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W ubiegłym tygodniu policjantki z komendy
w Szamotułach odwiedziły przedszkolaki
z placówki im. św. Zygmunta Felińskiego.
Funkcjonariuszki rozmawiały z dziećmi
o bezpieczeństwie i pracy policjanta
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Pędził z zawrotną prędkością

Imieniny obchodzą
Blanka, Eligiusz, Natalia oraz
Aleksander, Ananiasz, Antoni,
Długomił, Edmund, Eligia,
Florencja, Godzisław, Gosław,
Gosława, Jan, Prokul, Rudolf,
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Szamotulski sztab Wielkiej Orkiestry ŚwiąZażył narkotyki, wsiadł do auta i wcisnął
tecznej Pomocy działający przy ośrodku
gaz do dechy. 25-letni kierowca volkswakultury rozpoczął już prace i planuje progena przekroczył dopuszczalną prędkość
gram styczniowej imprezy. Finał WOŚP
aż o 68 km/h. Gdy zatrzymano go do kontroli,
odbędzie się 14 stycznia w hali “Wacław”
jego zachowanie było bardzo podejrzane...
Strona 9
Strona 3

Przysłowia
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zatrzymali mężczyznę który
przemierzali ulice z zawrotną
prędkości. Miał na liczniku blisko 120 km/h. Auto poruszające
się z taką szybkością, nie ma
szans na wyhamowanie, gdy
nagle na jezdni pojawi się zwierzę, albo nie daj Boże - dziecko.
Trzy lata temu w Rogoźnie,
w sąsiednim powiecie, 22-letni
kierowca jadący z prędkością
170 km/h zabił 13-letnią dziewczynkę na przejściu dla pieszych. Niech ta historia będzie
przestrogą... przede wszystkim
dla niedojrzałych kierowców.

FOT.ARCH.

Wielokrotnie na łamach naszego tygodnika przywołujemy
słowa policjantów, którzy jak
mantrę powtarzają - zachowajmy ostrożność i rozwagę
na drogach. Funkcjonariusze
przypominają, że jesienią warunki są bardzo trudne - słaba
widoczność, ślizga nawierzchnia, wydłużająca się droga hamowania. W takich warunkach
o tragedię nietrudno. Wydawałoby się, że akcje profilaktyczne
nie zdają egzaminu, przyglądając się policyjnym statystykom.
W ubiegłym tygodniu policjanci

Zespół:
Michalina Fritsch
Robert Poczekaj
Norbert Woźniak
¹ - umieszczenie takich dwóch znaków
przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym
Artykule, oznacza możliwość jego dalszego
rozpowszechniania tylko i wyłącznie
po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronie
www.gloswielkopolski.pl/tresci i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Biuro reklam i ogłoszeń – jeśli chcesz
przyjedziemy do Ciebie
REKLAMA I OGŁOSZENIA
64–500 Szamotuły,
ul. Dworcowa 12
(wejście od Ratuszowej)
czynne: pon. – pt. 9.00 – 17.00
tel/fax: 61–292–60–77
Izabela Jankowiak
tel. kom: 514 800 953
e mail: izabela.jankowiak@polskapress.pl

WYDAWCA
Polska Press Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska,
ul. Grunwaldzka 19,
60-782 Poznań,
tel. 61 86 06 071
Prezes Prasy Poznańskiej
Marek Rodwald.
Druk
Drukarnia Prasowa Polska Press
O/Poligrafia
Poznań-Skórzewo, ul. Malwowa 158,
tel. 61 62 62 100
Prenumeratę przyjmują oddziały RUCH SA,
urzędy pocztowe i listonosze.

„Gdy zamarznie pierwszego
grudnia wyschnie niejedna
studnia ,gdy pierwszego
pogoda służy to wczesną
wiosnę i pogodną wróży”
RED

WYDAWCA Polska Press Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
Prezes zarządu Dorota Stanek
Projekt graficzny Tomasz Bocheński
Grafika Piotr Butlewski
Graficy – produkcja Agnieszka Gawrońska

Polskie Badania Czytelnictwa

Nakład Kontrolowany ZKDP

FOT.POLICJA SZAMOTUŁY

O BEZPIECZEŃSTWIE

Na dobry początek

DZIEŃ SZAMOTULSKI

TEMAT TYGODNIA 3

PIĄTEK, 1 GRUDNIA, 2017

Szamotuły Za przekrocznie prędkości zabrano mu prawo jazdy

Gm. Szamotuły Chłopaka szukała policja

Nastolatek uciekł
z domu po kłótni

Pędził autem
blisko 120 km/h.
Wcześniej zażył
amfetaminę

mu po tym jak pokłócił się ze
swoją opiekunką. Wykrzykiwał,
że chce się zabić. Kobieta, która
nie zdołała zatrzymać nastolatka, zawiadomiła o zajściu policjantów. Funkcjonariusze nie
zbagatelizowali wezwania i natychmiast rozpoczęły się poszukiwania nastolatka.
-16-letni mieszkaniec gminy
Szamotuły uciekł w kierunku lasu. Chłopiec ostrzegał, że może
sobie zrobić krzywdę, dlatego
podjęto nawet decyzję o wszczęciu alarmu dla funkcjonariuszy
szamotulskiej jednostki policji relacjonuje Sandra Chuda, oficer
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Szamotułach.
- Dzielnicowi ustalili rysopos
zaginionego, który natychmiast
został przekazany wszystkim
patrolom policji biorącym
udział w poszukiwaniach.
Nastolatek schował się w lasach, w okolicach Koźla
i Otorowa. Chłopak widząc patrole policji domyślił się, że
trwają jego poszukiwania, dlatego chował się pomiędzy drzewami w lesie.
Po godzinie poszukiwań nastolatek został odnaleziony.

FOT. L. WIÓREK OSP BABOROWO

aa 16-letni chłopak uciekł z do-

Policja odnalazła chłopaka
po godzinie. Był roztrzęsiony

Chłopak był zdenerwowany
i roztrzęsiony. W rozmowie
z policjantami przyznał, że zamierzał popełnić samobójstwo.
Na miejsce zostało wezwane
pogotowie ratunkowe, które
objęło pomocą 16-latka.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek kilka minut po godzinie 14 w jednej z miejscowości na terenie gminy
Szamotuły.a
¹

DARIA GOSZCZ

Gm. Szamotuły Miał zakaz kierowania autami

Spowodował kolizję
czterech pojazdów
FOT. ARCHIWUM

aa W piątek, około godz. 7:30

25-latek pędził z nadmierną prędkością przez Sędzinkę
d.goszcz@glos.com

DARIA GOSZCZ

Z

ażył narkotyki, wsiadł
do auta i wcisnął gaz
do dechy. Jego szaleńcza
podróż na szczęście zakończyli
szamotulscy policjanci. 25-letni kierowca volkswagena przekroczył dopuszczalną prędkość
aż o 68 km/h. Gdy zatrzymano
go do kontroli, jego zachowanie
było bardzo podejrzane...
W niedzielę około godz. 9
funkcjonariusze patrolowali
Sędzinkę. To tam zauważyli pędzącego z zatrważającą prędkością volkswagena golfa.
- Gdy policjanci dokonali pomiaru, okazało się, że kierujący
jedzie z prędkością 118 km/h
na terenie zabudowanym, gdzie
obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Takie przekroczenie prędkości wiąże się
z zatrzymaniem uprawnień

Policjanci
wezwali
na miejsce
przewodnika
z psem
tropiącym
SANDRA CHUDA, KPP SZAMOTUŁY

do kierowania samochodem informuje oficer prasowa komendy powiatowej policji
w Szamotułach, Sandra Chuda.
25-letni mieszkaniec gminy
Buk podczas rozmowy z policjantami zachowywał się nerwowo, co wzbudziło podejrzenia
mundurowych. Początkowo
funkcjonariusze zakładali, że zanim wsiadł za kierownicę, pił alkohol.
- Mężczyzna był trzeźwy.
Nadpobudliwe zachowanie kie-

rującego i zaczerwienione białka oczu nie dawały jednak spokoju funkcjonariuszom. Policjanci podejrzewali, że 25-latek
znajduje się pod wpływem narkotyków lub też może posiadać
przy sobie jakieś zabronione
przedmioty lub substancje zdradza policjantka.
Mundurowi zdecydowali się
wezwać na miejsce psa służbowego, który sprawdził czy w samochodzie znajdują się środki
odurzające i psychotropowe. Policjanci nie znaleźli jednak przy mężczyźnie, ani w pojeździe narkotyków. Sporym zaskoczeniem dla policjantów był
natomiast fakt, że w trakcie dalszych rozmowy, 25-latek sam
przyznał, że wcześniej zażywał
amfetaminę.
- Za znaczne przekroczenie
dozwolonej prędkości mężczyzna został ukarany mandatem
karnym w wysokości 400 zł. Po-

licjanci zatrzymali mu też prawo jazdy. W związku z podejrzeniem, iż 25-latek może znajdować się pod wpływem narkotyków, policjanci pojechali z nim
do szpitala, gdzie pobrano mu
krew do badań - mówi Sandra
Chuda.
Na wyniki badań będzie
trzeba poczekać kilka dni.
Od ich wyników zależy czy młody mieszkaniec gminy Buk odpowie także za prowadzenie samochodu po wcześniejszym zażyciu środków odurzających.
Policjanci apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Jesienią warunki panujące na drodze są bardzo trudne. Prędkość
jazdy powinna zostać dostosowana do panujących na drodze
warunków. Jej nadmierne przekraczanie może przyczynić się
do niebezpiecznego zdarzenia
drogowego. a
¹

w Gaju Małym zderzyły się cztery samochody. Sprawcą zdarzenia był 25-letni mieszkaniec powiatu tureckiego. Według wstępnych ustaleń policji, kierowca
volkswagena golfa nie zachował
bezpiecznej odległości od jadącego przed nim forda mondeo i
uderzył w jego tył.
- W konsekwencji mondeo
uderzyło w tył volkswagena

tourana, który uderzył w tył naczepy, ciągniętej przez samochód
marki daf - wyjaśnia Sandra Chuda z szamotulskiej policji.
Wszyscy uczestnicy karambolu byli trzeźwi. Okazało się jednak, że sprawca kolizji od 2016 roku miał cofnięte uprawnienia
do kierowania pojazdami, Grozi
mu za to do 2 lat więzienia. a
¹
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Pniewy Dzień spędzony z pluszakami

Tego dnia
towarzyszył
im pluszowy miś
LISTOPAD

25

d.goszcz@glos.com

DARIA GOSZCZ

B

erlin, Dre“no, Wiedeń,
Budapes“t... Ws“ystkie te
miasta s“c“ycą się urokliwymi jarmarkami bożonarod“eniowymi. Nie tr“eba jednak
jechać “a granicę, aby móc poc“uć i cie wiątec“ny nastrój.
Również
w
powiecie
s“amotulskim mies“kańcy będą mogli po ród tysiąca kolorowych lampek i dźwięków kolęd
“robić wiątec“ne “akupy.
W grudniu również na terenie powiatu s“amotulskiego odbywać się będą Jarmarki Bożonarod“eniowe. Jest to idealna
s“ansa na “akup wiątec“nych
upominków ora“ dekoracji
do domów. W magic“nej, wiątec“nej scenerii, można “reali“ować punkty “ bożonarod“eniowej listy r“ec“y koniec“nych
do pr“ygotowania, bądź kupienia.
Pierws“y “e wiątec“nych
jarmarków odbęd“ie się na rynku w S“amotułach. Tradycyjnie
odbywa się on pod na“wą Mikołajek. Organi“ator“y tym wydar“eniem chcą pr“ede ws“ystkim
wprowad“ić mies“kańców
w magię wiąt Bożego Narod“enia. Pomoże im w tym choinka,
dekoracje, a także najprawd“iws“y więty Mikołaj.
Ws“ystko ro“poc“nie się
o god“. 14. Będ“ie wówc“as
można posłuchać dobiegają-

Tego dnia w wielu
krajach obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień
Pluszowego Misia.
Nieodzowny kompan
wielu dziecięcych zabaw,
towarzysz w czasie snu
i niedoli zasłużył sobie
z pewnością na to
święto. Ten niezwykły
dzień ma już bogatą
ponad stuletnią historię.

“najdującej się pr“y wej ciu
do pr“eds“kola. a
¹

ROBERT POCZEKAJ

KRÓTKO
Z POWIATU
WARTO WIEDZIEĆ

W organizację jarmarku
włączają się szkoły z Pniew

Pniewy Dodatkowe środki nagrodą w konkursie

Trzykrotnie nagrodzeni
aa 23 listopada w Po“naniu

Młodzi radni rozmawiają
o rewitalizacji miasta

To był niezwykle
szczęśliwy dzień
dla dzieciaków

SZAMOTUŁY.
W środę w sali sesyjnej
szamotulskiego magistratu
odbyła się trzecie sesja Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Niedawno odbyły się wybory uzupełniające do rady, podyktowane wygaśnięciem mandatu
poprzednich członków. Podczas środowej sesji nowi radni
złożyli ślubowanie i odebrali
legitymacje członkowskie.
W dalszych punktach obrad
złożono sprawozdanie
z I Ogólnopolskiego Kongresu
Rad Młodzieżowych, rozmawiano na temat rewitalizacji
centrum miasta, a także
o promocji działań podejmowanych przez młodzieżowych
radnych. (DAR)

podc“as uroc“ystego podsumowania XVIII edycji Konkursu
D“iałania proekologic“ne i prokulturowe w ramach strategii
ro“woju obs“arów wiejskich
gmina Pniewy “ostała nagrod“ona aż tr“ykrotnie. W ramach
kategorii I nagrodę w wysoko ci 6000 “ł “a d“iałania prokulturowe otr“ymał projekt Zanim pr“yjdą go cie “głos“ony
pr“e“ Zespół S“kół im. Emilii
Sc“anieckiej w Pniewach, natomiast Stowar“ys“enie na r“ec“
ro“woju sołectwa Nojewo
Nojewiak otr“ymało najwyżs“ą nagrodę w wysoko ci 10 000
“ł “a projekt Tańcowanie i piewanie to regionów po“nawanie . W kategorii II, również
najwyżs“ą nagrodę w wysoko ci 10 000 “ł “a d“iałania proekologic“ne otr“ymał projekt
Pniewska “ielona misja kontra
niska emisja reali“owany

FOT. UM PNIEWY

lu Mi w Pniewach był s“c“ególnym dniem. Oto pr“eds“kolaki więtowały D“ień Plus“owego Misia. Z tej oka“ji d“ieci
wybrały się do placówki “e swoimi ulubionymi maskotkami.
Niektóre malutkie i pus“yste inne w“rostem dorównywały
pr“eds“kolakom. Na ten d“ień
wychowawc“ynie pr“ygotowały też specjalne “ajęcia. D“ieci
układały ro“sypywanki i kolorowały obra“ki, na których
głównym bohaterem oc“ywi cie był sympatyc“ny mi . D“ieci potrafiły wymienić wiele bajek, w których główne role odgrywały niedźwiadki.
To jednak nie koniec. Uro“maicenie były również ćwic“enia
ruchowe i tańce. Podc“as tych
“abaw d“ieciom towar“ys“ył
również misie. Sympatyc“ny
d“ień dobiegł końca. Jednak jego pamiątką będ“ie “aws“e
ogromny plus“owy niedźwiadek spoc“ywający na kanapie

Powiat Przyjdź i poczuj świąteczną atmosferę. Atrakcji nie będzi

FOT. ROBERT POCZEKAJ

aa Ponied“iałek w Pr“eds“ko-

Samorządowcy z dumą prezentowali uzyskane nagrody.

w 2016 i 201Ś roku pr“e“ Gminę
Pniewy w ramach edukacji ekologic“nej.
To już tr“eci ra“ d“iałania
Gminy Pniewy na r“ec“ kultury
i ekologii “ostały docenione
i nagrod“one. W popr“ednich
edycjach konkursu Pniewy

otr“ymały nagrody “a projekty
Historia na żywo ora“ Jarmark w. Wawr“yńca . W tym
roku po ra“ pierws“y do konkursu stanęły też stowar“ys“enia “ gminy Pniewy. a ¹
robert.poczekaj@polskapress.pl

ROBERT POCZEKAJ
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RMARKI

Akcja Najbardziej pożądanymi produktami są konserwy i słodycze

KRÓTKO
Z POWIATU

Ruszyła świąteczna
zbióka żywności

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ie brakować

¹

Pniewy Trwają ostatnie prace

Dom Samopomocy
wkrótce będzie gotowy
aa ź budynku dawnego O rod-

ka Zdrowia gmina Pniewy planuje
ro“poc“ąć w najbli s“ym c“asie
kolejną d“ia alno ć. Samor“ąd
od“yska budynek be“p atnie
pod warunkiem wykor“ystania go
na “adania w asne gminy. Systematyc“nie budynek się “ape nia,
do tej mie ci a się tu m.in. sied“iba
Centrum Integracji Spo ec“nej. Informowali my niedawno, e
w Pniewach “najd“ie się jedyny
w nas“ym powiecie rodowiskowy Dom Samopomocy. Od d u s“ego c“asu adaptowano pomies“c“enia na potr“eby tej d“ia alno ci. ź ostatnim c“asie pr“eprowad“ono odbiór reali“acji 1 etapu
robót budowlanych. Drugie piętro
jest ju gotowe na pr“yjęcie podopiec“nych. źyremontowano równie klatkę schodową. Obecnie
trwa monta windy pr“ystosowanej dla osób niepe nosprawnych.
ź najbli s“ym c“asie ro“poc“nie

się dostawa wyposa enia. Zakońc“enie ws“ystkich prac pr“ewiduje się w drugiej po owie grudnia br.
ź międ“yc“asie gmina pr“eprowad“i a konkurs. ź jego wyniku
dyrektorem nowej placówki “ostanie Renata G ombek - Końc“ak. Ju
niebawem placówka obejmie pomocą osoby “ niepe nosprawno ciami, w s“c“ególno ci psychic“nymi. Burmistr“ Jaros aw
Pr“ewo ny “apewnia , e w miarę
posiadanych miejsc “ pomocy domu i jego terapeutów kor“ystać te
będą mogli mies“kańcy innych
miejscowo ci powiatu.
To nie koniec pomys ów na rewitali“ację tego budynku. źkrótce samor“ądowcy chcą reali“ować tam kolejne pomys y.
Niestety mimo podjętych
d“ia ań nie uda o się tam “organi“ować specjalistyc“nych us ug
medyc“nych. a ¹
ROBERT POCZEKAJ

PNIEWY. Trwają ostatnie prace przy budowie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pniewach. Wykonawca
montuje konstrukcję wiaty
chroniącej podró nych. Równolegle do tych prac rozpoczęto pierwsze nasadzenia.
Ka dego dnia pojawiają się
tam nowe sadzonki drzewi
krzewów. Teren z pewnością
zyska nowego blasku ju
na wiosnę. (RP)

Jubileusz Straży
Miejskiej
PNIEWY. W ubiegłym tygodniu Stra Miejska obchodziła
25-lecie swego istnienia.
Skromna, trzyosobowa załoga ma za sobą jednak bogatą
historię. Prezentował je zebranym na uroczystości gościom komendant Robert
elek. Gratulacje i yczenia
składali burmistrz Jarosław
Przewoźny oraz zaproszeni
goście, a oprawę artystyczną
zapewniła klasa mundurowa
Zespołu Szkół w Pniewach.
(RP)

Święto kolejarzy
w ośrodku kultury
SZAMOTUŁY. W minionym
tygodniu w gminie Szamotuły
obchodzono Dzień Kolejarza.
Z tej okazji w Szamotulskim
Ośrodku Kultury przedszkolaki spotkały się z Krzysztofem Springerem, prezesem
stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa. - Opowiadał dzieciom o pracy na kolei, najwa niejszych miejscami na dworcu kolejowym, rozkładzie
jazdy, biletach na przejazd
i rodzajach pociągów. Zapoznał te dzieci z zasadami
bezpieczeństwa jakie obowiązują w pociągu, na peronie, na przejeździe kolejowym
oraz o zagro eniach związanych z prądem - relacjonują
uczestnicy. Prezes
Nadwarciańskiej Kolei
Drezynowej na spotkenia
z przedszkolakami zabrał
uwielbianą przez nich lokomotywę Tomka. (DAR)

FOT. ARCH. PRYWATNE

FOT. POWIAT

Trwają nasadzenia
krzewów i drzew

spotkań pr“y suto “astawionym
stole. To tak e c“as d“ielenia,
wręc“ania pre“entów, wspólnej
rado ci. Nim jednak “asiąd“iemy do wigilijnego sto u, warto
pomóc osobom w trudnej sytuacji materialnej.
Dla rod“in ubogich c“y wielod“ietnych, nie są c“asem rado ci i spokoju, poniewa wielu
“ nich w tym okresie odc“uwa
biedę. źynika ona “ tego, e nie
mają c“ym pod“ielić się “ najbli s“ymi. Aby dać im odrobinę
s“c“ę cia od d“isiaj do nied“ieli, 3 grudnia obęd“ie się 35 wiątec“na Zbiórka
ywno ci
pod has em Dodaj więtom
smaku .
Na to, jak będą wygląda y
więta najubo s“ych w nas“ym
powiecie mo e mieć wp yw ka dy “ nas. źystarc“y w o“nac“onych plakatami sklepach do kos“y ustawionych w pobli u kas
lub wyj cia wk adać artyku y
spo ywc“e o d u s“ym terminie
wa no ci.
Do akcji w ąc“y y się
s“amotulskie supermarkety, takie jak: Biedronki, Intermarche,

Produkty ze zbiórki trafią do Banków ywności

Kaufland, Lidl, Netto ora“
Tesco. Produkty trafią pr“ed Boym Narod“eniem do najbard“iej potr“ebujących rod“in.
Produkty, które “ostaną “ebrane podc“as “biórki trafią
do Banków ywno ci, gd“ie będą dok adnie sortowane, wa one i lic“one. Następnie Bank
pr“eka e je do organi“acji charytatywnych, gd“ie pomoc trafi
do rod“in wielod“ietnych, osób

be“domnych, chorych i be“robotnych.
Artyku ami na wagę “ ota są
pr“ede ws“ystkim: konserwy,
cukier, olej, s odyc“e, mąka, bakalie, pr“etwory war“ywne,
d emy, kas“e, a tak e owoce.
Organi“ator“y pros“ą o wk adanie w a nie ich do kos“y.a
¹
m.dolatowska@glos.com

MAGDALENA DOLATOWSKA

Pniewy Spotkanie informacyjne z kierownikiem Referatu

Rozmowy o bezpieczeństwie
aa ź rodę wiec“orem uc“nio-

wie pniewskich s“kó rednich
mies“kający w Bursie S“kolnej
pr“y ul. w. Ducha spotkali się
“ kierownikiem Referatu Be“piec“eństwa Public“nego ukas“em
Bąkiem i ro“mawiali na temat
s“eroko ro“umianego be“piec“eństwa.
M od“ie dowied“ia a się
m.in. jak “nac“ąco “mienia się ich
sytuacja prawna w momencie,
gdy osiągają pe noletno ć, kiedy
mając wymar“ony dowód osobisty.

Młodzie słuchała wykładu
z zainteresowaniem

ukas“ Bąk opowiada
na konkretnych pr“yk adach “ac“erpniętych “e swojej d ugiej
praktyki w mundur“e. Niedawno
w podobnym spotkaniu uc“estnic“yli senior“y “ D“iennego Domu Seniora w Pniewach. Tam
równie prelegenta pr“yjęto “ ciekawo cią i nie“wyk a jak “aws“e
u seniorów serdec“no cią. Padao te wiele pytań dotyc“ących
be“piec“eństwa
stars“ych
osób.a ¹
robert.poczekaj@polskapress.pl

ROBERT POCZEKAJ

SzamotułyZakończono kolejny etap modernizacji szpitala

Przyjdź i zobacz nowy oddział
aa ź s“pitalu w S“amotu ach

powsta nowy odd“ia aneste“jologii i intensywnej terapii.
D“i w god“inach od 9 do 1Ś
mies“kańcy mogą pr“yj ć
do placówki i “wied“ić oddawane w a nie do u ytku pomies“c“enia.
- Odd“ia spe nia europejskie i wiatowe standardy, “osta
wyposa ony w specjalistyc“ny
spr“ęt medyc“ny najwy s“ej
klasy. 1 grudnia to jedyny mo liwy d“ień, aby go obejr“eć.
Cies“my się wspólnie “ podnos“enia jako ci pracy s“pitala -

“achęcają do odwied“in lec“nicy starosta s“amotulski ora“ dyrektor s“pitala.
Remont pomies“c“eń, w których powsta nowy odd“ia ro“poc“ą się w po owie roku. Powsta y tam dwie klimaty“owane
sale chorych, wyd“ielone “ostay strefy pr“eciwpo arowe ora“
“amontowano c“ujnik.
Inwestycja “osta a sfinansowana “ bud etu powiatu
s“amotulskiego. a
¹
d.goszcz@glos.com

DARIA GOSZCZ

FOT. ARCHIWUM

cych “e sceny polskich kolęd
i pastora ek w wykonaniu kapeli dud“iarskiej, góralskiej
Zbyrcok , “espo u folklorystyc“nego S“amotu y ora“ Paw a Bąc“kowskiego “e studiem
piosenki SZOK. To jednak nie
koniec atrakcji. Na s“amotulskim rynku będą odbywać się
wars“taty miko ajkowe “ wykonywania wiątec“nych kartek,
glinianych miko ajów, malowa-

nia wiec“ników, c“y te o“dabiania pierników i o“dób choinkowych. Na pewno ka dy “najd“ie co dla siebie.
Na Rynku pojawią się tak e
najprawd“iws“e sanie Miko aja,
w których będ“ie mog o “asią ć
ka de d“iecko, aby “robić sobie
pamiątkowe “djęcie.
Tyd“ień pó niej wiątec“ny
klimat “apanuje w Pniewach.
Tu jarmark “aplanowano na 10
grudnia. Tego dnia w hali o rodka Sportu i Rekreacji
w Pniewach pojawią się stoiska
“ regionalnymi produktami,
wiątec“nymi o“dobami ora“
upominkami
idealnymi
na gwia“dkowy pre“ent. Na scenie natomiast “apre“entują się
grupy ma ych utalentowanych
artystów. ź popr“ednich latach
w organi“ację jarmarku w ąc“yy się s“ko y “ gminy Pniewy,
które swoimi występami wprowad“i y go ci w magię wiąt.
źa nym punktem jarmarku
będą Otwarte Indywidualne Mistr“ostwa Gminy Pniewy w s“achach. Zawodnicy rywali“ować
będą w dwóch turniejach, które
wy onią najleps“ych w tr“ech
kategoriach wiekowych - do 10,
15 i powy ej 15 lat. Na “wycię“ców c“ekają atrakcyjne nagrody.
Zawody organi“ują Uc“niowski
Klub Sportowy S“ach Sękowo
i pniewski OSiR. Turniej ro“poc“nie się o god“. 9, jarmark
natomiast o god“. 14. a

FOT. KPP SZAMOTUŁY

FOT. KPP SZAMOTUŁY

aa więta, to c“as rod“innych

Otwarcie zmodernizowanego
oddziału ju dziś
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A Nawet najmniejsze miejscowości
w regionie mogą sięgać po dotacje.
Rozmawiamy o wsparciu unijnym dla
wielkopolskiej wsi

Krzysztof Grabowski
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

FOT.B.HYPKI

Wspieramy
to, co mamy
najlepsze
Z początkiem 2018 r. wejdzie w życie nowe prawo
wodne. Samorządy wojewódzkie nie będą już odpowiadały za gospodarowanie
wodami, zlikwidowane zostaną m.in. zarządy melioracji i urządzeń wodny. Jak będzie to wyglądało w Wielkopolsce?

23 października Sejmik Województwa Wielkopolskiego
podjął uchwałę likwidującą
Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu z dniem 1 stycznia 201ś roku. Wszystkie kompetencje
związane choćby z oczyszczaniem małych rzek, inwestycjami, nadzorem, ale też modernizacją zbiorników wodnych
przejmie Państwowe Gospodarstw Wodne Wody Polskie.
Dotychczasowi pracownicy
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu, a jest to blisko 250
osób, przejdą do Wód Polskich,
które będą miały miesiąc
na przedłużenie z nimi umów
lub... nie. Wszystko zależy
od dobrej woli pracodawcy. Są

Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich to
szansa
na rozwój wsi
i małych miast

duże obawy co do przyszło ci
tych pracowników. Nie wiemy
też, czy Wody Polskie będą
chciały od nas wydzierżawiać
obiekty, których wła cicielem
jest marszałek województwa
oraz sprzęt, którym dysponujemy. Rozmowy trwają, ale czasu
do końca roku jest już coraz
mniej.
Co w takim razie z budową
zbiornika w Wielowsi Klasztornej, który ma chronić południową Wielkopolskę
przed powodzią?

Mam nadzieję, że państwowe
przedsiębiorstwo będzie chciało realizować jego budowę. Jeste my wła cicielami gruntów,
które zostały wykupione
pod budowę zbiornika. Jeżeli
będzie taka wola, to oczywi cie
przekażemy całą dokumentację, choć jak na razie nie mamy
na ten temat żadnych informacji. Czekamy jedynie na rozstrzygnięcie w sprawie skargi
złożonej przez Towarzystwo
na Rzecz Ziemi z O więcimia,
które zainteresowało się inwestycją pod Kaliszem. Postępowanie trwa od wielu miesięcy.
Ze swej strony zrobili my
wszystko, aby budowę zbiornika przygotować, a jedyny mankament to pieniądze, które i tak
musiałyby pochodzić z budżetu centralnego. Województwa
nie byłoby bowiem stać na budowę, bo jest to inwestycja rzędu ś00-900 mln zł. Jest to możliwe w ramach pieniędzy unijnych, którymi zarządza Ministerstwo Rozwoju oraz tych

z Ministerstwa Finansów. Takie
deklaracje na spotkaniu w Ministerstwie Finansów otrzymałem. Nie wiem, czy są one nadal aktualne.
Wielkopolska bardzo dobrze
radzi sobie z wydawaniem
unijnych pieniędzy. Pan odpowiada m.in. za przedsięwzięcia związane z rolnictwem. Jak to wygląda
na tym odcinku?

W Wielkopolsce wdrażany jest
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
To szansa na rozwój wielkopolskich małych miasteczek oraz
wsi. To konkretne pieniądze,
które mogą być przeznaczone
choćby na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Beneficjentami mogły być gminy, ale także po raz pierwszy powiaty.
rodki popłynęły do gmin i starostw z 2Ś na 31 powiatów.
Do Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu wpłynęło 355
wniosków o przyznanie pomocy, a łączna kwota wnioskowanej pomocy wynosiła blisko
29Ś mln zł. Do samorządów
trafiło w sumie 130 mln zł,
a więc dotacja to 63,63 proc.
kosztów inwestycji. Pozostałe
pieniądze musiały wygospodarować gminy lub powiaty. Wiele dróg już zostało przebudowanych, czę ć jest w trakcie
modernizacji, a pozostałe zostaną zmodernizowane w 201ś
r. Dla większo ci samorządów
to ogromny zastrzyk finansowy, bo często nie byłoby ich
stać na taką inwestycję. Udało

Ze swej strony
zrobiliśmy
wszystko, aby
budowę
zbiornika
przygotować
KRZYSZTOF GRABOWSKI

się w ten sposób zmienić wiele
miejscowo ci. Zainteresowanie
programem jest bardzo duże,
dlatego na początku 201ś r.
ogłosimy kolejny nabór wniosków, ponieważ zostały pewne
oszczędno ci poprzetargowe.
W ramach PROW-u ogłosili my
i rozstrzygnęli my też konkurs
związany z gospodarką
wodno- ciekową, dotyczący
budowy lub modernizacji sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych bądź budową przydomowych oczyszczani cieków.
Samorząd województwa
wspiera lokalny handel. Miliony złotych trafią niebawem na rozwój lokalnych targowisk.

Bezpo rednia sprzedaż artykułów rolno-spożywczych to coraz bardziej liczące się dodatkowe źródło dochodu dla wielu
gospodarstw. Jednak, aby efektywnie handlować, rolnicy muszą mieć do tego odpowiednie
miejsca, które dzięki rodkom,
jakie na to przeznaczamy, będzie można stworzyć lub przebudować. Pomoc unijna na ten
cel wynosi około 11 mln zł i jest

wyższa o ponad 2 mln zł w porównaniu z poprzednią perspektywą budżetową. Pieniądze pozwolą wybudować siedem nowych targowisk i przebudować lub zmodernizować
osiem już istniejących. Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone
na cele promocji lokalnych
produktów w ramach PROW-u
można przeprowadzać nie tylko w miejscowo ciach wiejskich, ale też w miastach liczących do 200 tysięcy mieszkańców. Dzięki temu przebudowane zostanie targowisko między
innymi w Stawiszynie.
Jeśli mówimy już o lokalnych produktach, warto
wspomnieć, jak rozwija się
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.

Nasza sieć zrzesza obecnie 124
członków, w ród których są
producenci żywno ci wysokiej
jako ci, przetwórcy, restauracje, gospody i go cińce. Ideą
jest promocja produkcji i sprzedaży lokalnej i regionalnej
żywno ci. Wspieramy to, co
najlepsze, a Wielkopolska ma
się czym chwalić. W tym roku
naszą sieć mieli my okazję zaprezentować go ciom z całego
kraju i zagranicy. Wielkopolska
po raz pierwszy w historii była
gospodarzem Europejskiego
Forum Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, które odbyło się we
wrze niu w Poznaniu. Go cie
mieli okazję zwiedzić nasz region i odwiedzić członków sieci. Wydarzenie było połączone

z Targami Smaki Regionów, aby
nasi go cie mogli zobaczyć,
czym szczycimy się w Polsce.
Jak sprawdza się samorządowy program Wielkopolska
Odnowa Wsi?

Program działa od 2009 r. i mocno rozwija się. Przeznaczyli my
na ten cel już ponad 23 mln zł. To
bardzo duża kwota. Program
wspomaga i kreuje oddolne inicjatywy społeczne, promuje projekty współfinansowane z funduszu sołeckiego, wspiera zakładanie oddolnych stowarzyszeń
na rzecz rozwoju konkretnej wsi.
W ramach programu prowadzone są trzy konkursy: Pięknieje
wielkopolska wie , przeznaczony dla sołectw, Odnowa wsi
szansą dla aktywnych sołectw
i Nasza wie , naszą wspólną
sprawą dla organizacji pozarządowych. W 201Ś r. przeznaczylimy na ten cel aż 4 mln zł.
W programie uczestniczy 1945
sołectw ze 1ś5 gmin. Od 2009 r.
zrealizowali my 1130 projektów.
Oprócz tego powstało 450 strategii sołeckich, powstały programy odnowy miejscowo ci.
Granty nie są może aż tak duże,
ale docierają do najmniejszych
nawet miejscowo ci. Dzięki temu zmieniają się wiejskie wietlice, powstają place zabaw, siłownie zewnętrzne i wiele innych. Najważniejsza jest integracja mieszkańców. Program jest
uchwalony do 2020 r. Chcielibymy, by był kontynuowany w kolejnych latach. a
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Od początku bracia wytrwale
trenują razem z tatą

PASJA,
KTÓRA
URATOWAŁA
ZDROWIE
Jakub wyprzedził nieznacznie swojego
brata Czarka w drodze do realizacji
marzeń. Tak jak sobie przed laty
postanowił: gra w muzycznym zespole,
zrobił prawo jazdy, a teraz... odebrał
swój najprawdziwszy czarny pas karate.

robert.poczekaj@polskapress.pl

ROBERT POCZEKAJ

G

dy się urodzili, otrzymali
zero w skali Apgar. Ich
szanse na przeżycie były
minimalne, jeszcze mniejsze
szanse były na zdrowie. Od najmłodszych lat musieli walczyć.
Chłopaki rośli ale wciąż pojawiało się wiele chorób. Jeden z lekarzy zaproponował uprawianie
sportu, w którym oddech jest
czymś szczególnie ważnym. Tak
padło na karate. Zaczynali we trójkę: Jakub, Czarek i tata Zbyszek.
Spotkanie z nimi stało się znakomitą okazją do wielu prze miłych
wspomnień. Do dziś z wielkim
wzruszeniem pokazują pierwszy
artykuł a małych czteroletnich urwisach stawiających już pierwsze
kroki w karate. Ten artykuł zainspirował rysownika do stworzenia humorystycznego obrazka,
który ukazał się wtedy w Angorze.
Przedstawiał on pijaczka, który
żalił się koledze, że został poturbowany przez dwóch malców
w piżamkach. Tak naprawdę
umiejętności karate nigdy nie wykorzystali poza salą ćwiczeń. Swej
dyscypliny sportu najpierw uczyli się od innych: w Pniewach, w Poznaniu. Konsekwentnie przez
długie lata zdobywali kolejne
stopnie wtajemniczenia w karate
kyokushin. Droga osoby dorosłej
na szczyt w tej dyscyplinie trwa
nieco krócej dla dorosłych, dlate-

FOT. AUTOR

Małe smoki
zdecydowanie wyrosły,
pasja jednak pozostała

Teraz bliźniaków
odróżnia kolor pasa

go pierwszy w rodzinie czarnym
pasem może się poszczycić tata.
Jednak chłopacy niewiele mu
ustępują. W tym roku niezwykle
trudny i wymagający egzamin
na czarny pas zdał Jakub. Egzamin
odbywał się w ciągu dwóch dni.
Pierwszego dnia trzeba było się
wykazać znajomością wielu technik oraz ponadprzeciętną sprawnością. Drugiego dnia przyszło
Kubie stoczyć walki. Jedna za drugą, bez przerwy… Po czterdziestej
piątej przestał już liczyć. To wymaga nie tylko technik i umiejętności ale i ogromnej wytrzymałości i stalowego charakteru. Czarek długo borykał się z kontuzją
odniesioną na… rolkach. Ma
do swego bliźniaka rok straty, który jednak zamierza nadrobić jak
najszybciej. Jakub tym samym
zrealizował swe największe dziecięce marzenia. Do dziś w archiwach rodzinnych znajduje się zeszyt, w którym młody człowiek
napisał: chcę grać na gitarze

Bracia
wspierają tatę
w prowadzeniu
treningów.
Mają do tego
stosowne
uprawnienia
i umiejętności

w swoim zespole, mieć prawo jazdy i czarny pas karate. Niedawno
z Japonii przyszła paczka. W niej
oryginalny certyfikat zrobiony
na czerpanym papierze, pas
z ręcznie wyhaftowanym imieniem i nazwiskiem. Chłopak nie
zamierza jednak spocząć na laurach. Obecnie bracia wspierają tatę w prowadzeniu zajęć. Ich stopnie w pełni do tego uprawniają.
W najbliższej przyszłości chcieliby jednak zdobyć międzynarodowe uprawnienia sędziowskie.
Karate nie służy dwójce młodych ludzi do ulicznych bójek.
Swych umiejętności poza salą
ćwiczeń nie chcą wykorzystywać.
To wymaga od nich ogromnej
psychicznej odporności. Karate
wykształciło w nich nie tylko ducha walki ale i ogromny spokój
wewnętrzny oraz szacunek dla
przeciwnika. Jest to dyscyplina,
która jest mniej urazowa niż większość popularnych dyscyplin
sportowych. Nie ma w karate jakiejś religijnej ideologii. Owszem
są w tej dyscyplinie elementy innej kultury jednak nie kłócą się
one w żaden sposób z wyznawanymi przez bliźniaków poglądami.
Eksperyment karate powiódł
się. Chłopacy nie tylko uporali się
z wieloma chorobami. Zawdzięczają karate bardzo wiele, dlatego
są przekonani, że to będzie zawsze ważna część ich życia.a
¹
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Jesienny Turniej
Kręglarski
W sobotę UTW Pniewy wziął
udział w Jesiennym Turnieju
Kręglarskim w Sierakowie.
Udział wzięło dziesięć
drużyn z Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Czarnkowa,
Wronek, Międzychodu, Międzyrzecza, Obornik, Tarnowa
Podgórnego, Trzcianki,
Szamotuł, Sierakowa i
Pniew. UTW Pniewy wystawił
drużynę dziesięcioosobową,
która zdobyła łącznie 153
punkty, co dało ósme
miejsce w klasyfikacji ogólnej.
Indywidualnie, największą
liczbę punktów zdobył
kolega Jerzy Szubczyński,
za co został nagrodzony pucharem. Turniej cechował
się zawziętą rywalizacją, kręgle były zbijane w atmosferze
gry fair play, ale był również
świetną zabawą dla wszystkich uczestników. Wielu studentów przygotowało z tej
okazji wymyślne stroje z akcentami jesiennymi.
ROBERT POCZEKAJ

ZAGRAMY
Z OWSIAKIEM!
a Szamotulski

sztab WO P
rozpoczął już
przygotowania
do 26. Finału,
który odbędzie
się 14 stycznia
w hali
Wacław . Je li
chcesz pomóc,
zgło się
do SzOK – u
i zostań
wolontariuszem
j.nowakowski@glos.com

JERZY NOWAKOWSKI

G

rudzień, to nie tylko czas
związany z Bożym Narodzeniem, bilansem mijających 12 miesięcy i nadchodzącym wielkimi krokami Nowym
Rokiem. To również okres wzmo-

FOT. ARCHIWUM

FOT.ARCHIWUM RODZINNE

Z GMINY

żonych działań sztabów Wielkiej
Orkiestry wiątecznej Pomocy
działających w całym kraju, jak
i zagranicą. Setki tysięcy wolontariuszy pracują już nad przygotowaniem kolejnego Finału.
W niedzielę 14 stycznia po raz
dwudziesty szósty obkleimy całą
kulę ziemską czerwonymi ser-

duszkami symbolizującymi bezinteresowną pomoc i przyjaźń,
bo tym wła nie cechuje się akcja
Jurka Owsiaka. Tym razem celem
zbiórki będzie pozyskanie rodków dla wyrównania szans w leczeniu noworodków .
Szamotulski sztab WO P
działający przy o rodku kultury

także rozpoczął prace i planuje
program styczniowej imprezy.
Orkiestra wraca do hali Wacław , gdzie na mieszkańców będą czekać liczne atrakcje: koncerty, pokazy artystyczne i oczywi cie – główny punkt Finału –
licytatcje. Je li, drodzy Czytelnicy, chcieliby cie przekazać jakie

LA
WOŚP DLA SZPITA
W tym roku do szpitala
w Szamotułach po raz kolejny trafił sprzęt medyczny kupiony przez Fundację WOŚP.
Na Oddział Neonatologiczny
dostarczono komputer do
badań słuchu u noworodków,
a później Oddział Dziecięcy
został wyposażony w 10 łóżek dziecięcych oraz 5 łóżek
młodzieżowych, kardiomonitor i holter EKG. Kardiomonitor służy do monitorowania
czynności serca pacjentów,
których stan zdrowia wymaga ścisłego nadzoru. Holter
EKG natomiast prowadzi całodobowy zapis elektrokardiograficzny, w celu wychwycenia zaburzeń rytmu serca.

gadżety, bądź inne przedmioty
na aukcje, wystarczy skontaktować się z Sylwią Firlet z SzOK–u,
(sylwia.firlet@szok.info.pl lub telefonicznie: 61 29 21 30Ś). Sztab liczy również na ręce gotowe do
pomocy, a więc wolontariuszy,
którzy 14 stycznia w puszkami
w rękach wyruszą w miasto.
– Zachęcamy dotychczasowych niezawodnych Wolontariuszy i nowych, równie pełnych zapału! – mówi Sylwia Firlet.
By zostać wolontariuszem
wystarczy odwiedzić o rodek
kultury i wypełnić stosowny formularz. Pracownicy SzOK-u wykonają następnie zdjęcie, poproszą o podpis, a wkrótce potem dokumenty trafią do głównego sztabu w Warszawie. Nie ma zatem
na co czekać!
O dalszych szczegółach pracy
szamotulskiego sztabu będziemy
na bieżąco informować. a
¹

REKLAMA

Policja Rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla uczniów

INFORMACJA

Młodzież zapobiega przemocy

o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Zarząd Powiatu Szamotulskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 2147 ze zm.),

aa Komenda policji w Szamo-

informuje,

FOT.OSP ROGOŹNO

tułach ogłosiła konkurs dla
uczniów klas szóstych i
siódmych szkół podstawowych
oraz drugich i trzecich gimnazjum pod hasłem I ty możesz
zapobiegać przemocy! . W minionym tygodniu komisja
wybrała zwycięzców.
Na konkurs wpłynęło ponad
100 prac przygotowanych przez
uczniów z 16 szkół z terenu
powiatu szamotulskiego. Zadanim uczestników konkursu było przygotowanie plakatu
dotyczącego przemocy oraz
uzależnień.
W minionym tygodniu komisja zebrała się, aby wybrać
zwycięzców. Pierwsze miejsce
zajął Mikołaj Staszek (Szkoła
Podstawowa w Gaju Małym),
drugie - Sara Bartkowiak (Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach), a trzecie - Gabriela Krupecka (Szkoła Podstawowa nr 1
w Szamotułach). Komisja przyz-

007951570

Mimo akcji straży nie udało się uratować mężczyzny

nała także dziewięć wyróżnień.Prace wykonane przez uczniów
zostaną wykorzystane do produkcji materiałów profilaktycznych mających na celu u wiadomienie, iż należy reagować na przemoc - informuje

Sandra Chuda z szamotulskiej
policji.
Akcja została zorganizowana po raz piąty.a
¹
d.goszcz@glos.com

DARIA GOSZCZ

że dnia 1 grudnia 2017 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach,
przy ul. Wojska Polskiego 4, wywieszono na okres 21 dni, tj. do dnia 22 grudnia 2017 roku, wykazy
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego przeznaczonych do sprzedaży:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie Nojewo, gmina Pniewy, oznaczona
ewidencyjnie jako działka nr 298/3, o powierzchni 0,1079 ha, objęta księgą wieczystą
nr PO1A/00061274/5.
Cena nieruchomości - 36 694,00 zł
(do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu
sprzedaży)
2. Nieruchomość lokalowa - samodzielny lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku o funkcji
mieszkalno-użytkowej, położonego w Nojewie, gmina Pniewy, na działce ewidencyjnej nr 298/2,
o powierzchni 0,1097 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1A/00061274/5.
Cena nieruchomości - 56 000,00 zł.
3. Nieruchomość lokalowa - samodzielny lokal mieszkalny usytuowany na poddaszu budynku o funkcji
mieszkalno-użytkowej, położonego w obrębie Nojewo, gmina Pniewy, na działce ewidencyjnej
nr 298/2, o powierzchni 0,1097 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1A/00061274/5.
Cena nieruchomości – 54 000,00 zł.
Wszelkie informacje odnośnie przedmiotowych nieruchomości można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Szamotułach, budynek C,
pokoje nr 113 i 115, tel. 61 29 28 782, 781 w godzinach pracy urzędu.
Zarząd Powiatu Szamotulskiego
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A Weszły w życie nowe zasady Nowelizacja ustawy o prawie w ruchu drogowym

Nowe przepisy i ostrzejsze
kary czekają na kierowców
W

raz z wdrożeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zmienią się zasady dotyczące przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Zmiany uderzą przede
wszystkim w właścicieli starszych
pojazdów.
Nowelizacja ustawy, która
weszła w życie 13 listopada, zaostrza również kary dla kierowców,
którzy w terminie nie odprowadzą
auta do stacji kontrolnej. Statystyki policyjne wykazują, że zły stan
techniczny pojazdów jest jedną
z częstszych przyczyn wypadków
drogowych. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ każdy niesprawny pojazd jest zagrożeniem
na drogach. Zaproponowane rozwiązania mają za zadanie zdyscyplinować kierowców, aby w terminie wykonywali badania techniczne swoich samochodów i nie kolędowali od stacji do stacji, aby
uzyskać upragnioną pieczątkę.

Przede wszystkim zmieni się forma opłaty za przegląd. Taryfikator
badania pozostanie bez zmian.
Za przegląd motocykla i ciągnika
zapłacimy 62 złote, samochodu
osobowego 98 złotych, a auta z instalacją LPG 161 złotych. Do podanych kwot dochodzi również opłata ewidencyjna w wysokości 1 złotych.
Opłata za przegląd wzrośnie
w 2018 roku do 126 złotych brutto.
Zmianą w przepisie jest kolejność
dokonania wpłaty, którą teraz będzie trzeba uiścić przed wykonaniem badania technicznego, niezależnie od jego wyniku. Wyjątek

Spóźnialscy zapłacą
za przegląd więcej

FOT. POLSKAPRESSE

Jakie zmiany czekają
kierowców?

Kierowca, którego pojazd zostanie zaliczony do grupy 2. i 3. nie
otrzyma przeglądu. Co więcej,
w przeciągu 14 dni będzie musiał
usunąć usterki i ponownie wykonać badania pod ich kątem.
Kwota będzie wynosiła od 13
do 36 złotych w zależności od wagi usterek. Jeżeli właściciel będzie
chciał wykonać badanie w innej
stacji kontrolnej, zapłaci taką samą
kwotę, jak przy pierwszym podejściu.

będzie stanowiło rozliczenie usługi na podstawie faktury VAT, który
ma odroczony termin płatności.
Kolejną ważną zmianą jest przepis
dotyczący pojazdów, które pomyślnie nie przejdą przeglądu. Diagnostycy informację o negatywnym
wyniku badań oraz zdjęcie samochodu zamieszczą w Centralnej
Ewidencji Pojazdów.
Dzięki temu kierowca, który nie
otrzyma pieczątki, nie będzie mógł

uzyskać jej w innej stacji kontrolnej. Internetowa baza danych ma
służyć również kierowcom, którzy
będą chcieli kupić używane auta.
Będą mogli sprawdzić, czy pojazd
nie miał wcześniej wykrytych
przez diagnostyków usterek.
Usterki, które uniemożliwią
otrzymanie przeglądu, prawo kwalifikuje na usterki drobne, które nie
mają wpływu na bezpieczeństwo
w ruchu drogowym oraz ochrony

środowiska. Kolejnym rodzajem są
usterki istotne, naruszające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli luzy w zawieszeniu, brak legalizacji zbiornika LPG, uszkodzone
przewody hamulcowe, przyciemnione szyby przednie. Ostatnią
grupą są usterki stwarzające zagrożenie, czyli wyciek paliwa, brak lub
nieszczelny korek wlewu paliwa,
obluzowany i niesprawny układ
wydechowy.

Za brak ważnego przeglądu funkcjonariusz policji na podstawie art.
97 Kodeksu Wykroczeń może nałożyć na kierowcę mandat karny
w wysokości od 20 do 500 złotych.
Zmotoryzowani, którzy spóźnią
się z odstawieniem samochodu
na badanie techniczne choćby o jeden dzień, zapłacą podwójną stawkę.
Ponadto jeżeli przekroczy się
termin badania o więcej niż 30 dni,
właściciel pojazdu wykona badanie techniczne nie w dowolnej lecz
jedynie w państwowej stacji kontroli pojazdów Transportowego
Dozoru Technicznego. Jak precyzuje resort, ma powstać po jednej
na województwo, co może być
sporym utrudnieniem.
Przepisy przejściowe zakładają, że do 2023 roku TDT będzie zawierać porozumienia z istniejącymi stacjami, przy czym nie wiadomo, czy będzie to więcej niż jedna
stacja na województwo. Projekt będzie kosztował państwo prawie 50
milionów złotych. Kierowcy, którzy nie uzyskają pieczątki, będą
musieli kolejny raz odbyć podróż
do stacji TDT.

Za cofanie licznika
pójdziesz za kratki
Ministerstwo Sprawiedliwości
przygotowało ustawę, która za cofanie licznika lub jego nieuzasadnioną wymianę będzie groziła więzieniem. W Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców znajdzie się
stan licznika odczytany podczas
przeglądu technicznego. W bazie
zostanie także informacja o wymianie licznika i jego przebiegu
w chwili odczytu przez diagnostę.
Handlowcy importując samochody do Polski, nim przekroczą granicę, często cofają liczniki. Projekt
dla licznikowych oszustów przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.- Mamy
do czynienia z plagą cofania liczników samochodów, które są wprowadzane na polski rynek, sprzedawane naszym obywatelom. Tego
rodzaju zjawisko powoduje straty
ludzi, którzy sądzą, że kupują samochód ze znacznie niższym
przebiegiem. A w rzeczywistości
niejednokrotnie kupują złom - powiedział Zbigniew Ziobro.
W myśl nowych przepisów jest
przewidziane także to, że przy każdym kontakcie z policją, czy strażą
graniczną, będzie spisywany stan
licznika. Dzięki temu będzie łatwiej
porównywać odczyty i wykryć
oszustów.- Aby ten przepis mógł
działać, wprowadzamy dodatkowe obowiązki po stronie służb państwowych, które kontrolują samochody oraz po stronie właścicieli
warsztatów mechanicznych co
do obowiązków poinformowania
właściwej stacji diagnostycznej, jeżeli dochodzi do zmiany licznika dodaje minister sprawiedliwości. a ¹

Ubezpieczenie Wraz z nadejściem nowego roku mamy zarabiać więcej. Płaca minimalna wzrośnie o 5 proc., a wraz z nią ceny mandatów

Od 1 stycznia 2018 wzrośnie kara za brak OC. Właściciel zapłaci aż 6600 zł!
wiązkowa dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Reguluje ją ustawa z dnia 22 maja
2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych. Niezależnie
od tego, czy pojazd jest używany,
czy nie, musi posiadać ważne
ubezpieczenie.
To właśnie ze składek OC są
pokrywane koszty wypadków
drogowych. Spowodowanie kolizji bez polisy generuje koszty, które pokrywane są z kieszeni
sprawcy. Kierowcy, którzy będą
łamać prawo, zapłacą za to jesz-

FOT. POLSKAPRESSE

aaW Polsce polisa OC jest obo-

Za brak ważnego OC zapłacimy o 200 zł więcej niż w teraz

cze więcej niż do tej pory. 1 stycznia 2018 roku o 5 proc. mają
wzrosnąć zarobki z 2000 do 2100
złotych brutto. Wraz z podwyżką
płac pójdą w górę ceny artykułów
spożywczych, a towarzystwa
ubezpieczeniowe będą naliczać
wyższe kary dla tych, którzy będą zwlekali z płatnością OC. Kary naliczane za brak ważnego
ubezpieczenia są wyznaczone
urzędowo i stała. Naliczana
jest przez wysokość dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia
w kraju. Grzywna dla właścicieli
pojazdów ciężarowych będzie

sięgać trzykrotnej wartości najmniejszego wynagrodzenia.
W przypadku motocykli jest ona
obliczana nie więcej niż jedna
trzecia wypłaty.
Właściciele pojazdów osobowych, którzy jej nie opłacają
w ciągu 14 dni, w przyszłym roku
zapłacą o 200 złotych więcej. Najdotkliwiej ucierpią kierowcy pojazdów ciężarowych, autobusów
lub ciągników samochodowych, którzy będą musieli zapłacić o 600 złotych dodatkowo, co
łącznie daje kwotę 6600 złotych.
Mandat karny dla właścicieli sku-

terów i motocykli wyniesie o 30
złotych więcej, czyli 700 złotych.
Aktualnie nie tylko kontrola
policyjna może wykryć brak ważnego ubezpieczenia. Brak polisy
można zweryfikować w internetowej bazie Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego, który
potocznie jest nazywany wirtualnym policjantem. Monitoruje
on przerwy w płatności OC,
a kontrole odbywają się na podstawie ogólnopolskiej bazy polis
komunikacyjnych. a
¹
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Hipokrates 2017 Wybieramy najlepszych
pracowników służby zdrowia w powiecie
szamotulskim i w całym województwie

Poznaj kandydatów w naszym
plebiscycie
Głosować mo na wysyłając SMS pod numer 72355 w treści zawierający prefiks kandydata
z listy poni ej.

Mo emy powierzyć im
NASZE ZDROWIE
O

PEDIATRA ROKU

Akcja ma wyłonić najlepszych pracowników służby
zdrowia w Wielkopolsce

Slawomira Wrocławska, Szamotuły, Specjalistyczna Pediatryczna Praktyka (PED.52)
Anna Kubsik, Szamotuły, Medicus (PED.202)
Danuta Gomolec-Waligóra, Szamotuły, Przychodnia Medicus (PED.49)
Katarzyna Hetman, Obrzycko, Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych Vita (PED.51 )
Ryszard Surma, Szamotuły, Prywatna Praktyka Lekarska (PED.162)
Anna Zajączkowska, Szamotuły, SPZOZ (PED.161)
Barbara Ackerman, Szamotuły, Gabinet Lekarski (PED.201)
Małgorzata Soboń, Pniewy, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska (PED.194)
Gra yna Mroczkowska, Szamotuły, Gabinet Lekarski (PED.50)

STOMATOLOG ROKU
Sławomir Jaroszyk, Wronki, Ortoidea (STO.25
Monika Stasiak Kawalec, Szamotuły, Przychodnia Oris Dent (STO.102)
Paweł Taranczewski, Pniewy, Gabinet Stomatologiczny (STO.177)
Paweł Kulesza, Szamotuły, Gabinet Stomatologiczny (STO.176)
Mieczysław Złomaniec, Szamotuły, Gabinet Stomatologiczny (STO.24)
Krzysztof Jasnosz, Szamotuły, Jasnodent (STO.23)

Sławomir Jaroszyk,
stomatolog

FOT. ARCH.

FOT. ARCH.

PIELĘGNIARKA LUB POŁO NA ROKU

Anna Wiorek,
farmaceutka

Halina Walczak, Ostroróg, Ośrodek Pielęgniarek Pomoc (PIE.58)
Małgorzata Wojcieszyńska, Szamotuły, SPZOZ w Szamotułach (PIE.61)
Wioleta Molińska, Szamotuły, SPZOZ w Szamotułach (PIE.62)
Longina Litwiejko, Kaźmierz, Przychodnia Leczniczo Diagnostyczna (PIE.147)
Romana Kalotka, Pamiątkowo, Przychodnia Lekarza Rodzinnego (PIE.149)
Małgorzata Sędrowicz, Szamotuły, Stacja Dializ Szamotuły (PIE.148)
Anna Kolat, Szamotuły, Powiatowy Szpital Szamotuły (PIE.146)
Iwona Walczak, Szamotuły, SPZOZ w Szamotułach (PIE.57)
Romualda Rams, Otorowo, Ośrodek Pielęgniarsko - Poło niczy (PIE.163)
Kasia Jędrzejczak, Szamotuły, NZOZ“Konsylium” (PIE.59)
Małgorzata Kaczmarek, Szamotuły, SPZOZ w Szamotułach (PIE.60)
Halina Hancyk, Szamotuły, Pielęgniarsko Poło niczy Ośrodek Rodzina (PIE.43)
Ewa Jędros, Szamotuły, Pielęgniarsko - Poło niczy Ośrodek “RODZINA” (PIE.56)

Małgorzata Wojcieszyńska,
pielęgniarka

FOT. ARCH.

FARMACEUTA ROKU:
FOT. ARCH.

Przemysław Kopaczyk,
lekarz rodzinny

Anna Wiorek, Szamotuły, Apteka Przy Kościele (FAR.24)
Katarzyna elazowska, Pniewy, Apteka Pharmacon (FAR.58)
Marta Cejba, Szamotuły, Apteka Przy Kościele (FAR.36)
Katarzyna Ruszczyk, Wronki, Apteka U Złotego Źródła (FAR.25)

PRZYJAZNA PLACÓWKA SŁU BY ZDROWIA:
Przychodnia Lekarska “Eskulap” (ZOZ.89)
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “KONSYLIUM” (ZOZ.86)
Przychodnia Lekarska “Medicus” (ZOZ.90)
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne “ POSTĘP” (ZOZ.88)
K-MED Gabinety Medyczne i Stomatologiczne (ZOZ.87

KATEGORIA WOJEWÓDZKIE
Kardiolog: Andrzej Sieńko, Szamotuły, Medkomplex (KAR.36
Kardiolog: Krzysztof Pietrzak, Szamotuły, Specjalistyczna Praktyka Lekarska (KAR.32)

Katarzyna Jędrzejczak,
pielęrniarka

FOT. ARCH.

W gronie nominowanych w plebiscycie nie brakuje również
kandydatów
“
powiatu
s“amotulskiego. Po pierws“ym
tygodniu głosowania liderem
w kategorii lekar“ rod“inny jest
Aleksandra
WłasnaSzatkowska “ pr“ychodni Pod
Zegarem w S“amotułach.
Wśród pielęgniarek prowad“i
Halina Walczak “ Ostroroga.
Wśród stomatologów na pierws“ym miejscu jest obecnie Sławomir Jaroszyk “ Wronek,
a
wśród
pediatrów
s“amotulski lekar“ Ryszard
Surma. W gronie farmaceutów
doceniliście Anna Wiorek, która pracuje w aptece Pr“y Kościele w S“amotułach. W kategorii Pr“yja“na Placówka Służby Zdrowia wygrywa Przychodnia Lekarska
Eskulap
w S“amotułach. (Wyniki “ 29 listopada). Oc“ywiście, to dopiero poc“ątek akcji. Ws“ystko
wciąż może się “mienić, a ostatec“ny wynik “ależy wyłąc“nie
od Państwa głosów. Wśród “głos“onych lekar“y “ powiatu
s“amotulskiego są także okuliści, ginekolod“y, chirurd“y.
Na laureatów plebiscytu c“ekają
atrakcyjne nagrody.
Więcej informacji o nagrodach i dotychc“asowe re“ultaty
głosowania można “naleźć
na stronie internetowej:
www.gloswielkopolski.pl/hipo
krates. Pytania dotyc“ące plebiscytu
można
kierować
pod
adresem
plebiscyt@glos.com lub telefonic“nie - 502 499 786 (Milena Kochanowska) a¹

FOT. ARCH.

Pierwsi liderzy
głosowania

Aleksandra Własna-Szatkowska, Szamotuły, Przychodnia “Pod Zegarem” (LER.188)
Krystyna Trojakowska-Trojanek, Szamotuły, Przychodnia “Medicus” (LER.187)
Jadwiga Koralewska-Kału na, Grzebienisko, DOZ Gabinet Lekarski (LER.171)
Anna Kubsik, Szamotuły, Przychodnia Lekarska Medicus (LER.49)
Przemysław Kopaczyk, Duszniki, Przychodnia “Salus” (LER.118)
Magdalena Skolasińska Judek, Szamotuły, Przychodnia “Medicus” (LER.186)
Monika Stasiak-Kawalec, Szamotuły, Oris-Dent (LER.102)

FOT. AUTOR ZDJĘCIA

d tygodnia trwa głosowanie w prestiżowym
plebiscycie Hipokrates
Wielkopolski organi“owanym
pr“e“ Głos Wielkopolski , który ma “a “adanie wyłonić najleps“ych pracowników służby
“drowia w nas“ym regionie.
Chcemy, wspólnie “ nas“ymi
C“ytelnikami, docenić tych,
którym możemy powier“yć nas“e “drowie i życie.

LEKARZ RODZINNY ROKU

Katarzyna Hetman,
pediatra

Okulista: Anna Rakowicz, Wronki, Gabinet lekarski (OKO.25)

Ginekolog: Mariusz Zemer, Szamotuły, Szpital Powiatowy (GIN.86)

Ginekolog: Przemysław Korszun, Szamotuły, Szpital Powiatowy (GIN.85)

Ginekolog: Wojciech Andrzejewski, Szamotuły, NSZOZ Konsylium (GIN.84)
Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT
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MISTRZOSTWA ŚWIATA PSICH ZAPRZĘGÓW W KOŹLU
GALERIĘ ZDJĘĆ MOŻNA OGLĄDAĆ NA NASZEJ STRONIE WWW.SZAMOTULY.NASZEMIASTO.PL
Każdego dnia
odbywało się ponad
550 startów. Łącznie
odnotowano ich
ponad 1,5 tysiąca. To
rekord w historii
imprez o randze MŚ

Do Koźla zjechały się repr
maszerów z ponad 30 kra
Publiczność mogła zobaczyć niezwykłą
harmonię łączącą człowieka i psa

Jednym z reprezentantów
Polski był Jarosław Piosik
Rywalizacja była pełna emocji,
ale też dobrych humorów

Mistrzo
wyścigi
zaprzęg

Koźle W dnia 23 –
26 listopa
Szamotuły rozegra
no Mistrz
w warunkach bezś
nieżnych.
zawodników z pon
ad 30 krajó
W zawodach wziął udział też
Krystian Rakocy z Wągrowca

Panie świetnie
wypadły na trasie
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W. Stawowczyk i sołtys
Koźla na konferencji

FOT. MAT. MAGDY PRĘTKIEJ

W konferencji prasowej
uczestniczyli także: Igor Tracz
i Agnieszka Jarecka

rezentacje
ajów!

owskie
i psich
gów

ada w niewielkiej w
iosce w gminie
zostwa Świata Psic
h Zaprzęgów
Mogliśmy podziwia
ć najlepszych
ów !

Zawody komentował
Stanisław Jaskułka

jrobert.poczekaj@polskapress.pl

ROBERT POCZEKAJ

O

takiej imprezie do niedawna Polska mogła tylko pomarzyć, a co dopiero Ziemia Szamotulska. Bo przecież do
niedawna mało kto z nas wiedział
o istnieniu sportu psich zaprzęgów
i to na dodatek w warunkach beznieżnych. A jednak dryland (rywalizacja psich zaprzęgów na wózkach kołowych) zarówno na wiecie, jak i w naszym kraju, od dawna
pisze piękną historię. Jej mały wycinek w miniony weekend moglimy zobaczyć w Koźlu i przekonać
się, jak fantastyczna i zadziwiająca
może być harmonia zawodnika
i jego czworonożnych towarzyszy,
jak nierozerwalna jest więź, która
łączy ich zarówno na trasie, jak
i poza nią.
Mimo, że pogoda nie zachęcała mieszkańców do uczestnictwa
w imprezie plenerowej, ci, których
nie przeraził chłód, wiatr oraz lejący z nieba deszcz, nie żałowali wizyty w Koźlu. W piątek, sobotę
i niedzielę do niewielkiej mie ciny
między Szamotułami a Pniewami
zjechali się miło nicy psich zaprzęgów z różnych zakątków Polski.
Zawody relacjonowały czołowe
stacje telewizyjne, a trudne warunki terenowe podkre lały tylko rangę wydarzenia. To były w końcu
Mistrzostwa wiata!

W duchu fair play

W zawodach rozgrywanych
w Koźlu uczestniczyli najbardziej

utytułowani zawodnicy z ponad 30
krajów. Obecna była cała Skandynawia, przedstawiciele obu Ameryk i większo ci krajów europejskich. Silną ekipę na czele z kadrowiczami: Igorem Traczem, Agnieszką Jarecką i Waldemarem
Stawowczykiem wystawiła też
Polska. Nasz kraj reprezentował
również Jarosław Piosik, prezes
klubu Wolf Team z Szamotuł – organizator imprezy, Marek Rogalski
– Janc z Opalenicy oraz Krystian
Rakocy z Wągrowca, który także
jest członkiem szamotulskiego
klubu.
W ciągu 3 dni, w sumie odbyło
się ponad 1500 startów w wielu kategoriach. Zawodnicy rywalizowali w canicrossie (biegacz z psem),
bikejuringu (rowerzysta z psem),
scooterze (hulajnoga i pies) i konkurencjach typowo zaprzęgowych
(maszer – przewodnik psiego zaprzęgu jadący na wózku kołowym,
do którego podpięte są psy) liczących od 4 do ś psów. Obowiązywał
także podział na starty juniorów
i seniorów, mężczyzn i kobiet.
Ze względów logistycznych,
start oraz metę przesunięto z terenu boiska sportowego pod las.
W zależno ci od kategorii, trasy liczyły Ś, 5, 3 i 2 km wiodąc przez pola oraz okoliczne lasy znajdujące
się na terenie Nadle nictwa Pniewy. Już wcze niej wspomnieli my,
że warunki były do ć trudne – zawodnicy zmagali się z błotnistym
gruntem i bardzo technicznymi
trasami, ale zważywszy na fakt, że

impreza posiadała rangę Mistrzostw wiata, nie mogło być tak
łatwo.
O wysokim poziomie rywalizacji wiadczyły wyniki uzyskiwane
przez maszerów, gdyż najlepsze rezultaty różniły się od siebie ułamkami setnych sekund. Ciekawy był
sam system przeprowadzenia zawodów – każdy maszer musiał wykonać dwa starty w swojej kategorii, a następnie wypracowane wyniki sumowano. W ten sposób klasyfikowano wszystkich zawodników.
W ród Polaków, bardzo dobrze
wypadł Marek Rogalski – Janc
z Opalenicy startujący w kategorii
scooter (hulajnoga) z 1 i 2 psami
oraz w kategorii bikejuring (rowerzysta i pies). Go ć zza miedzy
w niedzielę 26 listopada aż 3 – krotnie stawał na podium! Igorowi Traczowi niestety nie udało się obronić tytułu Mistrza wiata w bikejuringu – rywalizację w tej kategorii ostatecznie zakończył na
miejscu IX. Brązowy medal wywalczył natomiast w kategorii zaprzęgowej z 4 pasami. Agnieszka
Jarocka również wróciła do domu
z brązem (kategoria bikejuring).

Wyjątkowa oprawa
zawodów

Przez wzgląd na rangę imprezy, jej
organizacja stanowiła wielkie wyzwanie logistyczne. Klub Sportowy
Wolf Team z Szamotuł wraz z Polskim Związkiem Sportu Psich Zaprzęgów oraz wiatową Federacją
IFSS, stanęli na wysoko ci zadania.

W czwartek 23 listopada odbyła się piękna ceremonia otwarcia
wraz z prezentacją ekip ze wszystkich krajów biorących udział w zawodach. Prezydent wiatowej Federacji Sportu Psich Zaprzęgów
(IFSS), Helen Lundberg podkre lała, że te zawody są szczególne, gdyż
po raz pierwszy w historii Mistrzostw wiata bierze w nich
udział rekordowa liczba zawodników z tak wielu krajów. To także
pierwsze Mistrzostwa wiata odbywające się w Polsce.
W piątek popołudniu natomiast dziennikarze oraz mieszkańcy uczestniczyli w konferencji prasowej, podczas której kadrowicze:
Agnieszka Jarocka, Igor Tracz
i Waldemar Stawowczyk opowiadali o swojej przygodzie ze sportem
zaprzęgowym. W niedzielę z kolei
odbyły się dekoracje zwycięzców
i ceremonia zamknięcia zawodów.
Na koniec dodajmy, że psie zaprzęgi w Koźlu go ciły już w ubiegłym roku. To tu, po raz pierwszy
w Wielkopolsce, rozgrywano Puchar Polski i Mistrzostwa Polski,
a także Puchar Europy. Bo to tu –
w Koźlu i Szamotułach nie brakuje ludzi pełnych zaangażowania
i pasji, którzy chcą ten niezwykły
sport popularyzować. Trzeba
wspomnieć o dużym wsparciu ze
strony mieszkańców Koźla na czele z sołtysem Wiesławem Krammem, którzy dwoili się i troili, by
wspomóc organizatorów. Mamy
nadzieję, że psie zaprzęgi wrócą
do nas za rok! a
¹
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NASZE BELFRY
NAUCZYCIEL

NA MEDAL
JEST
OD NAS
REDAKCJA
oborniki@glos.com

W

piątek, 24 listopada
zakończyło się finałowe głosowanie w plebiscycie Nauczyciel na Medal.
Ewa Genge-Korpik z Liceum
Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek zajęła pierwsze miejsce
w województwie w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych.
PaniEwa Genge-Korpik jest
nauczycielką języka polskiego
w Liceum Ogólnokształcącym
Sióstr
Urszulanek
SJK
w Pniewach. To bardzo kompetentna, energiczna i aktywna
nauczycielka. Ma dobry kontakt
z uczennicami, zawsze lubi z nimi rozmawiać, nie tylko o książkach. Jest bardzo pomysłowa.
Oprócz lekcji z języka polskiego
prowadzi warsztaty dziennikarskie. Pani Ewa cieszy się dużym
autorytetem wśród swoich uczniów, których zdaniem jest jednym z sympatyczniejszych nauczycieli w swojej szkole. Zaraża
swoją radością ducha i optymizmem. Nie ma dla niej zbyt
trudnych dyskusji, zakazanych

tematów. - Zawsze służy radą i pomocą. Lekcje prowadzi w niekonwencjonalny sposób przez co
stają się one bardzo
ciekawe. Co tu dużo
mówić? Jest wspaniałym nauczycielem
którego uwielbia spore grono uczniów przyznaje
jedna
z uczennic. Nauczycielka z liceum w Pniewach
zdobyła 3695 głosów, co
zapewniło jej pierwsze miejsce w plebiscycie na szczeblu
wojewódzkim.
Do wojewódzkiego etapu zakwalifikowały się jeszcze dwie
nauczycielki z powiatu
szamotulskiego. Była to Małgorzata Kowlska, nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej im.
Arkadego
Fiedlera
w Przyborowie (kategoria sklas
I-III)
oraz
Małgorzata
Szagżdowicz nauczycielka wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie ze
Szkoły
Podstawowej
w Kaźmierzu (kategoria klas IVVII).

Ewa Genge -Korpik

FOT. A.DEMBIŃSKI

Wybraliśmy najbardziej cenionych
i lubianych przez uczniów i ich rodziców
nauczycieli z Wielkopolski. Wśród
laureatów znalazła się Ewa GengeKorpik z pniewskiego liceum
Sióstr Urszulanek

Małgorzata
Szagżdowicz

Małgorzata
Kowalska

Na nauczycieli
i ich uczniów czekają liczne
i atrakcyjne nagrody. Wśród
nich statuetki i medale Nauczyciel na medal , vouchery
na studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Administracji w Poznaniu, weekendowy pobyt dla dwóch osób
w hotelu Orle Gniazdo
w Szczyrku, voucher na kon-

wersacje z lektorem zagranicznym z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego, voucher na międzynarodowy egzamin z języka angielskiego TOEIC® Listening
and Reading wraz z certyfikatem, vouchery do Teatru Polskiego w Poznaniu na zakup biletów z bieżącego repertuaru teatru w sezonie 2017/2018,
voucher na książki z Domu Wy-

dawniczego
Rebis. To nie wszystko! Nauczyciele, którzy zwyciężyli w wojewódzkim finale plebiscytu, zdobędą także nagrody dla szkół
i uczniów, m.in. książki do biblioteki i wycieczki dla klasy.
Laureaci odbiorą medale
i nagrody z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna podczas
Wielkopolskiego Kongresu
Edukacyjnego, który odbędzie

się na początku grudnia. Zaproszenie na kongres otrzymają laureaci z Poznania i każdego
powiatu w Wielkopolsce.
Program konferencji będzie
bardzo bogaty. Laureaci wezmą
udział m.in. w organizowanym
w ramach kongresu szkoleniu
poświęconym multimedialnym
technikom i wykorzystaniu mediów
społecznościowych
w edukacji. a ¹
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Gmina Wronki To będzie święto tańca

Chór szkolny z Ostroroga zajął II miejsce
w starszej grupie, w kategorii „zespół”

SŁOWO
O WOLNOŚCI

w Przyborowie. W tej samej kategorii, w grupie starszej zwycięży zespó PIĄTKI z Grzebieniska, II nagroda przypad a
chórowi szkolnemu z Ostroroga, a miejsce III zają zespó wokalny TRIOLA z szamotulskiej
trójki . Jury wyróżni o z kolei: zespó wokalny BETLEJEMKA dzia ający przy wietlicy
Socjoterapeutycznej w Szamotu ach.
Kończąc imprezę dyrektor
Ma gorzata Jagie owicz podkre li a, że uczenie patriotyzmu
poprzez muzykę daje niezwyk e owoce. – Pie ń porywa, gdy
p ynie z serca, uczy mi o ci
do ojczyzny i przekazuje tak
wiele ważnych tre ci. Z roku
na rok obserwujemy coraz wyższy poziom prezentacji, zaangażowanie wykonawców i ich
nauczycieli – mówi a.
Ogromny wk ad pracy nauczycieli w przygotowanie uczniów do występów doceni
również Maciej Adamski - dyrektor Centrum Us ug Wspólnych w Szamotu ach. – Na scenie prezentowali się prawdziwi
arty ci, są naturalni i wiarygodni. Ich występy robią niesamowite wrażenie. Widać profesjonalne podej cie nauczycieli, to
trzeba docenić – komentowa .
Więcej szczegó ów na temat
Przeglądu na naszej stronie
szamotuly.naszemiasto.pl a ¹

Powiatowy Przegląd Pie ni Patriotycznej
odby się w Szamotu ach już po raz piąty

MARIA TOMKOWIAK

W

rodę 22 listopada na
scenie kina Halszka
w Szamotu ach spotkali się mi o nicy muzyki patriotycznej z 15 szkó podstawowych powiatu szamotulskiego oraz miejscowo ci o ciennych. ącznie wystąpi o oko o 150 wykonawców.
Mieli my okazję us yszeć 14 solistów i 11 zespo ów wokalnych,
których niezwykle piękne interpretacje zachwyci y publiczno ć.
Organizatorem V Powiatowego Przeglądu Pie ni Patriotycznej
jest Szko a Podstawowa nr 2
w Szamotu ach. Przedsięwzięciu
patronują: Starosta Szamotulski
oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Szamotu y. Wsparcia organizatorom udziela Kuratorium O wiaty,

Departament Edukacji i Nauki
Urzędu Marsza kowskiego w Poznaniu oraz Szamotulski O rodek
Kultury – wspó organizator imprezy.
Starosta Józef Kwa niewicz,
burmistrz Dariusz Wachowiak
oraz dyrektor SP2 w Szamotu ach
Ma gorzata Jagie owicz podczas
koncertu galowego wręczyli laureatom ufundowane nagrody.
Prezentacje ocenia a komisja
konkursowa w sk adzie: Danuta
Mazur – Majchrzycka (nauczyciel
Państwowej Szko y Muzycznej
I i II stopnia w Szamotu ach) oraz
Aleksandra S omińska ( kulturoznawca, instruktor w Szamotulskim O rodku Kultury). Jury przyzna o nagrody i wyróżnienia.
GRAND PRIX otrzyma a Julia Gąska ( Szko a Podstawowa im. Jana

Brzechwy w Rokietnicy) za niezwyk e walory g osowe oraz interpretację utworu Nadzieja .
W kategorii Solista : I nagrodę otrzyma Marcin Turski (SP1
Szamotu y), miejsce II zajęy: Wiktoria Kulupa (SP3 Oborniki) oraz Gabriela Kosiorek (SP
Nojewo), a III nagrodę wywalczyy: Aleksandra Nowicka (ZS
Ostroróg) i Kornelia Grabarkiewicz (SP Biezdrowo). Ponadto, jury wyróżni o: Alicję Ka użną (SP
Brodziszewo) oraz Antoninę
Szymanowską (SP 2 Szamotu y).
W m odszej grupie w kategorii Zespó nie przyznano I i II nagrody. Miejsce III zają natomiast
zespó wokalny ze Szko y Podstawowej w Brodziszewie. Wyróżnienie otrzyma zespó TRZECIA
AWKA ze Szko y Podstawowej

Szamotuły Laureat tegorocznego Fryderyka zagra dla szamotulan już w tę sobotę!

To będzie bardzo gorący początek grudnia!

FOT. GABRIELA KABACIŃSKA

S. M. SZYMCZAK, M.WOJCIECHOWSKA

Artystyczny bój
o „Złoty Wawrzyn”

W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział 80 tancerzy
aa Popularyzacja różnych form

tanecznych oraz ich walorów artystycznych i wychowawczych, to jeden z g ównych celów rozgrywanego co roku w Biezdrowie Konkursu Tańca z Pomponami o Z oty Wawrzyn . W sobotę 2 grudnia
w hali sportowej przy biezdrowskiej Szkole Podstawowej odbędzie
się czwarta edycja tej imprezy organizowanej przez Uczniowski
Klub Sportowy Wawrzyn, Urząd
Miasta i Gminy Wronki oraz
Wroniecki O rodek Kultury. Patronat honorowy nad konkursem obją burmistrz Miros aw Wieczór.
Artystyczny bój o Z oty Wawrzyn to jedna z największych imprez tanecznych w powiecie
szamotulskim, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zespo ów dzia ających w regionie,
Wielkopolsce, a nawet poza naszym województwem. W ubieg ym roku do konkursu przystąpio aż ś0 tancerzy, którzy chwalili
sobie organizację oraz wysoki poziom prezentacji artystycznych.
W najbliższą sobotę, uczestnicy konkursu zmierzą się w dwóch
konkurencjach: solo z pompona-

NA DUŻYM
EKRANIE
REPERTUAR KIN

cych m odych wokalistów i kompozytorów, charakteryzujący się
niezwykle oryginalną barwą g osu – Piotr Zio a, zago ci na scenie
szamotulskiego kina Halszka
w najbliższą sobotę, 2 grudnia.
Początek koncertu o godzinie
19.00
Debiutancki album artysty zatytu owany Revolving Door zosta nagrodzony Fryderykiem
201Ś w kategorii Fonograficzny
Debiut Roku . – P yta utrzymana
jest w klimacie muzyki rozrywkowej lat 50-tych i 60-tych, któ-
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aa „Jeden z najbardziej obiecują-

Piotr Zioła zagości na scenie kina „Halszka” 2 grudnia

ry najbardziej inspiruje artystę –
informuje Szamotulski O rodek
Kultury, organizator sobotniego
koncertu.
Bilety w przedsprzedaży można nabyć w cenie 35 z w kasie kina, SzOK–u i on-line na stronie
szok.info.pl. W dniu koncertu natomiast bilety będą dostępne
w cenie 45 z . Oczywi cie o ile
wcze niej nie zostaną wyprzedane. Lepiej nie czekać do ostatniej
chwili! Serdecznie zapraszamy!
a¹
robert.poczekaj@polskapress.pl

ROBERT POCZEKAJ

Kino „Halszka”
Szamotuły
„PIERWSZA GWIAZDKA”
1 grudnia: godzina 14.00,
15.30, 17.00
2 grudnia: godzina 10.00
3 grudnia: godzina 12.00,
14.00, 15.30, 17.00
4 – 5 grudnia: godzina 14.00,
15.30, 17.00
6 grudnia: godzina 14.00
i 16.00

mi oraz duo/trio z pomponami
w następujących kategoriach wiekowych: przedszkolaki (rocznik
2010 i m odsze), szko a podstawowa I (rocznik 2009, 200ś, 200Ś),
szko a podstawowa II (rocznik

Bój o „Złoty
Wawrzyn”
to jedna
z największych
imprez
tanecznych
w powiecie
2006, 2005, 2004), szko y ponad
podstawowe (rocznik 2003 i starsze). Jury pod uwagę będzie brać
m.in. przygotowanie akrobatyczne i umiejętno ci taneczne, sposób
ich po ączenia, a także pracę
z pomponami. Chociaż istotą konkursu jest rywalizacja, organizatorzy liczą, że stanie się on również
wielkim, niepowtarzalnym więtem tańca. a
¹
„NA KARUZELI ŻYCIA”
1 grudnia: godzina 18.30
2 grudnia: godzina 21.30
3 – 5 grudnia: godzina 18.30
„NAJLEPSZY”
1 grudnia: godzina 20.30
3 – 5 grudnia: godzina 20.30
8 grudnia: godzina 18.30
10 – 12 grudnia: godzina 18.30
Bilety: 12 zł (seans2D),
14 zł (seans 3D)
Kontakt: ul. Dworcowa 7,
tel.61 29 20-031

Kinoteatr
„Gwiazda” Wronki
Nieczynne z uwagi na prace
remontowe.
RED.
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Artystce na scenie towarzyszył świetny polski pianista, Wojciech Gogolewski

Lora Szfran zagrała w szamotulskim kinie
JERZY NOWAKOWSKI

K

iedy w latach ś0. ubiegłego
stulecia zaistniała na polskiej scenie muzycznej,
wszystko się zmieniło. Musiało się
zmienić, bo takiego głosu, takiego
talentu, nie spotyka się na co dzień.
Urszula Dudziak podziwia ją od lat,
Michał Urbaniak opowiada o niej
za Oceanem, a Leonard Cohen na
pewno kiedy , w tym jazzowym
niebie, podziękuje jej za płytę Sekretne życie... (osobiste spojrzenie na jego twórczo ć).
Lorę Szafran zna każdy, kto kocha polski jazz. To artystka nietuzinkowa, obdarzona wyjątkową,
chropowatą i szalenie charyzmatyczną barwą głosu. Współpracowała z najwybitniejszymi przedstawicielami gatunku, od Włodzi-

ZAPOWIEDZI
KULTURALNE

Lora Szafran to artystka
nietuzinowa

Granica między sceną a widownią została zatarta

mierza Nahornego począwszy,
przez Włodka Pawlika, Janusza
Muniaka, na Janie Ptaszynie Wróblewskim i Zbyszku Namysłowskim
skończywszy. A to już dużo mówi
o tym, z jakim formatem wokalistki mamy do czynienia. A w zasadzie – mieli my. Lora Szafran w minioną sobotę 25 listopada zagrała
dla szamotulan.
Kino Halszka wypełniło się
po same brzegi. Zainteresowanie
koncertem już na etapie przedsprzedaży biletów było tak duże,
że Szamotulski O rodek Kultury
zdecydował się na uruchomienie
tzw. dostawek. I one rozeszły się jak
ciepłe bułeczki! Nie ma się zresztą
czemu dziwić – tej muzycznej
uczty chciał posmakować po prostu każdy.
Artystka zaprezentowała publiczno ci materiał z płyty Droga

do ciebie wydanej w roku 200Ś,
na której znalazły się jazzowe interpretacje polskich klasyków, czyli utworów Jerzego Wasowskiego
i Jeremiego Przybory znane z Kabaretu Starszych Panów. Być może chodziło wła nie o ten repertuar, który mimo upływu tak wielu
lat, nadal elektryzuje, wywołuje
emocje i najzwyczajniej w wiecie
– cieszy. A być może to niezwykła
symbioza talentów – Lory Szafran
i pianisty Wojciecha Gogolewskiego, który towarzyszył jej na scenie sprawiła, że w ten sobotni wieczór nikt nie chciał opuszczać sali
kinowej. Arty ci stworzyli fantastyczny klimat, w którym granica
między sceną a widownią zatarła
się – tak, jak często bywa w jazzie.
Dzięki temu słuchacze skupili się
na dźwięku, który, choć prosty, był
po prostu genialny. a ¹

stronie www.wokwronki.pl.
Koncert rozpocznie się
o godzinie 18.00. Serdecznie
zapraszamy!

To dopiero będzie gratka! Przepiękny spektakl baletowy na ekranie szamotulskiego kina

FOT. SZOK

j.nowakowski@glos.com
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ZNA JĄ KAŻDY,
KTO KOCHA
POLSKI JAZZ

FOT. SZOK

Lora Szafran zagrała w szamotulskim kinie „Halszka” w minioną sobotę 25 listopada

FOT. SZOK

FOT. SZOK
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Artyści zaprezentowali utwory Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory

Baśniowy „Dziadek do orzechów” w „Halszce”

DZIEJE SIĘ!

WRONKI W sobotę, 2 grudnia
we Wronieckim Ośrodku Kultury odbędzie się Parada Gwiazd
Telewizji TVS. Metrum, Tomasz
Calicki, Teresa Walerjańska, Kola&Jula, New For You i Mona Lisa zaprezentują się w programie
Szlagier Show. Koncert poprowadzi Nina Nocoń.
Bilety w cenie 55 zł można zakupić w kasach WOK–u, kinoteatru „Gwiazda” oraz on-line na

SZAMOTUŁY W czwartek 7
grudnia kino „Halszka” po raz
kolejny stanie się świadkiem
niebywałych zmagań artystycznych. Sceną zawładną wówczas
młodzi artyści, którzy zmierzą
się w XVIII Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
o Statuetkę Czarnej Księżniczki. Przesłuchania rozpoczną się
o godzinie 10.00. Serdecznie
zapraszamy.

aa Spektakl baletowy Dziadek

do orzechów Piotra Czajkowskiego w choreografii Jurija Grigorowicza i wykonaniu tancerzy moskiewskiego Teatru Bolszoj w grudniu zago ci na ekranach kin
i o rodków kultury. Oczywi cie będzie można go zobaczyć również
w szamotulskim kinie Halszka .
– W wielu krajach nie ma Bożego Narodzenia bez gwiazdkowego
spektaklu Dziadka do orzechów .
Choć prapremiera baletu odbyła
się w Petersburgu w dniu więtego
Mikołaja, 6 grudnia 1ś92 roku, to
tradycja gwiazdkowa towarzyszą-

FOT. ARCHIWUM NM

Śląskie szlagiery

Najmłodsi
na scenie

„Dziadek do orzechów” już 7 grudnia w kinie „Halszka”

ca temu baletowi powstała niemal
pół wieku później w Stanach Zjednoczonych. Choć dzi , inaczej niż
za czasów Czajkowskiego, spektakl
ten jest kierowany głównie do
młodszych widzów, to nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych
arcydzieł klasycznego baletu rosyjskiego – informuje Szamotulski
O rodek Kultury.
Na ekranie Halszki spektakl
zago ci Ś grudnia o godzinie 19.00.
Bilety w cenie 25 zł (normalny) i 20
zł (ulgowy) do nabycia w SzOK-u,
kinie oraz na szok.info.pl. a ¹
ROBERT POCZEKAJ
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Przesłuchania konkursowe
trwały przez kilka godzin

miejsce zajął Mateusz Konieczny
z Trzcianki, a III Marek Smoliński
z Krzyża Wielkopolskiego. W kategorii poezja śpiewana pierwszą
nagrodę odebrał Rafał Kowalewski
z Koszalina, dwie równorzędne
trzecie nagrody otrzymały natomiast: Katarzyna Zaraś z Szamotuł
(akompaniament Małgorzata Michalak) i Sandra Madera z Koszalina. Ponadto, Jury przyznało nagrodę specjalną za kompozycję Rafałowi Kowalew-skiemu z Koszalina.
W kategorii teatr jednego aktora zwyciężyła Sylwia Witkowska
z Koszalina, a trzecią nagrodę zdobyła Magdalena Budzyniak z Nowej Soli. Przyznano również specjalną nagrodę aktorską Krzysztofowi Bajsztokowi z Kościana, którego kontrowersyjny monodram,
odwołujący się do współczesnej,
polskiej sceny politycznej i społecznych nastrojów ostatnich miesięcy wywołał wiele emocji. a ¹

bietach, dlatego zestawiłam tak
kontrastujące gatunkowo, formalnie i w treści utwory. Wiersze Księdza Krzyckiego opowiadają o prostytutkach, którymi gardzimy,
choć w naszym świecie jest przecież tyle seskizmu - mówi Sylwia
Achtu.
Aleksandra Słomińska, instruktor z Szamotulskiego Ośrodka Kultury uważa, że Sylwia
Achtu była niezwykle ekspresyjna na scenie i z dużą łatwością nawiązała kontakt z publicznością.
– Wyraźnie ma to coś, a swoją
przyszłość na pewno zwiąże z aktorstwem - komentowała.
Konserwatywny Przerwa Tetmajer, feministyczna Margaret
Atwood i skandalizujący, obrazoburczy Andrzej Krzycki w ekspresyjnej recytacji zapewnili poznaniance główną nagrodę Turnieju.
W kategorii recytacja zwyciężyła Klaudii Kosiorek z Opola, II

Wśród uczestników nie
brakowało instrumentalistów

Artyści zadziwiali
odważnymi interpretacjami
utworów literackich

FOT. SZOK

W

niedzielę, 26 listopada
o godzinie 5.00 nad ranem zakończył się
trwający od sobotniego wieczoru
XXI Ogólnopolski Turniej Ożywiania Słowa. Kilkudziesięciu
uczestników zaprezentowało się
na scenie kina Halszka w różnych odsłonach. Słuchaliśmy poezji śpiewanej, monodramów i recytacji, a szamotulskie kino
odwiedzili artyści z całej Polski.
Turniej poprzedził koncert Lory
Szafran, jednaj z najbardziej zasłużonych wokalistek jazzowych
w Polsce, której akompaniował
pianista Wojciech Gogolewski.
- Smakujcie słowa, są trwalsze
od rzeczy. A kiedy nas już nie będzie one będą pracować nad stawaniem się świata - tymi osobliwymi i jakże trafnymi słowami, cytując poetę Andrzeja Sulimę -

Suryna rozpoczął ten niezwykły
wieczór Piotr Michalak, Dyrektor
Szamotulskiego Ośrodka Kultury.
Przesłuchania trwały kilka godzin. Artystów oceniło Jury w składzie: Andrzej Ciborski - bard, redaktor Radia Poznań, Piotr
Kaźmierczak - aktor Teatru Polskiego w Poznaniu i Jan Janusz
Tycner z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji
Kultury w Poznaniu. Nad ranem
ogłoszono werdykt.
Nagrodę Główną i statuetkę
Lauru Rodu Górków otrzymała
Sylwia Achtu z Poznania, która
wyrecytowała fragment wiersza:
Lubię kiedy kobieta Kazimierza
Przerwy Tetmajera i jeden z wierszy księdza Andrzeja Krzyckiego,
a także fragment opowiadania
Margaret Atwood Dobre kości.
– Nie lubię poezji staropolskiej,
ale chciałam aby moja recytacja
była wymowna, opowiadała o ko-

FOT. SZOK

MICHALINA FRITSCH

Sylwia Achtu sięgnęła
po Laur Rodu Górków
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A Inne orzeczenie o niepełnosprawności dostanie dziecko, a inne będzie miała osoba dorosła
A Jakie decyzje potwierdzają formalnie niepełnosprawność? Wyjaśniamy - w przystępny sposób

Niepełnosprawność. Rodzaje orzeczeń
Ważne informacje

Prawo
Ilona Burkowska

Są dwa - odrębne systemy orzekania
o niepełnosprawności

A niepełnosprawności - dotyczy dzieci do 16. roku życia.

Stopień
niepełnosprawności
To orzeczenie - jak nazwa wskazuje - przewiduje przypisanie
niepełnosprawności do określonego stopnia. Może on być
znaczny, umiarkowany, lekki.

Znaczny stopień
niepełnosprawności

Osoby te muszą jednocześnie wymagać stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych
osób - z uwagi na to, że
w związku ze swoją niezdolnością do samodzielnej egzystencji nie są w stanie same pełnić ról społecznych.
Uwaga, trzeba wiedzieć, że
zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności możliwe jest, gdy u danej osoby
występują jednocześnie ograniczenia w wykonywaniu zatrudnienia i konieczność stałej lub długotrwałej opieki
i pomocy.

Umiarkowany stopień
niepełnosprawności
Do niego mogą być zaliczone
trzy grupy osób:
A niezdolne do pracy;
A zdolne do pracy jedynie
w warunkach pracy chronionej;
lub
A wymagające czasowej albo
częściowej pomocy innych
osób w celu pełnienia przez siebie ról społecznych.

Lekki stopień
niepełnosprawności
Do niego z kolei zaliczamy osoby o naruszonej sprawności
swojego organizmu:

b Orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia.
Jest oceną ograniczeń w możliwości funkcjonowania w życiu
A powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy - w porównaniu do tej, jaką wykazuje osoba
o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną;
A mające ograniczenia w pełnieniu ról społecznych - dające
się wyrównać przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
lub techniczne.

To warto wiedzieć!
Osoby o znacznym lub też
o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności mogą zatrudnić się u pracodawcy, który nie zapewnia warunków pracy chronionej. Jest to możliwe
w przypadkach przystosowania
stanowiska pracy do potrzeb
osoby niepełnosprawnej (potwierdzonego pozytywną opinią Państwowej Inspekcji Pracy) oraz zatrudnienia w formie
telepracy.

Orzeczenie
o niepełnosprawności
1. Wydaje się je osobie, która nie
ukończyła 16. roku życia na wniosek wniesiony przez
przedstawiciela ustawowego
dziecka.
2. Niepełnosprawność określa
się na czas określony - jednak

na okres nie dłuższy niż
do ukończenia przez dziecko 16
lat. Potem można złożyć wniosek o wydanie orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.
3. Dziecko zaliczane jest do osób
niepełnosprawnych, jeżeli ma
naruszoną sprawność fizyczną
lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12
miesięcy z powodu: A wady
wrodzonej; A długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu - a ta wada, choroba, uszkodzenia skutkują koniecznością zapewnienia całkowitej
opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
życiowych (w sposób przewyższający wsparcie potrzebne innym dzieciom w tym wieku).

PRAWO

Czym jest
niepełnosprawność
Według ustawy: oznacza
trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego
lub długotrwałego naruszenia
sprawności organizmu w szczególności powodującą
niezdolność do pracy.
Pojęcie niepełnosprawności
obejmuje więc kategorię zdolności do pełnienia przez człowieka ról społecznych
(niepełnosprawność, zgodnie
z kryterium ustawowym, to
niemożność efektywnego ich
pełnienia). (IKA)

WYJAŚNIAMY

Niepełnosprawność
według ustawy
To niemożność efektywnego
pełnienia ról społecznych, to
jest wypełniania zobowiązania, które wynika z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę
z przysługujących jej przywilejów i praw wg bardziej lub
mniej określonego wzoru
(czyli niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie). Oznacza
to, że ocena stanu zdrowia nie
jest jedynym wyznacznikiem
niepełnosprawności, bo
orzecznictwo o niej uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania. Orzekanie
o niepełnosprawności nie jest
oceną stanu zdrowia osoby
orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania w życiu społecznym
i zawodowym, będących następstwem naruszenia sprawności organizmu.
(IKA)

Gdzie załatwić
formalności
Wydanie orzeczenia następuje
na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego. Składamy go
w miejskim albo powiatowym
zespole do spraw orzekania
o niepełnosprawności, właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej (co
do zasady, ale nie zawsze tam).
A¥
KONSULTACJA: HENRYKA
ŁUKOWIAK

b Inne orzeczenie dostanie dziecko, a inne osoba dorosła

To naruszenie sprawności organizmu w stopniu, które uniemożliwia zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych
bez pomocy innych osób.
A Za takie potrzeby życiowe
uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się oraz
komunikację.
Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:
1) trwałe (stałe) - jeśli według
wiedzy medycznej stan zdrowia
nie rokuje poprawy;
2) okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić
poprawa stanu zdrowia.

Wskazania do ulg
i uprawnień

FOT. 123RF

A zdolne do pracy jedynie
w warunkach pracy chronionej.

FOT. 123RF

Zalicza się do niego osoby z naruszoną sprawnością organizmu, które są:

1. Do celów rentowych: on dotyczy orzekania o zdolności
do zatrudnienia lub jej braku.
Badania odbywają się w trakcie posiedzeń komisji ZUS,
KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) oraz
komisji lekarskich podległych
Ministerstwu Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).
2. Do celów pozarentowych
lub do celów ulg i uprawnień
niezwiązany z rentą: dotyczy
orzekaniaoniepełnosprawności
ijejstopniuorazowskazaniach
doulgiuprawnień.Badania odbywają się w trakcie komisji miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
(i właśnie ten system dziś szerzej opisujemy w poradniku).
(IKA)

Co to jest niezdolność
do samodzielnej
egzystencji

FOT. 123RF

A stopniu niepełnosprawności
- to orzeczenie dotyczy osób
powyżej. 16 roku życia;

A niezdolne do pracy; albo

Warto wiedzieć

PRAWO

Prawnym potwierdzeniem
niepełnosprawności, pozwalającym na formalne zaliczenie
do grona takich osób, są orzeczenia o:

Orzeczenie o wskazaniach
do ulg i uprawnień zespół orzekający wydaje osobie, która
ukończyła 16 lat i ma jedno
z następujących orzeczeń:
A ważne orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności
do pracy,
3) częściowej niezdolności
do pracy;
A ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON),
wydane przed 1 stycznia 1998
roku, o zaliczeniu do jednej
z grup inwalidów;
A ważne orzeczenie KRUS-u wydane przed 1 stycznia 1998
roku - o niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym .
To trzeba wiedzieć.
A Orzeczenie o wskazaniach
do ulg i uprawnień wydaje się
do czasu upływu ważności wyżej
wymienionego orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności
do pracy ( art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień mogą być wydane
jedynie po zbadaniu osoby przez
lekarza - członka składu orzekającego. Od wydanego w tym trybie orzeczenia nie można się
odwołać.
(IKA)
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Krzy ówka panoramiczna

Krzy ówka z hasłem

Jolka

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do
19 utworzą rozwiązanie.
Poziomo:
Pionowo:
3) chowanie zmarłego,
1) surowiec na meble,
7) cukierek w … obórce,
2) na torcie urodzinowym,
8) hałas odsuwanych krzeseł,
3) przysmak z zająca,
9) zbłąkana, czyli grzesznik,
4) mieszka na Podhalu,
10) pierzasta piłeczka,
5) rozgardiasz, chaos,
12) impuls do działania,
6) patronka górników,
14) cenna trawa pastewna,
11) łączy łopatkę z mostkiem,
16) coś na pó niej,
12) niezmierzona dal,
19) na twarzy muzułmanki,
13) prawdę ci powie?,
20) w portfelu Rosjanina,
15) lokum kanarka,
21) czapeczka tatarska,
17) werbunek do wojska,
22) wypuszczana z łuku.
18) deski dla aktora.

Krzy ówka APoczątek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kreską, kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.

Logogryf

R) największy producent obuwia w PRL (8).
S) austriacka cię arówka (5).
T) aktor z filmu „Ostatni samuraj” (3, 6).

U) skwar w lecie (4).
W) uczucie za enowania, obciachu (5).
Z) cząstka czosnku (5).
) dawny kosiarz (6).

Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
1) but dla ołnierza,
2) odrobina, zdziebko,
3) przedmiot z lamusa,
4) pobiera opłaty graniczne,
5) zielone liście na kwaśną
zupę.

Szyfr

Litery z pól od 1 do 16 utworzą
tytuł programu TV.
Poziomo:
3) kapitan kutra,
1) mo e przenosić góry.
Pionowo:
12) Bogdan, były trener kadry
szczypiornistów,
3) spoina wykonana palnikiem.

Szyfrogram

Rozwiązaniem jest przysłowie
ludowe.
1) brak tchu po wysiłku: 3 – 5 –
4 – 28 – 11 – 18 – 7 – 10,
2) miara zimnej wody: 20 – 8 –
1 – 2 – 9,
3) łódka napędzana wiosłem:
16 – 15 – 14 – 21 – 12,
4) zwierzę na jezdni: 24 – 23
– 22 – 17 – 13,
5) srogi rewan : 26 – 27 – 25
– 19 – 6.

Rozwiązania

Krzy ówka panoramiczna: Co rozum, to zdanie; wirówka panoramiczna: Plucha jest smutna; krzy ówka z hasłem: Dzionek
coraz krótszy; jolka: dziennik; szyfr: „Wyspa przetrwania”; logogryf: Maszyna rolnicza; krzy ówka A- : palestra; szyfrogram:
Bez datku łaska jak rzeka bez wody.

Ka dy odgadywany wyraz
(w nawiasie liczba liter) zaczyna się literą poprzedzającą
określenie. Miejsce wpisywania do odgadnięcia. Litery
w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie.
A) ze zdjęciami rodzinnymi (5).
B) pogodne dni wczesnej jesieni (5, 4).
C) dłu y się leniowi (4).
D) anonimowa skarga (5).
ź) cecha odległych krajów (8).
Ż) religijny zapaleniec (7).
ż) roślina wodna; nenufar (6).
H) Benny …, angielski komik
(4).
I) stan w żórach Skalistych (5).
J) młody chwat (5).
K) piłkarskie „wapno” (5).
L) tremo w przedpokoju (6).
Ł) pulsujący ból w kościach (7).
M) marynarz z Rosji (6).
N) pan na pla y naturystów (4).
O) zakres zjawiska (6).
P) raduje zmysły estety (6).

Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie. Ujawniono
wszystkie litery „C”.
W przypadkowej kolejności:
– masa na bimber
– cecha gospodarnego
– prawie ksiądz
– ja lub ty
– nie dla propozycji
– znawca Czarnego Lądu
– rezonans; echo
– buraczki z chrzanem
– tkwi w płocie
– taran lub katapulta

DZIEŃ SZAMOTULSKI

20 INFORMATOR

PIĄTEK, 1 GRUDNIA, 2017

112

997

998

999

Europejski numer alarmowy,
obowiązuje w całej UE

Policja

Stra po arna

Pogotowie ratunkowe

APTEKI
W SZAMOTUŁACH
APTEKA RODZINNA
ul. Braci Czeskich 15;
61 29 32 397
APTEKA POD SATURNEM
ul. Kopernika 3;
61 29 22 497
APTEKA OSIEDLOWA
ul. Łąkowa 9;
61 29 32 078
APTEKA PANACEUM
ul. Kościelna 2;
61 29 25 836
APTEKA POD BASZTĄ
ul. Wroniecka 26/2;
61 29 20 584
APTEKA PRZY KOŚCIELE
ul. Dworcowa 16 a,
61 29 32 324
APTEKA PRZY SZPITALU
ul. Sukiennica 13
530 530566
APTEKA POD BASZTĄ
ul. Wroniecka 26
61 29 20 584
APTEKA CENTRUM ZDROWIA
Rynek 13
61 44 38 162
APTEKA POD ZEGAREM
ul. Sportowa 17,
61 29 31 671
APTEKA PRZYJAZNA
ul. Poznańska 1
61 29 21 427

APTEKI
W POWIECIE
APTEKA ŚW. WAWRZYŃCA
ul. św. Wawrzyńca 21, Pniewy,
61 291 20 83
APTEKA RUMIANKOWA
ul. Międzychodzka 22, Pniewy,
61 293 84 24
APTEKA PHARMACON II
ul. Targowa 16, Pniewy,
61 291 01 36
APTEKA ŚRÓDMIEJSKA
ul. Mickiewicza 16, Pniewy
61 291 09 96
APTEKA ADONIS
H. BALCERK,
ul. Jeziorna 11, Pniewy,
61 295 11 44
APTEKA WRONIECKA
ul. Poznańska 30, Wronki
67 254 26 45
APTEKA ARNICA
ul. Mickiewicza 47, Wronki
67 254 20 17

67 254 01 34
APTEKA SŁONECZNA
ul. Partyzantów 12a, Wronki
67 254 35 67
APTEKA CENTRUM ZDROWIA
Plac Wolności 1 Wronki
67 255 92
APTEKA ARNICA
ul. Mickiewicza 47, Wronki
67 25 42 017
APTEKA POD MIŁORZĘBEM
ul. Powstańców Wlkp. 17,
Duszniki,
61 29 19 340
APTEKA PANACEUM
ul. Jana Pawła II 11, Kaźmierz
61 291 76 92
APTEKA ESKULAP
ul. Orzeszkowej 4/1, Kaźmierz,
61 291 83 68
APTEKA POD KASZTANAMI
ul. Wroniecka 15, Ostroróg
61 29 168 92
APTEKA POD ZŁOTYM
MOŹDZIERZEM”
ul. Kruppika 2, Obrzycko,
61 291 33 09
APTEKA ZDROWIE
ul. Szamotulska 28, Otorowo
61 291 72 51
APTEKA VITA
ul. Jeziorna 2, Pamiątkowo,
606 197 264

URZĘDY
STAROSTWO POWIATOWE
W SZAMOTUŁACH,
ul. Wojska Polskiego 4,
61 292 87 00;
61 292 87 01,
e – mail:
starostwo@szamotuly.com.pl
URZĄD MIASTA I GMINY
SZAMOTUŁY,
ul. Dworcowa 26,
61 29 27 501;
e – mail: umig@szamotuly.pl
URZĄD MIASTA I GMINY
WRONKI
ul. Ratuszowa 5,
67 254 53 00
e – mail: poczta@wronki.pl
URZĄD GMINY KAŹMIERZ
ul. Szamotulska 20,
61 291 80 65
e – mail: gmina@kazmierz.pl
URZĄD MIASTA OBRZYCKO
ul. Rynek 19,
61 29 131 87;
61 29 131 28
e – mail:
sekretarz!obrzycko.com

APTEKA PHARMAKON II
os. Borek 10 e, Wronki
67 254 94 79

URZĄD GMINY OBRZYCKO
ul. Rynek 19
61 29 130 65;
e – mail: gmina@obrzycko.pl
sekretarz@obrzycko.pl

APTEKA POD ORŁEM
ul. Rynek 6, Wronki

URZĄD GMINY DUSZNIKI
ul. Sportowa 1,

61 29 19 400;
61 29 19 075
e – mail: urzad@duszniki.eu

SPOŁECZNEJ OBRZYCKO
ul. Rynek 1
61 29 13 035

URZĄD GMINY PNIEWY
ul. Dworcowa 37,
61 29 38 600,
e – mail: um@pniewy.wokiss.pl

MIEJSKO – GMINNY
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ OBRZYCKO
ul. Powstańców Wlkp. 23
67 254 00 44

URZĄD MIASTA I GMINY
OSTRORÓG
ul. Wroniecka 14,
61 291 65 65
e – mail:
Ostrorog_UMIG@wokiss.pl

JEDNOSTKI
SZAMOTULSKI OŚRODEK
KULTURY
ul. Dworcowa 43,
61 29 213 07
WRONIECKI OŚRODEK
KULTURY
ul. Poznańska 59
67 245 01 41
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W KAŹMIERZU
ul. Dworcowa 2
61 291 80 72
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I CENTRUM ANIMACJI
KULTURY W DUSZNIKACH
ul. Jana Pawła II 8
61 29 19 480

GMINNY POMOCY
SPOŁECZNEJ KAŹMIERZ
ul. Szamotulska 20 c
61 291 83 60
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
61 29 19 400
61 29 19 075
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ PNIEWY
ul. Wolności 1
61 29 10 756
POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W SZAMOTUŁACH
ul. Wojska Polskiego 1
61 10 18 130
61 10 18 150
CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „INTEGRACJA I REHABILITACJA” SZAMOTUŁY
ul. Franciszkańska 5
516 979 944

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY CENTRUM
KULTURY PNIEWY
ul. Strzelecka 11 a
61 29 10 964

URZĄD STANU CYWILNEGO
SZAMOTUŁY
ul. Dworcowa 26
61 29 20 501

KINO „HALSZKA”
SZAMOTUŁY
ul. Dworcowa 7
61 29 20 031

URZĄD STANU CYWILNEGO
WRONKI
ul. Ratuszowa 5
67 254 02 61

MUZEUM ZAMEK GÓRKÓW
ul. Wroniecka 30
61 29 21 813

URZĄD STANU CYWILNEGO
OSTRORÓG
ul. Wroniecka 14
61 291 65 65

MUZEUM ZIEMI WRONIECKIEJ
ul. Szkolna 2
67 25 40 133
CENTRUM SPORTU
SZAMOTUŁY
ul. Sportowa 6
61 29 21 485
OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI PNIEWY
ul. Wolności 20
61 29 36 496
OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W DUSZNIKACH
ul. Sportowa 2
517 649 171
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ SZAMOTUŁY
ul. Plac H. Sienkiewicza 20
61 29 20 217, 61 29 20 837
61 29 23 789, 61 29 23 73357
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ OSTRORÓG
ul. Wroniecka 14
61 29 31 733
OŚRODEK POMOCY

URZĄD STANU CYWILNEGO
DUSZNIKI
ul. Sportowa 1
61 291 90 75 wew. 104
URZĄD STANU CYWILNEGO
OBRZYCKO
ul. Marcinkowskiego 10
61 442 26 34
URZĄD STANU CYWILNEGO
KAŹMIERZ
ul. Szamotulska 20
61 291 80 18765
URZĄD STANU CYWILNEGO
PNIEWY
ul. Św. Ducha 10
61 29 11 168 wew. 101
POWIATOWY URZĄD PRACY
SZAMOTUŁY
ul. Wojska Polskiego 1
61 10 18 100
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Bolesława Chrobrego 8
61 292 15 24, 61 292 15 27
61 292 15 34, 61 292 15 70

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARYJNY
ul. Szczuczyńska 58
61 29 29 712
61 29 20 720
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
ul. Rynek 10
61 29 21 361
POWIATOWA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA SZAMOTUŁY
ul. Wroniecka 30
61 29 25 808
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY OSTRORÓG
ul. Wroniecka 14
61 29 16 519

POMOC
Policja w Szamotułach
997, 61 293 12 11

Straż pożarna
w Szamotułach
998, 61 29 211 38,
61 29 211 76

Pogotowie ratunkowe
999

SP ZOZ Szamotuły
61 29 27 100

Straż Miejska
612932395

Biuro Obsługi Klienta
ENEA Szamotuły
61 111 11 11

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów
61 29 28 709

PCPR:
61 10 18 130, 61 18 150

61 29 31 723
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KAŹMIERZ
ul. Dworcowa 14
61 29 18 408
MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W OBRZYCKU
ul. Marcinkowskiego 10
61 291 32 56
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY WRONKI
ul. Szkolna 2
67 254 06 17
URZĄD SKARBOWY
SZAMOTUŁY
ul. Bolesława Chrobrego 17 a
61 292 06 14
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH
W SZAMOTUŁACH
ul. Lipowa 68
61 29 21 298
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. Z O.O
ul. Wojska Polskiego 14
61 292 18 29
ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH
ul. Bolesława Chrobrego 6
61 29 24 032

DZIELNICOWI
W SZAMOTUŁACH
SIER . FILIP WIŚNY
061 29 31 241 lub 786 936 496
SIER . HUBERT DOMINIAK
61 29 31 242 lub 786 936 492
ST. SIER . DAWID SERWATA
61 29 31 243 lub 786 936 493
MŁ. ASP. LESZEK NOWAK
61 29 31 242 lub 786 936 495
ST. SIER . ADAM KOZŁOWSKI
61 29 31 241
SIER . SZTAB. ŁUKASZ CIECIORA
61 29 31 243 lub 786 936 491
SIER . ŁUKASZ PRZYBYŁ
61 29 31 241 lub 786 936 497
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MOTORYZACJA
SAMOCHODY OSOBOWE- KUPIĘ
WSZYSTKIE auta do 20tys. 885830125
ZABYTKOWE KUPIĘ

Krótkoterminowe pożyczki
INVEST FINANCE, akceptujemy
każde źródło dochodu, również
świadczenia 500+, tel. 511 044 115

ROLNICZE
MASZYNY ROLNICZE
KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne, tel. 602 811 423.

PRACA

ZWIERZĘTA HODOWLANE

KUPIĘ auta części Fiat 126 125p
Nysa Żuk Warszawa Syrena Polonez
668349377

"MAKI" SKUP MACIOR I KNURÓW. Tel.
609-630-005, 601-19-19-44

ZATRUDNIĘ
DO sprzątania terenów zewnętrznych
osoby zdrowe i osoby z orzeczeniem

FINANSE BIZNES

KURKI odchowane, kaczki, gęsi, indyki,
perliczki, przepiórki. Dowóz. 600 539 790

RÓŻNE

o niepełnosprawności Szamotuły,
telefon, 887-110-038

KREDYTY, POŻYCZKI

KIEROWCÓW C+E chłodnie, również

KREDYT 50 000 zł rata 549 zl
730-809-809

bez praktyki. Tel. 507-154-801
ZATRUDNIMY Administratora do

KREDYT 80 000 zł rata 679 zl
730-900-907

obiektu.Tel.: 506 075 097

KUPIĘ stare pocztówki, zdjęcia, całe
albumy, listy, dokumenty, telegramy,
książki do 1945, srebro - sztućce tace
itp, militaria, zabawki, radia, różne inne
starocie z likwidacji domów i mieszkań.
Tel. 602-719-124.

REKLAMA

017935196

Poszukujemy
do pracy od zaraz następujących osób:

PRACOWNIKA DO DZIAŁU SERWISU

PRACOWNIKA SERWISU

Z MOŻLIWOŚCIĄ AWANSU NA KIEROWNIKA DZIAŁU
Wymagania:
• wykształcenie w kierunku technicznym,
• wiedza z obszaru mechaniki, elektryki lub hydrauliki,
• dobra znajomość pakietu MS Oice,
• łatwość nawiązywania kontaktów
oraz budowania pozytywnych relacji,
• samodzielność i odpowiedzialność,
doskonała organizacja pracy,
• odporność na stres,
• Prawo jazdy kategorii B.

Wymagania:
• wykształcenie w kierunku technicznym,
• umiejętność samodzielnej pracy oraz umiejętności organizacyjne,
• gotowość do podróży i pracy na „dyżurze”-teren całego kraju,
• biegła znajomość MS-Oice,
• prawo jazdy kat. B.
• doświadczenie zawodowe w obszarze maszyn rolniczych
i środowiska rolniczego.

Warunek konieczny:
• dobra znajomość języka niemieckiego,
• doświadczenie zawodowe w obszarze maszyn rolniczych
i środowiska rolniczego.
OFERUJEMY:
• stabilną pracę w międzynarodowej irmie produkcyjnej,
• motywacyjny system wynagradzania,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• umowę o pracę na pełen etat, praca możliwa również od zaraz,

•
•
•
•

elastyczny czas pracy i stałe urlopy zakładowe (latem i zimą),
systematyczne szkolenia wdrożeniowe i uzupełniające,
niezbędne narzędzia pracy,
fundusz socjalny.

Więcej informacji udzielamy pod nr. telefonu 61-44-12-032.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Pol-Strautmann Sp. z o.o., ul. Nowotomyska 37, 64-310 Lwówek,
praca@pol-strautmann.com; lub osobiście w dziale kadr. Aplikacje prosimy składać do 15.12.2017 r.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty.
REKLAMA

007881829

REKLAMA

007010924

REKLAMA

057036504

Sklep i gabinet „BIONATURA”

BIOENERGOTERAPEUTA
- ZIELARKA

BEZPŁATNE BADANIE WZROKU

W i e l k i M i s t r z Re i k i D a n u t a J a n ko w s k a
Naturalna metoda uzdrawiania energią. Bez lekarstw
Kursy samoleczenia i uzdrawiania metodą REIKI
Zabiegi lecznicze - pomoc chorym bioenergią
na różne schorzenia, dla dzieci i dorosłych
Egzorcyzmy - oczyszczenie od złych energii
Radiestezja - badanie mieszkań oraz domów i terenów
Ziołolecznictwo
Świecowanie uszów

Sklep: upominki, biżuteria, książki, płyty,
świece, kadzidełka, olejki itp.
Wągrowiec, ul. Słowackiego 5a, tel.: 604 849 010; 607 489 262
Czynne: pon.-pt. od 10.00 do 18.00, sob. od 9.00 do 13.00

Zrób prezent swoim bliskim. Przy zakupie okularów
bon upominkowy o wartości 50 zł. * szczegóły w salonie
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REKLAMA

Q701246664A

FUTSALU 2017/2018

SZAMOTULSKA LIGA

a Piątkowa liga ma się z każdą kolejką coraz lepiej

Sąsiedzkie bitwy na korzyść
niżej notowanych drużyn
KLASYFIKACJA
NAJLEPSZYC H STRZELCÓW

robert.poczekaj@polskapress.pl

ROBERT POCZEKAJ

12 bramek - Łukasz Maciejewki
7 bramek Rafał Krówczyński
6 bramek- Kacper Szmyt,
Mare Redlarski , Michał Łach
5 bramek - Radosław Gendera ,
Jarosław Nabzdyk,
Jakub Pieczak
4 bramki - Antoni Suwalski ,
Mariusz Kasiński, Jarosław
Jopp, Rafał Chmal ,
Szymon Świderski

REKLAMA

Ataki na bramkę nie zawsze były skuteczne

pa Europolu pewnie punktowaa Herkulesa, by ostatecznie wygrać 3:0. Herkules mimo podejmowanych prób wciąż nie pokaza mocy.
Kolejny pojedynek zespo ów
sąsiadujących ze sobą w tabeli, to mecz Or ów ysego
Szamotu y kontra Niezgrani
Obrzycko. Or y pewnie prowadzi y grę prowadząc w bitwie

o kolejne ligowe punkty. Tu również zwycięzcy przeskakują rywala z tabeli.
Zespó My Przyszliśmy Tylko
Popatrzeć pnie się powoli w górę tabeli. W kolejnym swoim
meczu pewnie zwyciężają z drużyną z Baborowa.
Nie ma ja k do tej pory
szczęścia w rozgrywkach ekipa
policjantów. Mimo, że świetnie

FOT. ROBERT POCZEKAJ

FOT. ROBERT POCZEKAJ

Z

a nami czwarta kolejka
Szamotulskiej
Ligi
Futsalu CUK CUP. Jak
do tej pory pad o już ponad 160
bramek. Liga zaskarbi a sobie
już uznanie i spore zainteresowanie ze strony kibiców. Na parkiecie Hali Na ęcz zmieniają się
drużyny, wykończone pó godzinnymi pojedynkami, jednak
na trybunach wiernie kibicuje
ca y czas ca kiem spora liczba
widzów. Jednym z nich jest pan
Krzysztof S aboszewski w aściciel CUK Szamotu y, g ównego
sponsora ligi.
- Cieszy mnie szczególnie
spora frekwencja na trybunach
i zaangażowanie zawodników.
Udzia w tym przedsięwzięciu
uważam za trafiony pomys , który mam nadzieję rozwijać się będzie w kolejnych sezonach - zapewnia Krzysztof S aboszewski
Czwartą kolejkę zainaugurowa o spotkanie sąsiadów z tabeli. Po wyrównanym pojedynku
FC Ogniomistrz pokonuje Young
Boysów wyprzedzając rywali
w tabeli. Kolejne widowisko nie
dostarczy o już tylu emocji. Eki-

Sponsorzy ligi z zadowoleniem obserwowali mecze

radzili sobie z drużyną z początku tabeli - Orlikiem Wtorek
20:30, to jednak minimalnie
przegrali. Niewielka to pociecha,
bo wciąż w lidze jako jedyni nie
mają na swym koncie żadnego
punktu.
Zgodnie z przewidywaniami
wspania ym pilkarskim widowiskiem uraczyli nas zawodnicy
występujący w ostatnim spotka-

niu tego wieczora. Wymiana
mocnych ciosów, piękne bramki. Ostatecznie jednak minimalne prowadzenie utrzyma a drużyna Kaczmarek Transport pokonując futsalistów Slums
Attack 4:3. Zespó Transport powraca tym samym na tron lidera. rozgrywek. Następna kolejka zapowiada się równie ciekawie.

WYNIKI

4. kolejka: FC Ogniomistrz - Young Boys Team 3:2, Herkules - Europol Gaz 0:3, Niezgrani Obrzycko - Orły Łysego Szamotuły 1:4, Fly
High Baborowo - My Przyszliśmy Tylko Popatrzeć 0:4, Orlik - Wtorek 20:30 - Policja
2:1, Kaczmarek Transport - Slums Attack 4:3

TABELA

1. Kaczmarek Transport
2.. Slums Attack
3. Orlik - Wtorek 20:30
4. FC Ogninomistrz
5. Young Boys Team
6. My Przyszliśmy...
7. Orły Łysego...
8. Niezgrani Obrzycko
9. Europol Gaz
10. Fly High Baborowo
11. Herkules
12. NSZZ Policjantów

4 10 23:10
4 9 21:7
4 9 22:17
4 8 16:9
4 7 15:8
4 6 13:12
4 6 15:15
4 5 11:12
4 4 6:7
4 3 14:15
4
1 6:26
4 0 3:27

017881235
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Koszykówka

Duszniki Start biegaczy i ich pupili

Warto trenować
koszykówkę
od najmłodszych
lat

Finałowy bieg
korony dogtrekkingu
aa W nied“ielę, 18 listopada od-

FOT. PIAST GLIWICE

kos“ykarska pr“ygoda najm ods“ej grupy UKS Pniewiak .
Ch opcy “ roc“ników 2009 i 2010
spotykają się dwa ra“y w tygodniu by wspólnie się bawić, rywali“ować i po“nawać elementy kos“ykarskiego r“emios a. Nabór
do “espo u jest ciągle otwarty.
Warto odwied“ić m odych “awodników podc“as treningów
odbywających się w ponied“ia ki
(od 16.30) i środy od (16.00) i doąc“yć do drużyny Pniewiaka .
Ch opaków pr“ygotowuje trener
Pr“emys aw Bosy. Konsekwentnie prowad“one i pr“emyślane
plany treningowe po“walają prowad“onym pr“e“ niego stars“ych
“awodników na odnos“enie lic“nych sukcesów. a

Mateusz Kostecki pokazał się od jak najlepszej strony. Być może już na dobrze poczuł
ducha drużyny Smoków, do której dołączył w tym sezonie.

robert.poczekaj@polskapress.pl
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To dopiero pierwsze miesiące
ich treningów. Są jednak bardzo zadowoleni z dokonujących się zmian i nabywania kolejnych umiejętności.

Czy to znak, że
wraca dobra passa
Red Dragons?
Futsal Smoki zdobywają niezwykle ważne
punkty na trudnym terenie Piasta Gliwice.
robert.poczekaj@polskapress.pl
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Szachy

Otwarte
Mistrzostwa
w szachach
szybkich
aa 10 grudnia w sali Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Pniewach,
pod patronatem Burmistr“a Jaros awa Pr“ewoźnego. Otwarte Indywidualne Mistr“ostwa Gminy
Pniewy w s“achach s“ybkich odbędą się po ra“ tr“eci. Zawody organi“ują Uc“niowski Klub Sportowy S“ach Sękowo i pniewski
OSiR. Zawodnicy rywali“ować będą w dwóch turniejach, które wyonią najleps“ych w tr“ech kategoriach wiekowych (do lat 10, do lat
15 i powyżej lat 15). Na “wycię“ców
turniejów c“ekają puchary, na najleps“ych tr“ech “awodników
w każdej “ kategorii – nagrody. Zapisy drogą mailową, a także (w miarę wolnych miejsc) be“pośrednio
pr“ed “awodami. a
robert.poczekaj@polskapress.pl
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S

moki “e sporymi problemami wyjeżdża y do Gliwic na teren rywala. Rywale, “espó Piasta Gliwice do tej pory na swoim boisku nie pr“egra
a dodatkowo straci bard“o ma o
goli. Z powodów osobistych
w ostatniej chwili “e sk adu wypad
Adam Wachoński, kontu“je lec“y
Jakub Budych, a choroba “mog a
Wojciecha Fleichera. Pod nieobecność wymienionych bramkar“y
mied“y s upkami staną debiutant
Rafa Roj. Od ra“u tr“eba napisać,
że broni “nakomicie o c“ym
świadc“y “erowe konto po stronie
strat.
Od
poc“ątku
mec“u
pniewianie byli stroną pr“eważającą, d ugo konstruowali akcje, grając też konsekwentnie w obronie.
W pierws“ej c“ęści najleps“ą oka“ję do “dobycia gola wypracowa
sobie ukas“ Frajtag, po którego
mocnym uder“eniu pi ka trafi a
w popr“ec“kę. Gospodar“e mogli
objąć
prowad“enie
tuż
pr“ed pr“erwą, kiedy to ro“klepali defensywę Red Dragons.
Na s“c“ęście “espó “ Pniew
do s“atni schod“i “ utr“ymanym

be“bramkowym bilansem spotkania.
Po “mianie stron w pierws“ej
akcj,i “ara“ po ro“poc“ęciu Mateus“ Kostecki kapitalnym uder“eniem pokona Micha a Widuch
i “robi o się 1:0. Gra nabra a tempa,
by o sporo walki, ale wynik nie ulega d ugo “mianie. Kluc“owa dla losów rywali“acji oka“a a się 32 mi-

Ta wygrana
pozwoliła nam
opuścić miejsce
w tabeli,
grożące
spadkiem
RAFAŁ GNYBEK

nuta, kiedy po kontrataku ponownie do bramki rywali trafi Mateus“
Kostecki. Goście w końcówce spotkania próbowali gry “ lotnym
bramkar“em, ale jak wspominaliśmy dobr“e dysponowany Rafa
Roj nie da się pokonać. Smoki mog y nawet ostatec“nie wygrać wyżej, wykor“ystując pr“echwyty
podc“as obrony w pr“ewad“e, jed-

nak nie uda o się trafić do pustej
bramki “ dals“ej odleg ości. Po końcowej syrenie radości i śpiewom
nie by o końca, ale trudno się temu
d“iwić.
- Ta wygrana po“woli a nam
opuścić miejsce w tabeli be“pośrednio “agrożone spadkiem, “najdujemy się na d“iesiątej po“ycji barażowej, mając tylko punkt straty
do grupy “espo ów od miejsca s“óstego w dó . Chcieliśmy pod“iękować ws“ystkim tym osobom, które mimo nas“ej nienajleps“ej postawy ca y c“as w nas wier“ą, to dla
was jest to “wycięstwo - “apewia
Rafa Gnybek menadżer “espo u
- Miejsce w tabeli może to nie
poka“ywa o my potrafimy grać
w futsal. To fajny “espó . Transformacja drużyny trwa. Mam nad“ieję, że na drugą po owę ws“ystko
“epniemy - mówi trener Smoków
ukas“ Frajtag
Najbliżs“e spotkanie Red
Dragons Pniewy ro“egra już w najbliżs“ą sobotę o god“inie 18:00
pr“eciwko MKF Solne Miasto Wielic“ka. S“tab “espo u ma nad“ieję,
że uda się wres“cie odc“arować
pniewską halę i odnieść pierws“e
w tym se“onie “wycięstwo
pr“ed najleps“ą w tym kraju
futsalową public“nością. a

by a sią fina owa ro“grywka II
Dus“nickiej Korony Dogtrekkingu. Zawody odby y się tym
ra“em w Ośrodku Jansowo ko o
Kuślina.
Mimo nie“byt askawej aury
na starcie pojawi a się dość spora
grupa uc“estników biegu. Tradycyjnie uc“estnicy mieli do wyboru trasę rod“inną na 5km ora“
fitness na ok 12 km.
Nieca ą god“inę potr“ebowaa na odnale“ienie ws“ystkich
punktów Magdalena Piątys“ek
wra“ “ Burpeem, “ajmując tym samym pierws“e miejsce w kategorii rod“innej. Podobną ilość c“asu
na pokonanie ca ej trasy potr“ebowa Jakub Napiera a, który ra“em “e swoim psem Rokim bieg
w kategorii d ugodytsansowej.
Wra“ “ up ywającym c“asem

na mecie stawiali się kolejni “awodnicy i “awodnic“ki. Ostatec“nie po“naliśmy ws“ystkie wyniki
rywali“acji. W kategorii rod“innej
“wycięży a wspomniana już
Piątys“ek Magdalena, drugie miejsce
pr“ypad o
Karolinie
Adamc“yk “ Esmą, tr“ecią lokatę
wywalc“y Sar“yński Marcin “ Bilo. W kategorii fitness wśród pań
ponownie najs“ybs“a by a Dagny
Effenberg “e Skuterem, która
pr“ypiec“ętowa a tym występem
“wycięstwo w ca ym cyklu. Srebro
wywalc“y a Aleksandra Andres
“ Piratem. Na ostatnim stopniu podium stanę a Kowalc“yk Paulina
“ Busterem. Wśród panów tr“ecie
miejsce “ają Marcin Wujek, drugie Mi os“ Pier“chlewic“, a pierws“e Jakub Napiera a. a ¹
robert.poczekaj@polskapress.pl
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Futsal Rywalizacja sołectw trwa

Buszewo powraca
na tron lidera
W miniony weekend
Pniewska Amatorska Liga Soectw ponownie ro“grywa a dwie
kolejki. Mimo sporego wysi ku
obydwa dni pr“ebiega y w duchu
rywali“acji pe nej determinacji
i woli “wycięstwa.
Najbard“iej emocjonujący pojedynek pierws“ej kolejki kibice
mogli “obac“yć w ostatnim spotkaniu kolejki. Bus“ewo pokonao w nim Zając“kowo 6:1, a Patryk
Duda “alic“y 4 celne trafienia.
Swojej s“ansy jednak nie “marnowa a Luboc“eśnica pewnie
ogrywając “espó “ Che mna 10:0.
W po“osta ych mec“ach Turowo
ulega Zamor“u 3:8. Nojewo nie
“do a o “naleźć recepty na I repre“entację Koninka pr“egrywając aż 1:8. Drugi sk ad “ Koninka
porad“i sobie równie udanie pokonując sąsiadów ““a mied“y, “espó Konina 5:1. W nied“ielę
pierws“e “wycięstwo na swym
aa

koncie “alic“y a ekipa Che mna,
a Zając“kowo odreagowa o sobotnia porażkę, pokonując
Nojewo 12:3. Niestety m oda ekipa “ Nojewa wciąż po“ostaje be“
punktów w ligowej rywali“acji.
W nied“ielnej rund“ie pau“owaa Luboc“eśnica. Mający dotąd jeden ro“egrany mec“ więcej pr“eciwnicy “ Bus“ewa wykor“ystali
oka“ję i w “nakomitym stylu powracają na miejsce lidera po “wycięstwie 6:1 nad drugą ekipą
“ Koninka. Warto dodać, że
“a plecami liderów “ identyc“ną
“dobyc“ą punktową, choć mniej
imponującą lic“bą “dobytych
bramekc“ai się Koninek I.
Pr“ed nimi jednak pau“a już
w najbliżs“ą kolejkę, która ro“egrana “ostanie dopiero 16 grudnia. Bus“ewo i Luboc“eśnica mają wtedy potencjalnie s bs“ych
pr“eciwników. a
ROBERT POCZEKAJ

FOT. WIKTORIA POCZEKAJ

a Już ponad dwa miesiące trwa

Ponownie podczas minionego weekendu w pniewskiej
hali rozegrane zostały dwie kolejki PALFS
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Boks Szamotuły Boxing Team - klub, który przypomina miastu o pięknych bokserskich tradycjach

Wieczór pięściarskich emocji
MICHALINA FRITSCH

Nasze panie
są bardzo
utalentowane,
odnoszą
sukcesy
i przychodzi
im to łatwiej

FOT. ARCHIWUM K. NOWICKIEGO

W

Kacper Nowicki (z prawej)
podczas meczu Polska
vs. Niemcy

FOT. ZE ZBIORÓW KLUBU

sobotę, 9 grudnia,
a więc za niespe na 2
tygodnie, w hali Naęcz w Szamotu ach odbędzie
się organizowana po raz pierwszy w mieście i na tak dużą skalę Gala Boksu, w której powalczą
zawodnicy w różnym wieku,
o różnej wadze, p ci i o różnej
randze w tabelach pięściarskich
osiągnięć w polskim boksie.
I Gala Szamotu y Boxing Night
swoje zród o ma w Klubie Szamotu y Boxing Team, to stąd pochodzi większość zawodników,
a pomys odawcą wydarzenia
jest jego za ożyciel - Mariusz
Koperski, wielokrotny medalista Polski i Europy, dziś trener
i autorytet dla nastoletnich zawodników.
Na gali wystąpią nie tylko
bokserzy szamotulskiego klubu, zobaczymy na niej również
ukasza Staniocha ze Skorpion
Szczecin, który w tym roku
obroni Z oty Medal w M odzieżowych Mistrzostwach Polski,
a w rankingu portalu Przegląd
Sportowy, w swojej wadze - 81
kg plasuje się na III miejscu. Dla
ukasza Staniocha będzie to 114
walka, dotychczas odniós 98
zwycięstw i 15 porażek. To z dobrze znanym szamotulskim fanom boksu Paw em Cieciorą,
trenującym w Szamotu y Boxing
Team, ten Medalista Polski stoczy finalną walkę wieczoru.
Ważenie zawodników odbędzie się już o godzinie 15.00,
a w przedwalkach na ringu staną juniorki, o wadze 54 kg – Dominika Cejba i Paulina Radulska.
- Czuje się bardzo zmotywowana, wystąpienie na ringu
w Szamotu ach to trochę spe nienie mojego marzenia, będzie
dużo bliskich mi osób. Moja rodzina i najbliżsi znajomi mieli
okazję widzieć mnie na żywo
na ringu tylko raz podczas bokserskiej soboty w Szamotu ach.
Zazwyczaj oglądają tylko nagrane filmiki i zdjęcia - mówi Sandra Damazyn, której trenerem
jest Mariusz Koperski.
- Nasze panie są bardzo utalentowane, odnoszą sukcesy
i przychodzi im to atwiej. To panowie pracują ciężej - mówi

Zawodnicy Szamotuły
Boxing Team(od lewej):
K. Nowicki, S. Damazyn
(w środku) i P. Cieciora

w wywiadzie dla Dnia w lipcu
tego roku Mariusz Koperski.
Gala daje szansę na kolejne
sportowe wyzwanie tym, dla
których boks jest pasją. – Miaem 4 miesiące przerwy w treningach, od 2 intensywnie trenuję. Pracuje na budowie jako
murarz, po pracy jeszcze trening
- mówi 20 – letni Waldek Macyszyn, który stoczy 10 walk,
a wygra po owę z nich – Po prostu bardzo to lubię – dodaje.
Walka, którą stoczy Waldek
z Jonatanem Listkiem, bardziej
doświadczonym zawodnikiem,
będzie dla niego wyzwaniem.
W Szamotu y Boxing Team
trenują nawet najm odsi pięściarze. Podczas Gali zobaczymy
walkę Cezarego Różowskiego
i Bruno Gawędowicza ( 7 i 8 lat).

SZAMOTUŁY BOXING TEAM
Inicjatorem powołania do życia klubu kilka lat temu był
Mariusz Koperski, wielokrotny medalista Polski i Europy
w boksie. Dziś zaraża innych
swoją pasją do sportu, Jest
trenerem i autorytetm młodych zawodników, choć nie
tylko. Szamotuły Boxing Team przypomina miastu i jego
mieszkańcom o wspaniałych
tradycjach bokserskich. To
też dzięki temu wielu
szamotulan przychodzi
do klubu, by po prostu zadbać o kondycję, poruszać się.
Wielu w klubie odnalazło
swoje miejsce.

ącznie zawodnicy wystąpią
w 3 kategoriach wiekowych:
adeptów – to ci najm odsi, juniorów i seniorów, oraz w 11 kategoriach wagowych.
Oprócz już wymienionych
na ringu zobaczymy również
Przemys awa Mruka (Szamotuy Boxing Team) i Krystiana
Sosnickiego (KKS W ókniarz
Kalisz) w wadze 64 kg, Mi osza
Grabowskiego (Prosna Kalisz)
i Jakuba Drężka (Gwardia
Szczytno) w wadze 69 kg, Mikoaja Mańka (Sporty Walki Gostyń) i Jakuba Pietrzykowskiego
(Gwardia Szczytno) w wadze 60
kg, Kacpra Nowickiego (SzBT)
i Patryka Szeszko (Garda Giera towice) - 91 kg, Karola apawe
(Sporty Walki Gostyń) i Tomasza Resó a (BKS Skorpion Szcze-

cin) - 64 kg, Tomasza Nowickiego (SzBT) i B ażeja Nowaka
(Boks Poznań Team) - 75 kg.
Przygotowania do Gali trwają, zawodnicy mówią o intensywnych treningach, a dwoje
z nich Sandra Damazyn i Kacper
Nowicki, wraz z trenerem, tuż
przed 9 grudnia wyjeżdżają
na specjalny obóz do Grudziądza, gdzie przez 5 dni trenować
będą pod okiem najlepszych
szkoleniowców z ca ej Polski.
Sandra w bieżącym roku zdobya Z oty Medal na M odzieżowych Mistrzostwach Polski,
a Kacper zosta M odzieżowym
Mistrzem Wielkopolski.
Starcie szamotulskiego zawodnika Paw a Cieciory z ukaszem Staniochem, aktualnym
M odzieżowym Mistrzem Pol-

Łącznie
zawodnicy
wystąpią
w trzech
kategoriach:
adeptów,
juniorów
i seniorów
ski jest wymarzonym fina em
dla szamotulskich fanów boksu.
Jest zatem na co czekać.
Wielka Gala już 9 grudnia.
W imieniu organizatorów już
dziś serdecznie zapraszamy na
to wydarzenie! a
¹

