 

„My Home Video” rozbraja 
swoją szczerością i poprzez 
osobistą historię reżyserowi 
udaje się dotknąć problemów, 
które dotyczą nas wszystkich 
i sprowokować do refleksji na 

temat naszych własnych uczuć 
i historii. 

BRĄZOWY ZAMEK i na-
grodę pieniężną w wysokości 5 
000 zł, ufundowaną przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego dla Jakuba 
Radeja za film „Proch”/„Dust”.

Dla filmu „Proch” dokument 
jest idealnym gatunkiem do 
przekazania zawartego w nim 
problemu. Ten mocny i orygi-
nalny pomysł zabiera nas do 
nieznanych obrazów świata, 
prowokuje do myślenia o tym 
jak nasze społeczeństwo jest 
zorganizowane, co uważa za 
ważne, a co postanawia zigno-
rować. 

Ponadto Jury postanowiło 
przyznać WYRÓŻNIENIA: 

- dla Sebastiana Webera za 
film „Gość”/„The Guest” 

Za imponujące zbudowanie 
więzi między reżyserem a 
jego bohaterem, wrażliwość i 
zrozumienie z jakim portretuje 
jego świat.

- dla Artura Wierzbickiego 
za film „Marzenie Wrestlera”/
„Wrestler’s dream” 

Za znalezienie i brawurowe 
poprowadzenie wyjątkowego 
bohatera, który próbuje się 
spełnić 

w dwóch kompletnie różnych 
światach. Za celną metaforę 
dzisiejszego zagubienia. 

Podczas Festiwalu OFF CI-
NEMA widzowie to jedno-
cześnie drugi skład jurorski, 
który przyznaje NAGRODĘ 
PUBLICZNOŚCI.

To wyjątkowe wyróżnienie 
będące efektem kluczowego w 
relacji twórca-widz, spotkania, 
powodu, dla którego robi się 

filmy. W tym roku filmem, 
który zdobył serca offcinema-
niaków jest: „Over the limit” 
Marty Prus.

Nagrodę PLATYNOWY 
ZAMEK otrzymał w tym roku 
jeden z najbardziej rozpozna-
walnych mistrzów autorskiego 
kina dokumentalnego Marcel 
Łoziński. Dwa lata temu w 
plebiscycie na najlepszy polski 
film dokumentalny, zwycięzcą 
okazało się arcydzieło Łoziń-
skiego „Wszystko się może 
przytrafić”.

Jury młodych (w składzie 
Maja Górczak, Iga Skrzypczak, 
Wojciech Krolek, Piotr Shukla) 
postanowiło przyznać nagrodę 
filmowi, który w niezwykle 
czuły i przewrotny sposób 
portretuje życie ludzi, wokół 
których narosło wiele stereo-
typów. Reżyser wprowadził 
nas do świata nieoczekiwanie 
pełnego humoru i niespodzie-
wanie przyziemnego. Urzecze-
ni wdziękiem przyodzianych w 
habity kobiet, postanowiliśmy 
nagrodzić film „Siostry” w 
reżyserii Michała Hytrosia.

22. MFFD OFF CINEMA - 
sekcje pozakonkursowe
Sekcja „Spotkania z jurorami” 
stanowiła świetną okazję do 
tego, by poznać twórczość po-
szczególnych jurorów i spotkać 
ich osobiście. W ramach „Pa-
noramy” przypomniano filmy 
zmarłego niedawno wybitnego 
dokumentalisty Kazimierza 
Karabasza. Sekcja „Światowy 
dokument” pokazała natomiast 
bogactwo filmów dokumental-
nych z ostatnich miesięcy, w 
tym przedpremierowo doku-

ment o Ingmarze Bergmanie. 
Trzy pokazy w klubie festi-
walowym, sesja naukowa oraz 
specjalny pokaz filmu „Score 
– muzyka filmowa” to z kolei 
wydarzenia, które wypełniły 
sekcję „Dokument muzyczny”. 
W programie znalazły się także 
warsztaty krytyczno-filmowe 
z Dianą Dąbrowską i Grzego-
rzem Fortuną.

22. MFFD OFF CINEMA - 
spotkania literackie
„Błoto słodsze niż miód” to 
opowieść o kraju udręczonym 
terrorem Envera Hoxhy – dyk-
tatora, dla którego nawet sta-
linowska Rosja i maoistyczne 
Chiny były zbyt liberalne. 
Układając opowieści swoich 
bohaterów w chór przejmują-
cych głosów, Małgorzata Rej-
mer pokazała nieznane oblicze 
Albanii i jej najczarniejszego 
okresu w historii. Spotkanie z 
autorką cieszyło się sporym za-
interesowaniem. Dzień później 
Katarzyna Surmiak-Domańska 
opowiedziała z kolei o pracy 
nad książką „Kieślowski. Zbli-
żenie”. To znacznie więcej niż 
biografia reżysera, twórcy m.in. 
„Przypadku”, „Dekalogu”, 
„Podwójnego życia Weroniki” 
i „Trzech kolorów”. To również 
pełen niuansów portret artysty, 
który mimo spektakularnego 
sukcesu zmagał się z widmem 
niespełnienia.

Przez 5 dni, w ZAMKU było 
niezwykle kolorowo, na prze-
kór stereotypom o smutnym, 
szarym gatunku, jakim jest 
dokument. Spotkaliśmy się z 
ludźmi z najdalszych zakątków 
świata. Odwiedziliśmy miejsca, 
jakich dotąd nie widzieliśmy 
i zobaczyliśmy poruszające 
historie. Filmy konkursowe 
porwały publiczność i Jurorów, 
którzy powtarzali, że tegorocz-
na selekcja była fantastyczna, a 
program został skomponowany 
perfekcyjnie, dostarczając róż-
norodnych wrażeń. 

Oprac. red. Michał Szott
Źródło: materiały Biuro Prasowe 

CK Zamek
Zdjęcia: Maciej Kaczyński

Zamki zostały rozdane! Za nami 22. mFFD oFF CINEmA

Dziennikarze z redakcji 
Programu 1 Polskiego 
Radia, miesięcznika „Śro-
dowisko” oraz magazynu 
branżowego „Wodocią-
gi-Kanalizacja” i Portalu 
Komunalnego odebrali 
dzisiaj (23 października) 
nagrody Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w drugiej edycji konkursu 
„Eko Dziennikarz”. Lau-
reatów ogłoszono podczas 
Międzynarodowych Targów 
Ochrony Środowiska 
POL-ECO SYSTEM w 
Poznaniu.

– Cieszy nas rosnące zaintere-
sowanie konkursem, którego 
ideą jest wyróżnienie publi-
kacji i uhonorowanie dzien-
nikarzy popularyzujących w 
mediach aktywność, dokona-
nia i osiągnięcia Narodowego 
Funduszu w dziedzinie sze-
roko rozumianej ekologii – 
powiedział Prezes NFOŚiGW 
Kazimierz Kujda, wręczając 
laureatom listy gratulacyjne. 

– W tym roku wpłynęło po-
nad 150 materiałów, po ocenie 
których przyznaliśmy cztery 
wyróżnienia – dodał rzecznik 
prasowy NFOŚiGW Sławomir 

Kmiecik. NFOŚiGW przewi-
dział w konkursie pulę nagród 
w wysokości 15 tys. zł. 

Nagrodzono:  Da r iusza 
Kwiatkowskiego – dzienni-
karza Programu 1 Polskiego 
Radia, Aldonę Zyśk i Jacka 
Zyśk – redaktor i redaktora 
naczelnego miesięcznika „Śro-
dowisko” oraz Kalinę Olejni-
czak – publikującą w branżo-
wych mediach wydawnictwa 
Abrys (redaktor prowadząca 
miesięcznika „Wodociągi-Ka-
nalizacja” oraz dziennikarka 
Portalu Komunalnego).

Warunkiem udziału w kon-
kursie było nadesłanie publi-

kacji, które ukazały się w me-
diach między 1 stycznia a 31 
grudnia 2017 r., a ich tematem 
była szeroko rozumiana ochro-
na środowiska z uwzględnie-
niem roli NFOŚiGW. Komisja, 
wyłaniająca laureatów wzięła 
pod uwagę: zgodność z te-
matem, ideą, przesłaniem i 
celami konkursu, oryginalność 
materiałów dziennikarskich, 
walory estetyczne oraz me-
rytoryczny wkład autora w 
zbieranie, weryfikowanie i 
przetwarzanie informacji za-
wartych w materiale.

Sławomir Kmiecik 

Czworo laureatów drugiej edycji 
konkursu NFośiGw dla dziennikarzy
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Jubileuszowy koncert „Har-
monii” odbył się 19 paździer-
nika br. w kościele pw. Św. Sta-
nisława Kostki w Śmiglu. Był 
to jeden z trzech koncertów 
zaplanowanych w ramach pro-
jektu „Harmonijne Śpiewanie” 
dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Kultura – 
Interwencje 2018. EtnoPolska. 
W koncercie z „Harmo -
nią” już po raz drugi wy-

stąpiły śmigielskie dzieci, 
co wzbudziło w publicz-
ności niesamowite emocje. 
Chór wystąpił w nowych 
strojach - darze Śmigiel-
skiego Urzędu Miejskiego.  
Po koncercie zasłużeni człon-
kowie zostali uhonorowani 
odznakami Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, a życze-
niom i gratulacjom nie było 
końca.

M.D.

125-lecie Towarzystwa 
Śpiewu „Harmonia”

Lista muzyków, którzy grali 
w zespole Maanam jest długa. 
Tylko część z nich dało się 
zaprosić na jubileuszowy 
koncert zespołu, a wła-
ściwie dwa koncerty w 
warszawskiej Sali kongre-
sowej w Pałacu Kultury. 
Maanam wielokrotnie grał 
w tym miejscu. Kora je 
lubiła. Ma ono w sobie 
coś z pluszowego blichtru 
stalinowskiego komuni-
zmu. Maanam powstał w 
1975 roku a 16 kwietnia 
2000 świętował swoje xxv 
lecie. Zespół był w świetnej 
formie - nagrywał płyty, 
koncertował w Polsce i na 
świecie, kręcił wysmako-
wane artystyczne teledyski. 
Kora i marek stanowili 
diamentowy tandem autorski. 
Ich dzieła weszły na trwałe 
do kanonu polskiej kultury, 
zaś teksty Kory wtopiły się 
w tkankę języka. Sama Kora 
została okrzyknięta ikoną 
wolności.

Korę i Marka wspomagał 
synergetycznie Ryszard Placho 
Olesiński, jeden z najcudow-
niejszych melodyków gitary. 

Gitarowe współgranie i mu-
zyczne pojedynki mistrzów 
- Marka i Plachy - słyszymy 

na wielu płytach studyjnych, a 
przede wszystkim na licznych 
płytach koncertowych. Słyszy-
my ich też na nagraniach „Ma-
anam i Goście”. Osobną kate-
gorie stanowi sekcja rytmiczna 
Maanamu: Paweł Markowski 
na perkusji i Krzysztof Olesiń-
ski na przemian z Bogdanem 
Kowalewskim na basie. To 
właśnie Bogdanowi zawdzię-

czamy nieśmiertelny bas na 
evergreenie „Lucciola”. Pawła 
wspomaga na instrumentach 

perkusyjnych David Sauce-
do Valle, zaś na organach 
Cezary Kaźmierczak. Ze 
starych muzyków pra- Ma-
anamu zaproszono Milo 
Kurtisa i Johna Portera. 
Apokaliptyczną wersję „Sie 
ściemnia” Kora zaśpiewała 
razem z Kasia Nosowska. 
Dla tego jednego nagra-
nia można pokochać cały 
koncert. Inni znamienici 
goście to: Justyna Stecz-
kowska, Muniek Staszczyk, 
Zbigniew Namysłowski, 
Sławek Wierzcholski, Artur 
Rojek, uwielbiany przez 
Kore Boguś Łyszkiewicz, 
nasz stary druh z kontrkul-

turowych i psychonautycznych 
ścieżek Robert Brylewski i na 
koniec sam mistrz - Staszek 
Soyka. Kora na tych koncer-
tach tryska szamańska energią, 
którą przekazuje muzykom i 
publiczności. Całość jest wy-
jątkowa ze względu na zbiór 
tak wielu wybitnych artystów. 
(Kamil Sipowicz)

Krzysztof Wodniczak

Po powrocie z największych 
europejskich i brytyjskich 
festiwali MY BABY rozpo-
czynają jesienno-zimową 
trasę po klubach od premie-
ry nowego albumu. 5 
października ukazał 
się album „MOUNA-
IKI ~ By the Bright of 
Night”. 

W ramach promocji wy-
dawnictwa zespół wy-
stąpi na aż trzech kon-
certach w Polsce! Na 
albumie „MOUNAIKI 
~ By the Bright of Night” 
hipnotyczny wokal Cato 
van Dyck przeplata się z 
psychodelicznymi gita-
rami, głębokim basem i 
plemiennymi beatami. Ta 
płyta to kolejny krok w 
niekończącej się podróży 
MY BABY, gdzie pierwotne 
brzmienia łączą najróżniejsze 
muzyczne gatunki tworząc 
unikatową narrację. Pochodzą-
cy z płyty pierwszy singiel „In 
The Club” – mieszanka disco, 
funku, muzyki trance’owej 
i bluegrass trafił na rotację 
rozgłośni BBC i podbił holen-
derskie listy przebojów. Tutaj 
można zobaczyć zrealizowany 

do utworu teledysk: https://
youtu.be/xkMetcUloG4

- Sposób w jaki tworzymy 
muzykę pozwala nam na dużą 
różnorodność stylistyczną. 

Poruszamy się po wyimagino-
wanym labiryncie, przemiesz-
czamy się przez różne epoki... 
Wpadamy do przesiąkniętych 
jazzem lat 20., amerykańskiej 
stylistyki lat 30., czy ścieżek fil-
mowych z filmów noir z lat 40. 
– opowiada wokalistka Cato.

MY BABY to trio, które w 
swojej muzyce łączy blues, 
funk i psychodelię. Muzy-

ków inspirują afrykańskie 
rytuały jak i muzyka gospel. 
Wypadkowa tych fascynacji 
to porywające brzmienie. MY 
BABY tworzy rodzeństwo z 

Holandii: Cato Van Dyck 
(wokal) oraz Sheik (per-
kusja). Skład uzupełnia 
pochodzący z Nowej Ze-
landii gitarzysta Daniel 
„daFreez” Johnston. Za 
sobą mają wyprzedane 
koncerty podczas trasy 
w Europie oraz występy 
na festiwalach na całym 
świecie, w tym na Glaston-
bury, Pinkpop, Bestival, 
Down The Rabbit Hole 
czy Pohoda Festival. W 
Polsce mogliśmy zobaczyć 
ich podczas tegorocznego 
Enea Spring Break Fe-
stival, gdzie ich występ 
spotkał się z bardzo entu-

zjastycznym przyjęciem.
W ramach promocji wy-

dawnictwa „„MOUNAIKI ~ 
By the Bright of Night” zespół 
MY BABY znów wystąpi w 
Polsce. Koncerty odbędą się 7 
grudnia w krakowskiej Alche-
mii, 8 grudnia w warszawskiej 
Hydrozagadce i 9 grudnia w 
poznańskiej Meskalinie.

Krzysztof Wodniczak

Według UNESCO 
„Kangding Love Song” jest 
jedną z 10 najpopularniej-
szych pieśni ludowych na 
świecie. W latach 90. XX 
wieku została też pierw-
szym chińskim utworem, 
zamieszczonym na płycie 
i wysłanym przez sondę 
NASA w poszukiwaniu po-
zaziemskich cywilizacji.

„Kangding Love Song” po-
wstała w latach 30. XX wieku 
w tybetańskim Gardo (chin. 
Kangding, prowincja Syczu-
an). Miasto to znajduje się 
na styku kultur tybetańskiej 
i chińskiej, rozdzielone jest 
potężną rzeką Dadu i otoczone 
ponad 50 szczytami maje-
statycznych gór, sięgającymi 
sześciu tysięcy metrów nad 
poziomem morza.

Piosenka przedstawia pro-
stą historię miłości, która ze 
względu na różnice majątko-

we między zakochanymi nie 
znajduje akceptacji u rodziców 
dziewczyny. Według legendy 
miejscowy pieśniarz zgodził 
się pomóc parze, komponując 
utwór, mający przekonać ich 
do zmiany decyzji.

Za stylizację wideo sesji 
do piosenki „Grajo Gracyki” 
odpowiedzialna jest Dominika 
Dyka, której prace podbijają 
internet. W swojej twórczości 
Dyka zwraca uwagę na piękno 
i bogactwo ukraińskiej kultury 
ludowej. Legendarna ukraińska 
jubilerka Slava Salyuk wyko-
nała biżuterię wykorzystując 
korale, stare monety, krzyżyki. 
Zespół ma na sobie zabytkowe 
ubrania ze sklepu „Dawnij 
narodnyj odiag” we Lwowie, 
który kolekcjonuje dawne stroje 
z różnych zakątków Ukrainy. 

Zobacz klip i dowiedz się 
więcej na naszym kanale 
Youtube.

Mecenat: Stoart - Związek 

Artystów Wykonawców, Cul-
ture.pl 

Zapraszamy na nasze uro-
dziny! Koncert świętujący 
dziesięciolecie istnienia pol-
sko-ukraińskiego zespołu 
Dagadana odbędzie się w 
Sali Wielkiej CK Zamek w 
Poznaniu już 18 listopada o 
godz. 18:00. Z tej okazji zespół 
zaprosił do współpracy Poznan 
Jazz Philharmonic Orchestra. 
Nieprzeciętny koncert połączy 
w nieoczywisty sposób dwie 
prężnie rozwijające się w Po-
znaniu sceny muzyczne, gro-
madząc na scenie 15 muzyków.

Dagadana od 2008, znako-
micie łączy elementy polskiej 
i ukraińskiej kultury za pomo-
cą jazzu, elektroniki i world 
music. Wszystko zaczęło się 
od spotkania na warsztatach 
jazzowych w Krakowie gdzie 
wspólna fascynacja muzyką 
była zalążkiem przyjaźni i po-
wstania zespołu. To właśnie do 

tych jazzowych korzeni odwo-
ływać się będzie urodzinowy 
koncert, w którym usłyszymy 
różne utwory z 4 studyjnych 
krążków a także zapowiedź 
nowego albumu. Wszystko to 
w aranżacjach Piotra Scholza 
i Dany Vynnytskiej.

Poznan Poznan Jazz Philhar-
monic Orchestra, która będzie 
towarzyszyć DAGADANIE 
podczas tego wyjątkowego 
wydarzenia, to zespół zrzesza-
jący najlepszych poznańskich 
muzyków jazzowych młodego 
pokolenia. Ta istniejąca orkie-
stra zaledwie od dwóch lat już 
dziś może pochwalić się wielo-
ma sukcesami. Koncerty dzia-
łającej przy fundacji WeezArt, 
Poznan Jazz Philharmonic 
Orchestra są wydarzeniami 
nietuzinkowymi. Podczas 
swojej niedługiej działalności 
orkiestra wydała swoją pierw-
szą płytę zatytułowaną „Piotr 
Scholz : Suite The Road”, któ-

rą nagrodzono wspaniałymi 
recenzjami, pojawiając się 
również na dwóch najważniej-
szych poznańskich jazzowych 
festiwalach – Era Jazzu 2017 
oraz Made in Chicago 2017. 
Przy okazji owych występów 
zespół miał okazję współpracy 
ze światowej sławy muzykami. 
Jean – Luc Ponty, Caroline 
Davis, William Lecomte czy 
Junius Paul – to tylko niektóre 
nazwiska znamienitych arty-
stów, z którymi PJP Orchestra 
wystąpiła na jednej scenie.

Oba zespoły są ściśle związa-
ne z Poznaniem i reprezentują 
światowy poziom muzyczny. 
Ich wspólny występ to gwa-
rancja wirtuozerii i muzycz-
nego fermentu. Wydarzenie z 
pewnością będzie unikatowe 
w skali ogólnopolskiej.

Organizatorzy:
a Centrum Kultury ZAMEK 
w Poznaniu, Miasto Poznań, 

Narodowe Centrum Kultury, 
Fundacja Render

Wydarzenie wspierają:
a NRA Service, Brokers, 
Poltrakt, Klub Dragon, MJP 
Drukarnia Offsetowa
a#poznanwspiera #fundacja-
render #dagadana #poznan-
jazzphilharmonicorchestra 
#weezart
a Projekt KONCERT BEZ 
GRANIC: DAGADANA i 
PJPO gra dla Wielkopolan 
dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Kultura - 
Interwencje 2018. EtnoPolska

Bezpłatne bilety dostępne od 
1.10.2018 w kasie CK Zamek 
(kasa czynna codziennie w g. 
10-21 tel. +48 61 64 65 260) 
i Klubie Dragon. Ilość ogra-
niczona.
Koncert: 18.11.2018 niedziela 
g. 18.00 (z przerwą)

M A A N A M  I  G O Ś C I E
wyjątkowy koncert...wyjątkowi goście...wyjątkowa energia...

Jest nowy album my bAby

„Kangding Love Song”
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Już po raz IX na terenie 
MTP miało miejsce nie-
zwykłe wydarzenie, które 
zgromadziło tysiące zwie-
dzających. W dniach 19-20 
X odbyły się Targi VIVA 
SENIORZY! , które są po raz 
pierwszy integralną częścią 
jesiennego cyklu wydarzeń 
dla seniorów „Senioralni. 
Poznań”.

W uroczystości otwarcia naj-
większych Targów dla senio-
rów w Polsce wzięli udział 
m.in. Marek Wożniak – Mar-
szałek Województwa Wielko-
polskiego, Jacek Jaśkowiak 
Prezydent Miasta Poznania, 
Marzena Wodzińska - Członek 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, Jędrzej Solarski – 
z-ca Prezydenta i Tomasz Ko-
bierski – Wiceprezes Zarządu 
MTP. Uroczystemu otwarciu 
towarzyszyła Gala wręczenia 
wyróżnień w konkursie Wiel-
kopolski Viva Senior.

Nieodłącznym elementem 
targów byli oczywiście wy-
stawcy, którzy przygotowali 
w tym roku dla zwiedzających 
nie tylko bogatą ofertę, ale 
również wiele atrakcji, zajęć 
i bezpłatnych badań medycz-
nych. Przez dwa dni można 
było odwiedzać stoiska firm 
z różnorodnych branży, które 
oferują produkty i usługi dla 
osób 50+. Targi to przestrzeń 
umożliwiająca zaprezentowa-
nie przez producentów, usługo-
dawców, samorządy i organi-
zacje pozarządowe szerokiej i 
kompleksowej oferty. Seniorzy 
mogli znaleźć zarówno oferty 
aktywizacji zawodowej, wy-
jazdów wakacyjnych i sanato-
ryjnych, jak i porady okulisty 
i optyka, a także stylistek, jak 
również miały miejsce liczne 
prezentacje i degustacje.

Nowością tegorocznej edycji 

był też podział na cztery strefy 
tematyczne: Zdrowie, Aktyw-
ność, Wiedza i Otoczenie. 
Dodatkowo, Koleje Wielkopol-
skie przygotowały specjalną 
promocję dla uczestników tar-
gów - wystarczyło przyjechać 
do Poznania pociągiem tego 
właśnie przewoźnika i zdobyć 
pieczątkę na ich stoisku, któ-
ra uprawniał do darmowego 
przejazdu powrotnego. Od-
wiedzający mogli zapoznać 
się zarówno z ofertą usług 
komercyjnych (sanatoriów, 

wczasów, sprzętów medycz-
nych i innych), jak i z propozy-
cjami nieodpłatnego spędzania 
wolnego czasu. 

Ważne miejsce w progra-
mie targów zajęła również 
część artystyczna. W tym 
roku w programie wydarzeń 
kulturalnych odbył się koncert 
Teresy Werner oraz zespołu 
Skaldowie, których występy 
zgromadziły szerokie rzesze 
słuchaczy. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się  również 
Poznański Przegląd Twórczo-
ści Seniorów, podczas które-
go widzowie mogli obejrzeć 
występy zespołów wokalnych 
i tanecznych. 

Załączona fotorelacja nie jest 
w stanie oddać w pełni bogatej 
oferty dla seniorów oraz przed-
stawić wszystkie wydarzenia z 
Targów. Pozostaje nam jedynie 
zaprosić na kolejne Targi, by 
osobiście poznać wyjątkowy 
klimat towarzyszący imprezie 
VIVA SENIORZY!

Roman Szymański

VIVA SENIORZY – 2018

Od jedenastu lat Krzysz-
tof Wodniczak producent 
muzyczny, animator kultury 
i redaktor, a także współor-
ganizator „Wielkopolskich 
Rytmów Młodych” w Jaroci-
nie, które później przerodziły 
się w jarociński festiwal 
rockowy, promotor solistów 

i zespołów m.in. Hanny 
Banaszak, Anny Jantar. Pro-
ducent fonograficzny m.in. 
Tadeusza Nalepy, Jerzego 
Kosseli i innych, przyznaje 
swoje prywatne statuetki 
ludziom kultury i muzyki. 
Podczas imprez kulturalnych, 
uhonorowuje on artystów, jak 

mówi, którym coś zawdzię-
cza. Takie statuetki otrzymali 
już m.in. Krystyna Prońko, 
Halina Frąckowiak, Józef 
Skrzek, Wojciech Korda, 
Grzegorz Kupczyk, Piotr 
Kałużny, Dionizy Piątkow-
ski, Farida, Ewelina Rajchel, 
Dominik Górny, Ryszard 

Podlewski oraz pośmiertnie 
Krzysztof Klenczon i Cze-
sław Niemen Wydrzycki.

Kolejne „rozdanie” miało 
miejsce 13 X br. w ODK Pod 
Lipami. Tym razem Krzysz-
tof Wodniczak przygotował 
statuetki (zaprojektowane 

przez rzeźbiarza Kazimierza 
Rafalika), dla: Jerzego Gar-
niewicza, Jerzego Skrzypczy-
ka, Piotra Wizy, Marianny 
Ćwiąkały, Danuty Mizgal-
skiej, Zygmunta Tomkowia-
ka oraz grupy Czerwone 
Korony. 
Statuetki Wodniczaka nie 

mają sobie równych w świe-
cie kulturalnym i dla wszyst-
kich, stanowią wyjątkową 
wartość. Jest to symboliczne 
wyróżnienie dla każdego 
artysty, twórcy i animatora 
życia kulturalnego w Polsce.

tekst i fotorelacja: Roman Szymański

„Wodniki” od Wodniczaka

Koleje Wielkopolskie 
przygotowały spe-
cjalną promocję dla 
uczestników targów

„
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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

 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

PRZY ULICY KąKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

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

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.

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

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

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.

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

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

mechanika A blacharstwo A lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU  A sklep Auto-części

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu

MOTOCYKLE

NOWA KOLEKCJA

ROMET 2018 !

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

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

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

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA”  Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6

tel. 68 384 27 75 

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

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie

stoły i krzesła / meble kuchenne 
meble młodzieżowe

meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   so: 10 - 14


