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Na dobry początek 
email: d.goszcz@glos.com 

Daria Goszcz 

Noga z gazu... 
Wielokrotnie na łamach nasze-
go tygodnika przywołujemy 
słowa policjantów z obornickiej 
komendy, którzy jak mantrę 
powtarzają - zachowajmy 
ostrożność i rozwagę na dro-
gach. Funkcjonariusze przypo-
minają, że jesienią warunki są 
bardzo trudne - słaba widocz-
ność, ślizga nawierzchnia, wyd-
łużająca się droga hamowania. 
W takich warunkach o tragedię 
nietrudno. Wydawałoby się, że 
akcje profilaktyczne nie zdają 
egzaminu, przyglądając się poli-
cyjnym statystykom. W ubie-

głym tygodniu policjanci za-
trzymali dwóch mężczyzn, któ-
rzy przemierzali ulice z zawrot-
ną prędkości. Jeden z nich miał 
na liczniku blisko 120 km/h. Au-
to poruszające się z taką szyb-
kością, nie ma szans na wyha-
mowanie, gdy nagle na jezdni 
pojawi się zwierzę, albo nie daj 
Boże - dziecko. Trzy lata temu 
w Rogoźnie, 22-letni kierowca 
jadący z prędkością 170 km/h 
zabił 13-letnią Orianę. Skoro nie 
słowa policjantów, to niech ta 
historia będzie przestrogą...   
dla niedojrzałych kierowców.

“Niepodległość na fortepianie wygrana” to tytuł widowiska historyczno-
muzycznego, które odbyło się w Obornickim Ośrodku Kultury w niedzielne 
popołudnie. Na scenie zaprezentowali się artyści scen poznańskich. Podczas 
koncertu można było usłyszeć utwory Ignacego Jana Paderewskiego

UTWORY PADEREWSKIEGO W OOK

Dyżurny reporter Magdalena Dolatowska czeka na Wasze sygnały:  
e-mail: j.przybysz@glos.com

Dziś jest 1 grudnia   
Imieniny obchodzą  
Blanka, Eligiusz, Natalia oraz 
Aleksander, Ananiasz, Antoni, 
Długomił, Edmund, Eligia,  
Florencja, Godzisław, Gosław,  
Gosława, Jan, Prokul, Rudolf,  
Rudolfa, Rudolfina, Sobiesław,  
Przysłowia  
„Gdy zamarznie pierwszego 
grudnia wyschnie niejedna 
studnia ,gdy pierwszego pogoda 
służy to wczesną wiosnę i pogo-
dną wróży” 

Nietypowe święto  
Światowy Dzień AIDS  
Światowy Dzień  
Puszczania Bąków  
Dzień Numizmatyków  
Cytat dnia 
 „Bardziej od pieniędzy,  
potrzebujesz miłości. Miłość  
to siła nabywcza szczęścia.” -  
Phil Bosmans 
Dzień trwa  
Brzask o 06:41  
Wschów Słońca o 07:21  
Zachów Słońca o 15:29  

KALENDARZ

REDAKCJA

KRONIKA RODZINNA
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2 
grudnia 

 
Imieniny obchodzą:  

 Balbina, Paulina,  
Rafał 

SOBOTA

3 
grudnia 

 
Imieniny obchodzą:  

 Franciszek, Ksawery 

NIEDZIELA

4 
grudnia 

 
Imieniny obchodzą:  
Barbara, Krystian

PONIEDZIAŁEK

5 
grudnia 

 
Imieniny obchodzą:  

 Kryspina, Saba 

WTOREK

6 
grudnia 

 
Imieniny obchodzą:  
 Angelika, Mikołaj

ŚRODA

7 
grudnia 

 
Imieniny obchodzą:  

Ambroży, Marcin 

CZWARTEK

PRENUMERATA:
1. Poczta Polska informacja 
u listonosza, w każdym urzędzie 
pocztowym lub na stronie  
prenumerata.poczta-polska.pl 
 
2.  Ruch S.A. infolinia 801 800 803,  
lub na stronie  
prenumerata.ruch.com.pl 
 
Centrum obsługi klienta informacja:  
22 693 70 00  
lub  ruch@ruch.com.pl

 

 

 

REDAKCJA  
ul. Rynek 11a, 64-600 Oborniki,  
tel. 61 29 60 032, fax.61 29 60 032 
oborniki@glos.com 

Redaktor naczelny  
POLSKA Głos Wielkopolski  
Adam Pawłowski 

Szef redakcji lokalnej,  
redaktor odpowiedzialny  
Daria Goszcz, tel. 698 635 690 
e-mail: d.goszcz@glos.com    

Zespół 
Błażej Cisowski, Magdalena Dolatowska,  
Ewa Boruszak 

Biuro reklam i ogłoszeń  

jeśli chcesz sam przyjść do biura  

ul. Rynek 11a,  Oborniki 

tel. 61 29 60 032 

e-mail: reklama.oborniki@glos.com 

Biuro reklam i ogłoszeń jeśli chcesz  

by sprzedawca przyszedł do Ciebie  

Izabela Jankowiak, tel. 514 800 943 

e-mail: i.jankowiak@glos.com 

Znajdż nas w sieci                                            

 Odwiedź nasz portal internetowy:                     

oborniki.naszemiasto.pl, na którym  

każdego dnia znajdziesz najciekawsze  

informacje z naszej okolicy.                                 

Jesteśmy też na facebooku:                                
facebook.com/obornikiNM 

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. 
 
 
 
 
 

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. 

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

Odeszli od nas 
  
Gertruda Grill 
zam. Rogoźno lat  77 

Piotr Kaczmarek 
zam. Ryczywół lat 36 
 
Adam Zdzisław Bednarz 
zam. Oborniki lat 70 

Jadwiga Błażeczek 
zam. Rogoźno lat 78
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LEKARZ RODZINNY PODEJRZEWANY JEST O MOLESTOWANIE SWOJEJ PACJENTKI 
TRWA ŚLEDZTWO, KTÓRE MA WYJAŚNIĆ, CZY DOSZŁO DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Pacjentka oskarża 
lekarza o molestowanie

W   ubiegłym tygodniu 
na Komendę Powiato-
wą Policji w Oborni-

kach zgłosiła się kobieta, która 
wniosła oskarżenie przeciwko 
swojemu lekarzowi rodzinne-
mu. Pacjentka zarzuciła interniś-
cie... molestowanie!  Pod pre-
tekstem badania, mężczyzna 
miał wykonywać czynności, któ-
re kobieta odczuwała jako nadu-
życie. Prokurator prowadzący 
sprawę, nie wystąpił o tymcza-
sowy areszt dla lekarza 
obornickiej przychodni . 

- Sprawa jest rozwojowa 
i z uwagi na dobro śledztwa, nie 
możemy przekazywać szczegó-

łowych informacji Akta trafiły 
do Prokuratury Rejonowej 
w Obornikach, która wszczęła 
postępowanie w sprawie rzeko-
mego molestowania. Mężczyzna 
nie został jeszcze wezwany 
na komendę, by złożyć wyjaś-
nienia - informuje Paweł 
Witzberg z Komendy Powiato-
wej. 
 
 Akta są już w rękach 
prokuratora 
Prokuratura sprawdza, czy 
w tym przypadku rzeczywiście 
doszło do popełnienia przestęp-
stwa. Przepisy kodeksu karnego 
określają  możliwość skierowa-
nia sprawy do sądu, zarówno 
w postępowaniu cywilnym, jak 

i karnym. Z uwagi na charakter 
sprawy, na tym etapie postępo-
wania organ nie udziela żadnych 
szczegółowych informacji. 

- Aktualnie prowadzimy 
czynności wyjaśniające sprawę. 
Na tą chwilę nic więcej nie mogę 
powiedzieć – ucina krótko Kon-
rad Frąckowiak z Prokuratury 
Rejonowej w Obornikach. 

Izba nie wie nic 
o molestowaniu 
Jak się dowiedzieliśmy, sprawa 
internisty nie trafiła do dnia dzi-
siejszego do Wielkopolskiej Iz-
by Lekarskiej, która na wniosek 
organów ścigania może zawie-
sić lekarza w prawach do wyko-
nywania zawodu. Jeśli zarzuty 

się potwierdzą, do Sądu Dyscy-
plinarnego Okręgowej Izby Le-
karskiej zostanie skierowany ta-
ki wniosek. Natomiast jeżeli ze-
brane w trakcie trwania śledz-
twa dowody wykażą duże 
prawdopodobieństwo popełnie-
nia czynu, to zgodnie z art. 77 
ustawy o izbach lekarskich, sąd 
lekarski może wydać decyzję 
o tymczasowym zawieszeniu 
w prawach do wykonywania za-
wodu lub ograniczenie zakresu 
czynności na okres do roku. 

- Bodźcem do podjęcia takie-
go kroku są zeznania pacjentki, 
organów ścigania, a także publi-
kacja medialna. Na ten moment 
nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej 
informacji o podejrzewanym- 

uzupełnia Artur de Rosier, okrę-
gowy rzecznik  Izby Lekarskiej.  

Arykuł 3 ustawy o wdrażaniu 
przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania 
opisuje, że molestowanie seksu-
alne rozumie się przez każde 
niepożądane zachowanie o cha-
rakterze seksualnym wobec oso-
by fizycznej lub odnoszące się 
do płci, ale także, kiedy narusza-
na jest godność danej osoby, 
w szczególności przez stworze-
nie wobec niej zastraszającej, 
wrogiej, poniżającej, upokarza-
jącej lub uwłaczającej atmosfe-
ry; na zachowanie to mogą się 
składać fizyczne,  werbalne lub 
pozawerbalne elementy. a 

¹

m. dolatowska@glos.com 
MAGDALENA DOLATOWSKA
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         Art.199.§ 1. mówi, że kto, 
przez nadużycie stosunku za-
leżności lub wykorzystanie 
krytycznego położenia, do-
prowadza inną osobę do ob-
cowania płciowego lub 
do poddania się innej czyn-
ności seksualnej albo do wy-
konania takiej czynn 
ości,podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.  
         Ofiara może domagać się 
zaniechania bezprawnego 
naruszania dóbr osobistych, 
zadośćuczynienia pieniężne-
go lub zapłaty na cel społecz-
ny oraz naprawienia szkody.
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Przebudowa drogi 
wyniosła prawie  
5,4 miliona złotych

Kowanówko Odbiór ul. Sanatoryjnej 

aa Kierowcy mogą odetchnąć 
“ ulgą, poniewa  we wtorek, 21 li-
stopada, odbył się końcowy od-
biór prac prowad“onych na ul. Sa-
natoryjnej w Kowanówku. Robo-
ty budowlane dawały się we “na-
ki mies“kańcom nas“ej gminy . 

Inwestycja, która reali“owana 
była wspólnie “e starostwem po-
wiatowym w Obornikach kos“to-
wała łąc“nie blisko 5,4 mln. “ł 
“a długo ć odcinka ś30 metrów 
drogi asfaltowej. Zadanie “ostało 
sfinansowane “ bud etu samo-
r“ądów ora“ fundus“y central-
nych będących w dyspo“ycji Wo-
jewody Wielkopolskiego. Prace 
trwały od końca lipca do połowy 
wr“e nia tego roku.  

W ramach projektu powstała 
kładka nad Wełną dla pies“ych 
i rower“ystów, nowy chodnik ora“ 
cie ka rowerowa łąc“ąca ju  ist-

niejące trasy rowerowe od strony 
Rudek i drogi krajowej nr 11. Do-
datkowo na pr“ebudowanej je“d-
ni powstały pr“ej cia dla pies“ych, 
a w rejonie skr“y owania “ ul. 
Harcerską wybudowano “inte-
growaną pętlę autobusową “ wia-
tą pr“ystankową. Aby po“yskać 
miejsce na chodnik i cie kę ro-
werową, koniec“na była wycinka 
“najdujących się pr“y drod“e 
dr“ew.  

Inwestycja była dofinansowa-
na “e rodków programu ro“wo-
ju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej,  Gmina Obor-
niki doło yła 1,225 mln. “ł. Ponad-
to gmina sfinansowała w cało ci 
budowę “atoki autobusowej ora“ 
budowę dróg sąsiadujących. 
a ¹

m. dolatowska@glos.com  

MAGDALENA DOLATOWSKA
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Inwestycja kosztowała Gminę Oborniki prawie 2 mln. zł.

aa Do konkursu “organi“owa-
nego “ oka“ji więta Niepodle-
gło ci 11 Listopada stanęli uc“nio-
wie s“kół “ gminy Oborniki. Ich 
“adaniem było “apre“entowanie 
pr“ebrania nawią“ującego 
do pos“c“ególnych bitew, które 
“apisały się na kartach historii oj-
c“y“ny.  

Uc“niowie “ nawięks“ą sta-
ranno cią pr“ygotowali swoje 
charaktery“acje. Strojami doko-
nali rekonstrukcji historyc“nej 
m.in bitwy pod Cedynią, 
Samosierrą, a tak e uka“ali Pola-

ków w misjach pokojowych ONZ. 
Najwięks“e jednak wra enie 
na organi“atorach “robił Zespół 
S“kolno - Pr“eds“kolny 
w Maniewie, jako Dywi“jon 303 
ora“ Powstanie Wars“awskie 
w pre“entacji Zespołu S“kolno-
Pr“eds“kolnego w Ro nowie. 

Obie placówki o wiatowe 
otr“ymały nagrodę w postaci 
vouchera na reali“ację filmu pro-
mocyjnego placówkę o wiato-
wą. a  

¹

Wyró niono dwie wiejskie szkoły
Konkurs Zwycięzcy w nagrodę otrzymali voucher na realizację filmu promocyjnego szkoły

MAGDALENA DOLATOWSKA

Budowa kanali“acji sani-
tarnej i des“c“owej była 
jednym “ “agadnień pod-

jętych podc“as rodowej sesji ra-
dy miejskiej w Obornikach. Te-
mat wywołała sołtys Gołębowa 
Bogumiła Orłowic“, pytając rad-
nych ora“ pre“esa Pr“edsiębior-
stwa Wodociągów i Kanali“acji 
c“y nie mo na pr“yspies“yć ter-
minu reali“acji inwestycji w “a-
r“ąd“anej pr“e“ nią wsi. 

- C“y nie mo na “awr“eć ja-
kiej  umowy, c“y te  poro“u-
mienia “ PWiK, aby budowę ka-
nali“acji w nas“ej miejscowo ci 
i ro“poc“ąć ju  w pr“ys“łym ro-
ku? Jaki  c“as temu ro“mawia-
li my o wywo eniu niec“ysto -
ci “ Gołębowa pr“e“ du ą 
s“ambiarkę. Niestety temat 
upadł - dopytywała sołtys 
Orłowic“. 

Z odpowied“ią pospies“ył 
pre“es PWiK, Tomas“ Augustyn, 
który poinformował, e budo-
wa kanali“acji w Maniewie 
i Gołębowie “ostała “aplanowa-
na na lata 2021 - 2022.  

- Pr“yspies“enie inwestycji 
jest u“ale nione od kondycji fi-
nansowej i rodków jakimi spół-
ka będ“ie dysponować. Tera“ 
podłąc“amy do kanali“acji wsie 
poło one w kierunku S“amotuł. 
Najpierw chcemy dokońc“yć to 
“adanie - odpowied“iał Augu-
styn. 

Jes“c“e w tym roku do kana-
li“acji podłąc“one “ostaną miej-
scowo ci U cikowo 
i Chrustowo. W pr“ys“łym roku 
natomiast planowane jest “rea-
li“owanie inwestycji w Urbaniu 
i Popówku. - Pr“ypies“enie ter-
minów inwestycji w kolejnych 
miejscowo ciach u“ale nione 
jest od pr“ychodów, które spół-
ka będ“ie generować - poinfor-
mował Augustyn, jednak na ten 

moment ro“poc“ęcie pr“ed-
sięw“ięcia w Maniewie 
i Gołębowie pr“ed rokiem 2020 
jest mało realne. 

Pre“es PWiK potwierd“ił tak-
e, e ro“wa ano mo liwo ć 

wywo enie niec“ysto ci samo-
chodami nale ącymi do spółki. 
- Zorgani“owali my pr“etarg. 
Jednak kwota jaką “a ądał wy-
konawca była “a wysoka i “mu-
s“eni byli my go uniewa nić- 
dodał pre“es PWiK. 

Spółka stara się o dofinanso-
wanie na “akup swojego auta, 
które będ“ie odbierać niec“y-
sto ci od mies“kańców “ wsi, 
które nie “ostały jes“c“e podłą-
c“one do kanali“acji. 

 - C“ekamy na uwolnienie 
rodków “ ministerstwa. Potr“e-

by są “nac“nie więks“e ni  pr“e-
“nac“ono na ten cel pienięd“y - 
“akońc“ył Tomas“ Augustyn, 
który “apowied“iał tak e, e bę-
d“ie ubiegać się o dofinansowa-

nie na reali“ację podjętych pr“e“ 
spółkę d“iałań w U cikowie 
i Dąbrówce Le nej.  

Sołtys Gołębowa jednak “a-
powied“iała, e wcią  będ“ie 
pr“ypominać samor“ądowcom 
i pr“edstawicielowi Pr“edsię-
biorstwa o potr“ebie “ało enia 
kanali“acji w Gołębowie.  

- W pr“ys“łym roku nas“a 
płynno ć finansowa powinna 
się poprawić. Będ“iemy wtedy 
mogli  “aciągnąć kolejne po-

d.goszcz@glos.com 

DARIA GOSZCZ

Inwestycje Sołtys Gołębowa dopytywała prezesa PWiK kiedy rozpocznie się budowa 
kanalizacji w zarządzanej przez nią wsi. Tomasz Augustyn odpowiedział, że spółka nie 
dysponuje na to środkami, ale będą się starali o kolejne dofinansowania na inwestycje

Rozmawialiśmy 
o wywozie 
nieczystości 
szambiarką  
BOGUMIŁA ORŁOWICZ
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Charakteryzacje były symboliczne i starannie przygotowane

aa więta, to c“as rod“innych 
spotkań pr“y suto “astawionym 
stole. To tak e c“as d“ielenia, wrę-
c“ania pre“entów, wspólnej rado -
ci. Nim jednak “asiąd“iemy do wi-
gilijnego stołu, warto pomóc oso-
bom w trudnej sytuacji material-
nej. Dla rod“in ubogich c“y 
wielod“ietnych, nie są c“asem ra-
do ci i spokoju, poniewa  wielu 
“ nich w tym okresie odc“uwa bie-
dę. Wynika 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 3 grudnia obęd“ie się 
35. wiątec“na Zbiórka ywno ci 
pod hasłem Dodaj więtom sma-
ku . Honorowy patronat nad akcją 
objął burmistr“ Obornik. 

Na to, jak będą wyglądały wię-
ta najubo s“ych w nas“ym powie-
cie mo e mieć wpływ ka dy “ nas. 
Wystarc“y w o“nac“onych plaka-
tami sklepach do kos“y ustawio-
nych w pobli u kas lub wyj cia 

wkładać artykuły spo ywc“e 
o dłu s“ym terminie wa no ci. 
Do akcji włąc“yły się obornickie su-
permarkety, taki jak: Biedronki, 
Intermarche, Kaufland, Lidl, Mila 
ora“ Netto. Produkty trafią 
pr“ed Bo ym Narod“eniem do naj-
bard“iej potr“ebujących rod“in.  
 
Jakie produkty  
wkładać do koszy?  
Produkty, które “ostaną “ebrane 
podc“as “biórki trafią do Banków 

ywno ci, gd“ie będą dokładnie 
sortowane, wa one i lic“one. Na-
stępnie organi“acja wy le je do or-
gani“acji charytatywnych, gd“ie 
pomoc trafi do rod“in wielod“iet-
nych, osób be“domnych, chorych 
i be“robotnych. Artykułami na wa-
gę “łota są konserwy, cukier, olej, 
słodyc“e, mąka, bakalie, pr“etwo-
ry war“ywne, d emy, kas“e , ry , 
makarony ora“ owoce. a ¹

Ruszyła Świąteczna 
Zbiórka ywności 

Oborniki Podziel się jedzeniem na święta 

MAGDALENA DOLATOWSKA

CZEKAJĄ NA

KANALIZACJĘ
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Zrób potrzebującym 
prezent na święta

Rogoźno Ruszyła przedświąteczna akcja charytatywna w powiecie

aa więta Bożego Narodzenia to 
czas, na który czeka wielu z nas. 
To magiczny okres rado ci, mi-
ło ci, przebaczania, a także re-
fleksji i spotkań rodzinnych.  To 
także czas życzliwo ci oraz pręż-
nej pracy wolonatariuszy Szla-
chetnej Paczki, którzy budują 
most dla osób, które znalazły się 
w trudnej sytuacji finansowej. 
Przeprowadzony raport przez  or-
ganizację pokazuje, że ś mln. Po-
laków do wiadcza ubóstwa 
i związanego z tym wykluczenia 
społecznego. Nie mają oni rod-
ków na zaspokojenie podstawo-
wych  potrzeb, co prowadzi 
do biologicznego oraz psychicz-
nego  wyniszczenia.  

Naprzeciw biedzie w sobotę 
ulicami Rogoźna przeszli 
wolonatariusze Szlachetnej Pacz-
ki, którzy nawoływali mieszkań-
ców do wsparcia potrzebujących 
wiątecznymi darami.  To wła -

nie oni są głosem tych, którzy  po-
trzebują pomocy.  

Wolontariusze, przeprowa-
dzając raport, pytają o historię ro-
dziny, momenty, które najbar-
dziej zaważyły na ich sytuacji, ba-
riery, które stanowią największą 
przeszkodę z wyj cia  z biedy. Sta-
rają się nawiązać z nimi kontakt 
pytając o ich plany, marzenia, 
a także konkretne trudno ci, z ja-
kimi dana rodzina się mierzy. 

- Paczka w skrócie polega 
na mądrej pomocy. Włączane są 
do niej rodziny, które znalazły się 
w ciężkiej sytuacji materialnej. 
Tydzień temu została otwarta ba-
za z opisami rodzin na stronie or-
ganizacji. W tym roku zgłoszono 
w naszym rejonie czterdzie ci ro-
dzin z trzech gmin z powiatu. 
Na naszym terenie działa siedem-
nastu wolontariuszy, którzy spo-
rządzają rzetelny raport o ich sy-
tuacji. Pomoc Szlachetnej Paczki 
to często jedyne wsparcie w cią-
gu całego roku, jakie otrzymują, 
co może stać się impulsem 
do trwałej zmiany i poprawy ich 

życia - mówi Natalia Pietrowiak, 
wolontariuszka Szlachetnej Pacz-
ki w Rogoźnie. 

Każdy z nas może 
pomóc rodzinom 
Wspomóc rodzinę możemy kie-
rując się informacjami, dostępny-
mi na stronie internetowej pacz-
ki. Marzeniem rodzin są podsta-

wowe produkty żywieniowe ta-
kie jak herbata, kasza, cukier, 
konserwy, olej, a także rodki czy-
sto ci: proszek do prania, płyn 
do mycia naczyń, szczoteczki 
do zębów.  

- Rodziny nie proszą o bilet 
do ciepłych krajów, tylko o ciepłe 
buty, dzięki którym Pani Ania bę-
dzie mogła jeździć do leka-
rza. Jedną z najważniejszych po-
trzeb jest także lodówka, meblo -
cianka, która została zniszczona 
w skutek długotrwałego użytko-
wania i wilgoci, a także węgiel 
niezbędny podczas nadchodzą-
cej zimy. Wiele rodzin staje 
przed dylematem, czy kupić leki, 
jedzenie, odzież, czy rodki czy-
sto ci. Nasze zadanie polega 
na tym, aby najbardziej potrze-
bujące rodziny były zwolnione 
z dokonania wyboru zakupu zi-
mowych butów czy rodków czy-
sto ci. Podzielmy się z tymi 
i wręczmy im paczkowe prezen-
ty, by więta były dla nich wyjąt-
kowym czasem w roku- dodaje 
Natalia. a 

 ¹

m. dolatowska@glos.com  

MAGDALENA DOLATOWSKA

KRÓTKO           
I NA TEMAT 
WARTO WIEDZIEĆ

W Nowy Rok 
operetkowo 
 
KONCERT Po Nowym Roku,  
7 stycznia w Rogozińskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
 koncert noworoczny w wyko-
naniu orkiestry im. Johanna 
Straussa z Bydgoszczy. Po-
czątek zaplanowano na go-
dzinę 18. - Jest to koncert, 
który wyróżnia się lekkością, 
wdziękiem oraz dowcipem. 
Program dobrany jest tak, by 
każdy znalazł coś dla siebie, 
opierając się głównie na naj-
większych przebojach operet-
ki - zapraszają organizatorzy. 
Koncert został zatytułowany 
“Nad pięknym modrym  
Dunajem”.  W sali widowisko-
wej RCK będzie można usły-
szeć utwory takich kompozy-
torów operetkowych jak:  
Johann Strauss,  Emmerich 
Kalman czy Franciszek Lehar. 
Organizatorzy zapewniają, że 
artyści zaśpiewają takie 
utwory jak:  “Wielka sława”, 
“Aria Wilii”, “Brunetki, blon-
dynki”, czy “Usta milczą”.  
Bilety w cenie 15 zł normalny 
i 10 zł ulgowy można już na-
być w biurze ośrodka kultury 
i kasie muzeum. Natomiast 
posiadacze karty seniora mo-
gą zakupić bilet jeszcze  
taniej, bo po 8 zł.  
(DAR)
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Święta w domu 
KONKURS W poniedziałek, 4 
grudnia w RCK w godzinach 
od 16:30 do 18 odbędzie się 
konkurs plastyczny pod nazwą 
“Święta w moim domu”.  
Mogą w nim wziąć udział 
przedszkolaki oraz uczniowie 
podstawówek i gimnazjów
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Głośno przeszli ulicami Rogoźna nawołując do pomocy

aaNa ul. Polnej w Rogoźnie pow-
stanie nowy chodnik. Rozpoczę-
ły się już prace związena z jego 
budową. - Nowy chodnik na uli-
cy Polnej jeszcze w tym roku. Pra-
ce związane z jego przebudową 
maja się zakończyć 1ś grudnia - 
poinformowali urzędnicy na ofi-
cjalnym profilu gminy na portalu 
społeczno ciowym. 

Pod postem mieszkańcy za-
częli wskazywać miejsca, w któ-
rych chodnik również powinien 
powstać lub też zostać wyremon-

towany. Na li cie znalazły się 
m.in. ulice: Różana, Go cinna, 
Działkowa. Lecz nie tylko. 

-  A potem warto pomysleć 
o wymianie chodnik na ul. Mało 
Poznańskiej, bo jego stan jest  nie 
najlepszy - napisała jedna 
z mieszkanek. Zarządzający pro-
filem poinformowali, że wła nie 
opracowywany jest projekt na re-
mont tej ulicy, co bardzo ucieszy-
ła rogoźnian.a  

¹

Kolejne inwestycje 
w gminie Rogoźno

Inwestycje Chodnik powstanie do 18 grudnia

DARIA GOSZCZ

życzki na budowę kanalizacji 
w kolejnych miejscowo ciach - 
dał nadzieję sołtys Gołębowa, 
Tomasz Augustyn. 

Spółka ma duże do wiadcze-
nie w pozyskiwaniu dofinanso-
wań. W sierpniu PWiK złożyło 
kolejny wniosek, tym razem  
o rodki na budowę instalacji fo-
towoltaicznych.  

Warto ć wniosku opiewa 
na kwotę ponad 3 mln zł brutto 
z czego dofinansowanie wynie-

sie ponad 2 mln zł. - Jeste my 
jednym z największych przed-
siębiorstw powiatu 
obornickiego, które zużywa 
znaczące ilo ci energii elek-
trycznej  - informuje spółka i za-
pewnia, że ta inwestycja pozwo-
li  na zmniejszenie ilo ci energii 
kupowanej z sieci elektroener-
getycznej o około 30 proc. Oce-
na wniosków ma się odbyć 
na początku 201ś roku.a  

¹ 
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Inwestycje Sołtys Gołębowa dopytywała prezesa PWiK kiedy rozpocznie się budowa 
kanalizacji w zarządzanej przez nią wsi. Tomasz Augustyn odpowiedział, że spółka nie 
dysponuje na to środkami, ale będą się starali o kolejne dofinansowania na inwestycje  ś 

milionów osób żyje 
w biedzie. Dane zebrane 
przez Szlachetną Paczkę 
pokazują, iż pomimo wzrostu 
gospodarczego oraz 
unijnych pieniędzy, Polacy 
nie potrafią zapewnić sobie 
podstawowych środków 
do życia. Średni dochód 
na osobę to 12,50 zł na dzień  

SZOKUJĄCY RAPORT

CZEKAJĄ NA

KANALIZACJĘ

REKLAMA 007093977
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Kierowcy zostali zatrzymani w Rożnowie i Owieczkach
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aa W ciągu kilku dni policjanci “a-
tr“ymali dwóch mężc“y“n, któr“y 
kierowali poja“dami pomimo są-
dowego “aka“u. Za niedostosowa-
nie się do wyroku podejr“anym 
grożą tr“y lata wię“ienia. 

Rogo“ińscy mundurowi pierw-
s“ego kierowcę “atr“ymali do kon-
troli drogowej 19 listopada w miej-
scowości Owiec“ki. 52-letni męż-
c“y“na na widok o“nakowanego 
radiowo“u dynamic“nie wycofał 
poja“d marki Renault na parking 
i natychmiast “ niego wys“edł. 

- W trakcie c“ynności legitymo-
wania stwierd“ono, że 52- latek ma 
or“ec“ony “aka“ kierowania - mó-

wi Paweł Wit“berg, KPP Oborniki. 
Drugi kierowca  VW “ostał “a-

tr“ymany pr“e“ patrol obornickiej 
drogówki w Rożnowie. Po spraw-
d“eniu mężc“y“ny w policyjnym 
systemie ustalono, że 38-letni 
mies“kaniec Obornik  ma or“ec“o-
ny “aka“ prowad“enia poja“dów.  

- Za “łamanie sądowego “aka-
“u prowad“enia poja“dów męż-
c“yźni odpowied“ą pr“ed Sądem. 
Za popełnienie powyżs“ego pr“e-
stępstwa mogą spęd“ić “a kratka-
mi nawet 3 lata - dodaje r“ec“nik 
Komendy w Obornikach.a ¹

Grożą im trzy lata
Policja Kierowali pomimo sądowego zakazu

aa 26 listopada po god“inie 12:00 
dyżurny Komendy Państwowej 
Straży w Obornikach pr“yjął “gło-
s“enie o koli“ji na ulicy Wielkiej Po-
“nańskiej w Rogoźnie. Na miejsce 
“dar“enia pr“yjechała jednostka. 

- D“iałania strażaków polegały 
na “abe“piec“eniu miejsca “dar“e-
nia, obcięciu “naku ora“ upr“ątnię-
ciu je“dni “ ostrych elementów - 
informuje Artur Michałek “ Ko-
mendy Państwowej Straży Pożar-
nej w Obornikach. 

W wyniku koli“ji nikt nie od-
niósł poważnych obrażeń.a ¹ MAGDALENA DOLATOWSKA

m.dolatowska@glos.com  

MAGDALENA DOLATOWSKA

Kolizja w Rogoźnie
Straż Zdarzenie na ul. Wielkiej Poznańskiej

J esień to c“as, kiedy piece 
i kominy bud“ą się do ży-
cia po kilkumiesięc“nej 

pr“erwie. To również okres, kie-
dy strażacy alarmują do mies“-
kańców powiatu, aby kontrolo-
wali systemy gr“ewc“e, aby nie 
dos“ło do “atrucia c“adem. 

Akcja prewencyjna, która 
odbyła się w tym roku, “ostała 
wsparta pr“e“ Starostę 
Obornickiego i Obornicką Spół-
d“ielnię Mies“kaniową, która 
pokryła kos“ty “wią“ane “ kup-
nem ulotek prewencyjnych 

i c“ujników tlenku węgla. Naj-
bard“iej “aangażowani w akcje 
byli druhowie Ochotnic“ej Stra-
ży Pożarnej “ Niec“ajny, 
Obje“ier“a, Kis“ewa, Parkowa, 
Lipy, Ludom, któr“y podc“as 

spotkań dokonali indywidual-
nej oceny “agrożenia każdego 
domostwa.  Ochotnicy poinfor-
mowali mies“kańców o możli-
wych “agrożeniach pożarowych 
ora“ o nie“będnych d“iałaniach, 
które mają na celu poprawę ich 
be“piec“eństwa.  

W grupie liderów prewencji 
społec“nej była Alina 
Mąc“yńska, pedagog pr“ed-
s“kola nr 1 w Rogoźnie, która 
od dwóch lat prowad“i akcje 
prewencyjne wśród d“ieci i mło-
d“ieży powiatu obornickiego. 

- Celem liderów było ro“-
pows“echnianie informacji 
“wią“anych “ “akresem prawid-

TLENEK WĘGLA TO 
GAZ, KTÓRY JEST  
CICHYM ZABÓJCĄ

łowej eksploatacji ur“ąd“eń 
gr“ewc“ych, kominów, a tak-
że pr“eka“aniu c“ujek tlenku 
węgla, który dotarł do 600 go-
spodarstw wiejskich - infor-
muje Darius“ S“rama, r“ec“-
nik Państwowej Straży Pożar-
nej w Obornikach. 

U“upełnieniem edukacji 
był koncert Kapeli PSP 
Sieradź. Druhowie prawie pię-
ciuset uc“niom s“kół ponad-
gimna“jalnym pr“eka“ali wie-
le cennych informacji doty-
c“ących okresu gr“ewc“ego, 
a także innych niebe“pie-
c“eństw. a  

¹ 

m.dolatowska@glos.com 

MAGDALENA DOLATOWSKA

 
 
Druhowie zapobiegają zatruciom tlenkiem węgla w powiecie

Alina Mączyńska uczy 
od najmłodszych lat 
przedszkolaków 
przed zatruciem 
niebezpiecznym czadem

aa Policjanci “ obornickiej dro-
gówki “atr“ymali kolejne prawa 
ja“dy “a pr“ekroc“enie prędkości 
w  terenie “abudowanym. Pomi-
mo lic“nych apeli dotyc“ących 
ro“ważnej ja“dy, wielu kierowców 
nie stosuje się do “naków prędkoś-
ci, która jest powodem, c“ęsto 
śmiertelnych, wypadków drogo-
wych. S“ybka ja“dę mundurowi 
nagrod“ili wysokimi mandatami. 

18 listopada pr“ed god“iną 
18:00 patrol w Gościejewie doko-
nał prędkości osobowego volk-
swagena. Funkcjonarius“e “atr“y-
mali 23- letniego mies“kańca gmi-

ny Rogoźno, który na lic“niku miał 
105 km/h w terenie “abudowa-
nym, gd“ie według pr“episów 
obowią“uje ogranic“enie do 50 
km/h. - Z uwagi na popełnione 
wykroc“enie ora“ “agrożenie 
w ruchu drogowym poja“d “ostał 
“atr“ymany do policyjnej kontro-
li. Na podstawie obowią“ujących 
pr“episów stracił on na 3 miesiące 
prawo ja“dy. Ponadto na mężc“y-
“nę nałożono wysoki mandat 
i pr“ypisano 10 punktów karnych 
-  informuje Paweł Wit“berg  “ Ko-
mendy Powiatowej Policji w Obor-
nikach. 

Kilka dni później, 22 listopada, 
policjanci Wyd“iału Ruchu Drogo-
wego uc“estnic“yli w międ“ypo-
wiatowych d“iałaniach Prędkość 
- “ero tolerancji  na terenie powia-
tu s“amotulskiego. Podc“as poste-
runku w Bytyniu po god“inie 13:00 
do kontroli drogowej “ostał “atr“y-
many 30-letni mies“kaniec gminy 
Wronki, który pęd“ił “ prędkością 
118 km/h w obs“ar“e “abudowa-
nym. Zatr“ymano mu prawo ja“-
dy. 

- Kierujący osobowym volvo 
“a swoje nieodpowied“ialne “a-
chowanie na drod“e “ostał ukara-

ny wysokim mandatem ora“ 
punktami karnymi. Zatr“ymano 
mu także na tr“y miesiące prawo 
ja“dy - u“upełnia r“ec“nik.  

Policja apeluje do kierowców 
o ro“wagę. Nadmiernie dociskając 
pedał ga“u kierowcy narażają nie 
tylko siebie, ale innych uc“estni-
ków ruchu drogowego. Każde 10 
km/h więcej, to wydłużona droga 
hamowania i mniej c“asu na pod-
jęcie skutec“nego manewru w sy-
tuacji “agrożenia. a  

¹

Pirat drogowy pędził z prędkością 118 km/h w terenie zabudowanym        
Policja Policjanci obornickiej drogówki zatrzymali prawa jazdy za szybką jazdę oraz nałożyli na kierowców wysokie mandaty

m. dolatowska@glos.com  

MAGDALENA DOLATOWSKABrawurowa jazda zakończyła się wysokimi mandatami
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Kapela PSP 
Sieradź uczyła 
uczniów szkół 
średnich, jak 
zapobiegać 
przed zatruciem 
tlenkiem węgla
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Nikomu się nic nie stało
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 – Odnoszę wrażenie, że Pani 
salon nie przypomina zakładu 
rzemieślniczego, ale klub, gdzie 
przyjaciele wpadają, by poroz-
mawiać, pożartować i dobrze się 
poczuć. Spoglądam też na ko-
mentarze w Internecie: „Po wi-
zycie w salonie czuję się zadba-
na:) Mam piękną fryzurę! Pełen 
profesjonalizm i wspaniała at-
mosfera! Serdecznie polecam”, 
„Jestem od wielu lat klientką 
CUA i pierwsza myśl z tymi wizy-
tami związana jest taka, że Pani 
Ania mając w ręku moje włosy 
traktuje je tak, jakby były naj-
cenniejszą rzeczą”, czy „Jestem 
klientką „Centrum Urody Anna” 
od wielu lat. Tak się składa, że 
dziś byłam również. Zawsze je-
stem zadowolona, ale dziś było 
wyjątkowo – słów brak. Pole-
cam wszystkim, którym jeszcze 
nie było tu po drodze”. Czy do 
Centrum przychodzą tylko Pani 
przyjaciółki? – Przychodzą wszystkie panie: te, które nas znają, i te, które nas nie znają, panie, które chcą zadbać o siebie i być dumnymi ze swojego wyglądu. Przychodzą jako klientki, a wychodzą owszem, już jako osoby zaprzyjaźnione, które zaufały nam i nie zawiodły się na naszym pro-fesjonalizmie. Odpowiada im panu-jąca u nas świetna atmosfera i wra-cają do nas, bo przyjęły Centrum za swój ulubiony kącik.

 – Czyli – uznajemy fryzjera 
bardziej za artystę, niż rzemieśl-
nika? – Można tak powiedzieć, choć wolałabym tę sztukę osadzić na so-lidnych podstawach, jakimi są wie-dza, umiejętności i zaangażowanie. Sztuka rozwija skrzydła, jeśli jest pasją, ale musi mieć bazę w posta-

ci tych trzech zależnych od siebie czynników.Praca w naszym fachu jest taką właśnie pasją, pełną kreatywności, otwartości na zmiany – w końcu przecież namawiamy do metamor-fozy – i podążać ma za potrzebami osoby siedzącej przed nami na fo-telu. Fryzjer słucha, pyta, buduje pewien obraz, do którego dopaso-wuje układ włosów, ich kolor, na-wet takie detale jak charakter pracy osoby, nad której wyglądem pracuje. Niekiedy musi wybijać z głowy nie pasujące do osoby wizje wyglądu, i natychmiast podsuwać na bazie doświadczenia i wiedzy nowe. Prze-konuje, doprowadza do porozumie-nia, a po jakimś czasie spotyka się z bardzo miłymi podziękowaniami i takimi opiniami, jakie zacytowano na początku.
 – To dodam kolejne, prosto 

z Facebooka: „Pełen profesjona-
lizm począwszy od pielęgnacji 
włosów, na którą p. Ania zwraca 
szczególną uwagę poprzez far-

bowanie, stylizację, możliwości 
uczestniczenia w pokazach – 
wszystko na najwyższym pozio-
mie”, czy „Salon godny polecenia. 
Super atmosfera i pełen profe-
sjonalizm! Koloryzacja włosów 
rewelacja, a po zabiegu keratyno-
wym moje włosy są cudowne. Tu-
taj niemożliwe staje się możliwe. 
Polecam każdemu! Wielkie dzię-
ki dziewczyny”... – Dziękuję, to efekt konsekwen-cji w trzymaniu się tych zasad, o których mówiłam. Fryzjer jest dobrym obserwatorem i też w pew-nym stopniu psychologiem, dzięki czemu trafia w dziesiątkę z oczeki-waniami gościa. Ten przychodzi, by nabierając stuprocentowo dobrego i pasującego do niego wyglądu, zre-laksować się i poczuć bezpiecznie. Panie, które do nas wpadają, mówią, że nie mogą się doczekać pielęgnacji z masażem, i tego, że mogą wreszcie usiąść i nie bać się, co my im na gło-wie wywiniemy. A nie boją się, bo unikamy wizjonerstwa i trzymamy się wspomnianych zasad.

 – Czy sama wiedza i doświad-
czenie nie wystarczą, by być do-
brym fryzjerem? – Wystarczą do tego, by dobrze strzyc włosy. Jednak, by być dobrym fryzjerem trzeba jeszcze wyróżniać się zaangażowaniem, a tego w na-szej branży nieraz brakuje. Te trzy rzeczy grają wspólnie, uzupełniają się. Można być kreatywnym, ale by zrobić z tego użytek, trzeba się za-angażować.

 – Przydałby się uniwersytet 
fryzjerstwa, by tego nauczać... – Nie – z powodzeniem wystarczą szkoły zawodowe, jako solidne pod-stawy zawodu, a dalej konieczne są praktyki w wymagającym zakładzie. W dobrym salonie uczniowie mogą wiele się nauczyć, ale od nich samych zależy, czy w takim zakładzie znajdą pracę. Jeśli podchodzą do swoich zadań jak najlepiej potrafią, chłoną wiedzę i doskonalą umiejętności, jeśli nie opuszczają ich inicjatywa i kreatywność – to aż przyjemnie jest z nimi pracować, uczyć ich, i zarazem 

korzystać z ich entuzjazmu i świe-żego spojrzenia. Ktoś, kto to czuje, kto angażuje się, będzie piął się po drabinie kariery fryzjerskiej i dobrze zarabiał. A można tak zarabiać, jeśli się nie poprzestaje na byciu pra-cownikiem wykwalifikowanym, lecz dąży do bycia najlepszym w swo-im zawodzie. Czasy się zmieniają, ucieka nam szkolnictwo zawodowe i coraz bardziej brakuje fachowców. A fachowiec – to osoba kompilująca wspomniane trzy czynniki. Wiedzę zawodową zdobywa w szkole i np. na szkoleniach prowadzonych przez producentów nowego sprzętu, kos-metyków, i przez kreatorów mody , umiejętności musi wykształcić w do-brym zakładzie, a zaangażowanie okazuje i utrzymuje, gdy wchodzi do dobrego zespołu.
 – Takiego jak w Centrum Uro-

dy Anna? – Dokładnie tak: jak w Centrum Urody Anna.
 – Dziękujemy za rozmowę.

CENTRUM URODY ANNA

ROZMOWA Z 
Anną  
Meinert-Barnaś 
 

ZśŁO YCIEŻK   
I WŁś CICIEŻK  
CENTRUż URODY „śNNś”

Zadbaj o siebie
w przyjaznej atmosferze!

Centrum Urody „Anna” nale y do nietuzin-
kowych irm bran y fryzjersko-kosmetycznej. 
Jego zało ycielka i wła cicielka, pani śnna 
żeinert-Barna  wyznaje bowiem zasadę, 
e tu spotykaj  się przyjaciele, którzy wiet-

nie czuj  się w rodzinnej atmosferze. Ka dy 
Klient jest go ciem, który obawy i komplek-
sy zostawia na zewn trz, a wchodzi z pew-
no ci , e czeka go tu po dana meta-
morfoza.

Centrum Urody Anna jest laureatem tytu-
łu Salonu Fryzjerskiego 2017 w powiecie 
obornickim i zdobywcą I miejsca w plebis-
cycie Mistrzowie Urody 2017, ogłoszonym 
przez Głos Wielkopolski, a rozstrzygniętym 

uroczy cie w czasie targów Żook i beau-
tyVISION. W tym samym konkursie śnna 
żeinert-Barna  zdobyła tytuł Fryzjera Roku.

Załoga Centrum serdecznie zapraszają na 
cał  gamę zabiegów zwi zanych z pielęg-
nacj  włosów, tak e w Systemie Professio-
nal z okre leniem indywidualnego profilu 
energetycznego włosów Klientek i Klien-
tów.

Centrum Urody „Anna”
Anna Meinert Barnaś
ul. Armii Poznań 37, 64-600 Oborniki
tel. 61 296-12-83
a.meinert.barnas@gmail.com
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Rolnictwo 

Seminarium 
u RPO dotyczące 
uciążliwości 
odorowych

aa Przedstawicielki stowarzysze-
nia Natura z Budziszewka starają-
cego się nie dopu cić do budowy 
we wsi przemys owej tuczarni, 
uda y się w piątek na robocze se-
minarium do biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Warszawie. Te-
matem spotkania by a koniecz-
no ć wprowadzenia przepisów 
przeciwdzia ających immisjom 
odorowym, czyli uciążliwo ciom 
związanym z odorami pochodzą-
cymi m.in. z wielkich hodowli. 
Obecny rzecznik Adam Bodnar, jak 
i jego poprzednicy starają się 
o wprowadzenie podobnych regu-
lacji od 10 lat. Przedstawicielki Bu-
dziszewka aktywnie uczestniczy-
y w seminarium, dzieląc się swoi-

mi do wiadczeniami związanymi 
z walką o zachowanie wsi wolnej 
od hodowlanych odorów. a ¹
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Rolnictwo 

Wielka ferma 
drobiu 
powstanie 
w Boguniewie?

aa So ectwo Boguniewo opubli-
kowa o w internecie obwieszcze-
nie wydane przez burmistrza Ro-
goźna. Informuje ono, że do rogo-
zińskiego magistratu wp yną  
wniosek od spó ki z Margońskiej 
Wsi o wydanie decyzji o rodowi-
skowych uwarunkowaniach dla 
budowy w Boguniewie fermy dro-
biu o obsadzie 361,2 DJP wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Bur-
mistrz nie wskaza  w obwieszcze-
niu rodzaju drobiu, lecz poda-
ne DJP, jeżeli w fermie hodowane 
będą kury lub kaczki, oznacza ob-
sadę w wysoko ci ponad 90 tys. 
sztuk. Uwagi i wnioski sk adać 
można w urzędzie miejskim, dro-
gą pisemną lub ustną, w terminie 
30 dni od ukazania się obwieszcze-
nia, czyli od 16 listopada. a ¹
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aa Czę ć pracodawców nieprzy-
chylnym okiem patrzy na cz onko-
stwo pracownika lub kandydata 
na pracownika w OSP, gdyż wiąże 
się to z jego udzia em w szkole-
niach i akcjach, przez co czę ciej niż 
inni korzystać musi ze zwolnień. 
Pose  Krzysztof Paszyk z Obornik 
po rozmowach z druhami-ochot-
nikami, również z naszego tere-
nu, postanowi  więc zwrócić się 
z interpelacją do ministra finan-
sów, w której zaproponowa  wpro-
wadzenie ulg podatkowych dla 
firm zatrudniających strażaków, by 
zrekompensować im utracony czas 
pracy i poprawić sytuację zawodo-
wą strażaków.  

- W spo ecznym odczuciu jako 
niesprawiedliwe odbierane jest, że 
ludzie angażujący się na rzecz lo-
kalnej spo eczno ci, którzy niejed-
nokrotnie jako pierwsi udzielają 

pomocy ofiarom wypadków i któ-
rzy wraz z PSP chronią nasze życie, 
zdrowie i mienie, są w wyniku tak 
potrzebnej dzia alno ci poszkodo-
wani na rynku pracy - motywowa  
swoją propozycję pose . 

Odpowiedzi udzieli  Pawe  
Gruza, podsekretarz stanu w mi-
nisterstwie finansów. Przedstawi  
w skrócie obecne ustawowe roz-
wiązania dotyczące zwolnień dru-
hów z OSP w związku z akcjami 
i szkoleniami. Na tej podstawie 
stwierdzi : - Nie wydaje się ko-
nieczne ustawowe wprowadzenie 
ulg podatkowych dla firm zatrud-
niających strażaków ochotników, 
tym bardziej, iż tego rodzaju ulgi 
nie są także przewidziane w przy-
padkach zwolnień od pracy innych 
pracowników niż cz onkowie OSP 
(np. ratowników GOPR). a ¹

Ministerstwo nie 
widzi konieczności

Bezpieczeństwo Strażacy i rynek pracy 

BŁA EJ CISOWSKI

aa Nie wszyscy wiedzą, że poza 
s ynną Cantileną, w Obornikach 
istnieje również chór o nazwie 
Kantylena, dzia ający przy parafii 
w. Józefa. W 19ŚŚ roku za oży  go 

ówczesny wikariusz parafii, ks. 
Wies aw Kondratowicz, który pe -
ni  też funkcję pierwszego dyry-
genta zespo u.  

W niedawną uroczysto ć w. 
Cecylii, patronki muzyki ko ciel-
nej, chór odby  uroczyste spotka-
nie z okazji jubileuszu swojej dzia-
alno ci, które zorganizowane zo-

sta o w salce parafialnej w. Józefa. 
Poza chórzystami uczestniczyli 
w nim księża, siostry zakonne, go -
cie z Akcji Katolickiej i powiatowy 
koordynator wspó pracy między-
narodowej Adam Maliński. W trak-
cie spotkania na salce, które po-
przedzi a msza w. w ko ciele w. 
Józefa (chór wykona  podczas niej 
kilka utworów), by  czas na mi e 
wspomnienia z wielu lat wspólnej, 

aktywnej pracy muzycznej 
na rzecz parafii i obornickiej spo-
eczno ci. Wspominano wspó pra-

cę z by ym proboszczem, ks. An-
drzejem Ko ciańskim i chwalono 
wspó dzia anie z obecnym, ks. Ra-
fa em Banaszakiem. 

Chórzy ci wraz z ks. Bana-
szakiem zadbali o bogaty poczęstu-
nek, za  okaza y jubileuszowy tort 
upiek a lokalna cukiernia Andrze-
ja Maćkowiaka. 

- Przez te 40 lat różne by y losy 
naszego chóru. piewa o w nim 
w sumie oko o 150 piewaków, któ-
rymi kierowa o aż siedmiu dyry-
gentów. Obecnie, już od 23 lat, dy-
rygentem jest pani organistka Ste-
fania Bana . Obecnie w naszym 
chórze piewa 30 osób - informu-
je Marek Szatkowski, jeden z cz on-
ków zespo u.  a ¹

Chór Kantylena 
koncertuje od 40 lat

Kultura Jubileuszowe spotkanie chórzystów

b.cisowski@glos.com 
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Jubileuszowe spotkanie chóru Kantylena odbyło się w uroczy-
stość św. Cecylii w salce parafii św. Józefa w Obornikach

1500 osób 
na Obornickich 
Katarzynkach
Kultura W Bibliotece Publicznej niezwykła 
wystawa z okazji dorocznego Dnia Kolejarza

P rzypadająca 25 listopada 
uroczysto ć w. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej, pa-

tronki między innymi kolejarzy, 
obchodzona jest w Polsce od 19ś1 
roku jako Dzień Kolejarza, popu-
larnie zwany Katarzynkami .  

Jego tegoroczne obchody 
w Obornikach, za sprawą niezwy-
k ej wystawy jaka przez ca y we-
ekend odbywa a się w Bibliotece 
Publicznej, odbi y się szerokim 
echem w ca ym powiecie. Wysta-
wę zorganizowa o prężnie dzia-
ające stowarzyszenie Nadwar-

ciańska Kolej Drezynowa na cze-
le ze swoim prezesem Krzyszto-
fem Springerem. Jej g ównym 
przedmiotem by y oczywi cie 
kolejki, a w a ciwie ich miniatu-
ry. Można by o zobaczyć modele 
w skali G (1:22) należące do sto-
warzyszenia NKD, a także do pry-
watnych zbiorów Jacka Andrusz-
kiewicza. Z kolei zaprezentowa-
ne modele w klasycznej skali H0 
(1:śŚ) należa y do ukasza Lewan-
dowskiego, Krzysztofa Springera, 
S awomira Wielgosza i Andrzeja 
Lisieckiego. Można by o też po-
dziwiać  czę ciowo zbudowaną 

już kolejową makietę, której au-
torem jest oborniczanin Andrzej 
Lisiecki (od niedawna cz onek 
stowarzyszenia NKD).  

Najm odszym zwiedzającym  
szczególnie podoba a się ciuch-
cia z klocków LEGO, sunąca 
po torach bohaterowie bajki To-
mek i przyjaciele  oraz Gwiazdor 
jeżdżący drezyną. Wszystkie 

przyby e dzieci otrzymywa y 
drobne upominki przekazane 
przez Fundację Grupy PKP, PKP 
PLK, PKP Cargo i Koleje Wielko-
polskie. Z kolei starsi z sentymen-
tem podziwiali modele wieko-
wych pociągów, w tym oryginal-
ną kolejkę z 195ś roku.  

Impreza cieszy a się dużym 
zainteresowaniem w ród obor-

niczan. - Od piątku do niedzieli 
go cili my ącznie oko o pó tora 
tysiąca osób. Bardzo się cieszymy, 
że wystawa o tematyce kolejowej 
spotka a się z tak dużym zainte-
resowaniem w naszym mie cie - 
mówi Krzysztof Springer.  

Pasjonaci z NKD oprowadzali 
wszystkich go ci, opowiadając im 
ze szczegó ami o wystawionych 
w gablotach modelach, o historii 
kolei, a także o miniaturach po-
ciągów sunących po torach usta-
wionych w sali konferencyjnej 
biblioteki.  

W trakcie wydarzenia prowa-
dzona by a też akcja o charakte-
rze charytatywnym. - Podczas 
wystawy zbierali my nakrętki 
na rehabilitację chorego Dawida, 
syna kolejarza. Zebrali my kilka 
worków. Mama Darka serdecznie 
dziękuje za pomoc wszystkim 
osobom, które zaangażowa y się 
w zbiórkę - informuje Krzysztof 
Springer.  

Go cie mogli również we-
sprzeć finansowo rozbudowę ko-
lekcji kolejek i kolejowej makiety. 
W skarbonce uzbierano 320 z , 
za które, po do ożeniu ze rod-
ków NKD brakującej kwoty, zaku-
piony zosta  przejazd kolejowy 
i wagon-cysterna. a ¹
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Miniatury pociągów sunęły po torach ustawionych w sali konferencyjnej obornickiej 
biblioteki. Równie  tutaj wyświetlane były tematyczne prezentacje multimedialne

b.cisowski@glos.com 

BŁA EJ CISOWSKI

Bardzo się 
cieszymy, e 
wystawa 
spotkała się 
z tak du ym 
odzewem 
KRZYSZTOF SPRINGER
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Gra yna Ko uszkiewicz, Justy-
na Ptaszyńska i Katarzyna 
Owusu uczestniczyły w semi-
narium w biurze Rzecznika 
Praw Obywatelskich
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Inwestycje 
Świetlica 
wiejska  
w Lipie będzie 
zmodernizowana

aa 643,7 tys. z  wyniesie przebu-
dowa i rozbudowa świetlicy wiej-
skiej w Lipie, na którą gmina Ry-
czywó  pozyska a 329,1 tys. z  
z funduszy unijnych za pośredni-
ctwem LGD Kraina Trzech Rzek . 
W ramach prac wykonana zosta-
nie rozbudowa budynku o po-
mieszczenia toalet damskich, mę-
skich i dla niepe nosprawnych oraz 
pomieszczenia do przygotowania 
posi ków i porządkowe. Zostanie 
też przebudowany wiatro ap 
z szatnią i pomieszczeniem gospo-
darczym. ączna powierzchnia, 
na której przeprowadzone zosta-
ną prace, to oko o 250 m kw. 

Umowę na dofinansowanie 
projektu podpisa y wójt Renata 
Gembiak-Binkiewicz i skarbnik 
Agnieszka Kostyk podczas wizyty 
w urzędzie marsza kowskim w Po-
znaniu, w którego gestii znajdują 
się środki pozyskane z PROW 
2014-20. Wk ad w asny w moder-
nizację obiektu pokryje gmina Ry-
czywó .  a ¹
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Wykazali się wiedzą 
o wielkim polskim 
dowódcy i bohaterze
Edukacja Starostwo zorganizowało konkurs dla uczniów 
z okazji trwającego, ogólnopolskiego Roku Tadeusza Kościuszki

Z  okazji trwającego Roku 
Tadeusza Kościuszki, 
w czwartkowy poranek 

w bibliotece Liceum Ogólno-
kszta cącego w Obornikach od-
by  się Powiatowy Konkurs Wie-
dzy o Tadeuszu Kościuszce. Jego 
organizatorem by  wydzia  oś-
wiaty obornickiego starostwa. 

Konkurs otworzy y wspólnie 
dyrektor LO Agnieszka Katarzy-
na Balcerowiak i Halina Ratajczak 
z wydzia u oświaty, która w oży-
a w jego organizację sporo zaan-

gażowania. Następnie uczestni-
cy, czyli 23 uczniów ze wszystkich 
szkó  ponadgimnazjalnych w po-
wiecie, przystąpili do części pi-
semnej, w której mogli wykazać 
się szczegó ową wiedzą o życiu 
i dokonaniach Tadeusza Koś-
ciuszki, jednego z największych 
bohaterów Polski i USA. 

Sześciu najlepszych uczestni-
ków przystąpi o do dogrywki. 
W jej wyniku pierwsze miejsce 

w konkursie zają  Jakub Pospiesz-
ny z kl. I Technikum Budowlano-
Informatycznego w ZS Kutrzeby 
w Obornikach. Drugie przypad-
o ex aequo trzem uczniom: Hu-

bertowi Smolarkowi i Martynie 
Jezierskiej (ZS Cegielskiego Ro-
goźno) oraz Dawidowi Kóźlakowi 
(ZS Kutrzeby). Trzecie miejsce za-
ją  Aleksander Rumatowski (ZS 
Cegielskiego), a w fina owej szós-
tce znalaz a się też Agata Polimir-
ska (LO Przemys awa Rogoźno). 

W przerwach, gdy komisja 
ocenia a prace, uczestnicy mogli 
posilić się przygotowanym przez 
organizatorów poczęstunkiem. 

Nagrody zwycięzcom (w tym 
obszerne repetytoria przekaza-
ne przez wydawnictwo Nowa 
Era) oraz dyplomy wszystkim 
uczniom uczestniczącym w kon-
kursie, w imieniu starosty wrę-
czy  Pawe  Drewicz, naczelnik 
powiatowego wydzia u oświaty 
wraz z dyrektor Balcerowiak i po-
mys odawcą konkursu Adamem 
Malińskim. a ¹ 
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Najlepszą wiedzą o Tadeuszu Kościuszce wykazał się 
Jakub Pospieszny z ZS im. gen Kutrzeby w Obornikach
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Edukacja 
Wielkopolski 
Nauczyciel 
Roku 2017 
w Obornikach

aa W sobotę Oborniki odwie-
dzi a Aleksandra Schoen-Kamiń-
ska, nauczycielka, blogerka edu-
kacyjna, trenerka programu Su-
perkoderzy i laureatka tytu u 
Wielkopolski Nauczyciel Roku 
2017 przyznanego przez samo-
rząd województwa.  

W ZS Kutrzeby poprowadzi-
a szkolenie dla nauczycieli z po-

wiatu po ączone z wyk adami dla 
studentów Instytutu Studiów Po-
dyplomowych w Obornikach za-
tytu owane Budowanie intuicji 
algorytmicznej z wykorzysta-
niem gier . Zajęcia mia y na celu 
między innymi zaprezentowanie 
jak praktycznie prowadzić lekcje 
nie mając do dyspozycji drogich 
pomocy dydaktycznych . Uczest-
nicy szkolenia poznali też takie 
metody prowadzenia zajęć, któ-
re wzbudzają w uczniach krea-
tywność i zainteresowanie 
przedmiotem, a jednocześnie 
pozwalają na po ączenie nowo-
czesnych technologii z dobrą za-
bawą. Aleksandra Schoen-Ka-
mińska przekaza a uczestni-
kom wiele autorskich pomys ów 
na pracę z dziećmi. a ¹
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Budowa drogi gminnej 
w Gorzewie zakończona 
Zakończyła się budowa 240-
metrowego odcinka drogi gmin-
nej w Gorzewie, od skrzy owania 
z drogą powiatową przy świetli-
cy wiejskiej. Poza asfaltową na-
wierzchnią, w ramach inwestycji 
wykonano te  zjazdy na posesje, 
elementy kanalizacji deszczowej 
oraz krawę niki. Wykonawcą by-
ła firma Ata Technik z Budzynia. 
Całkowity koszt zadania to 321 
tys. zł, z czego większość pokry-
to z bud etu gminy, a 54 tys. sta-
nowiło dofinansowanie pozy-
skane z samorządu wojewódz-
twa wielkopolskiego w ramach 
środków na budowę dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. 
Podjęta przez ryczywolski sa-
morząd decyzja o budowie drogi 
była bardzo korzystna dla po-
wiatu, który w ubiegłym roku 
uzyskał dzięki niej dodatkowe 
punkty dla wniosku o pozyska-
nie środków zewnętrznych 
(PROW 2014-20) na zakończo-

ną niedawno przebudowę drogi 
powiatowej Ludomy-Gorzewo.  

Przestrzegali młodzież 
przed dopalaczami  
Monika Osak z PSSE Oborniki 
i Paweł Witzberg z powiatowej 
policji odwiedzili we wtorek 
szkołę w Kiszewie. Podczas 
spotkania z młodzie ą z klas II 
i III gimnazjum oraz VI i VII SP in-
formowali o ogromnych zagro-
eniach wynikających z za ywa-

nia tzw. dopalaczy i innych sub-
stancji psychoaktywnych. 

Dziewięćdziesiąte urodziny 
pani Joanny Nosal 
Wójt Ryczywołu Renata Gem-
biak-Binkiewicz i kierownik USC 
Teresa Feldmann odwiedziły 
świętującą 90-te urodziny 
mieszkankę gminy Ryczywół Jo-
annę Nosal. Obie panie yczy-
ły sędziwej jubilatce wielu kolej-
nych lat ycia w zdrowiu i wrę-
czyły jej bukiet kwiatów. 

BŁAŻEJ CISOWSKI

REKLAMA 007904460
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U c“niowie i ich rod“ice ora“ 
nauc“yciele “ Liceum 
Ogólnoks“ta cącego 

w Obornikach we wtorek w goś-
cinnych progach Obornickiego 
Ośrodka Kultury obchod“i o d“ie-
siątą roc“nicę nadania s“kole imie-
nia Stanis awa Wyspiańskiego. 
Uroc“ystości “wią“ane “ Dniem 
Patrona mia y bard“o podnios y 
charakter. 

- W tym roku obchod“imy 110 
roc“nicę śmierci Stanis awa Wy-
spiańskiego i 10-lecie nadania na-
s“ej s“kole jego imienia. Podc“as te-
goroc“nych obchodów “re“ygno-
waliśmy “ chocho a jako motywu 
pr“ewodniego na r“ec“ róż. Kwia-
ty te są symbolem “jednoc“enia, 
wspólnoty. Róże wykonane pr“e“ 
uc“niów nas“ej s“ko y mają dawać 
nad“ieję na “budowanie w aśnie 
tej wspólnoty - mówi a podc“as 
uroc“ystości Agnies“ka Katar“yna 
Balcerowiak, dyrektor ogólniaka.   

Uroc“ystość wykor“ystywano 
także, aby pod“iękować ws“yst-
kim, któr“y pr“yc“ynili się do re-
montu sali gimnastyc“nej w s“ko-
le. Symbolic“nym dyplomem po-
d“iękowano pos om, samor“ą-
dowcom, ur“ędnikom ora“ 
sponsorom. W ponied“ia ek w sa-
li mają się odbyć pierws“e “ajęcia 
wychowania fi“yc“nego.  

- D“iękuję tym osobom, które 
w różnym wymiar“e - emocjonal-
nym, finansowym, pr“yc“yni y się 
do tego, że ta sala gimnastyc“na “o-
sta a wyremontowana i będ“ie 
mog a s użyć nas“ej m od“ieży - 
doda a dyrektor s“ko y. Pod“ięko-
wano także  nauc“ycielą w-f-u, 
który “akor“enili w m od“ieży pa-
sję do s“achów. - Mam nad“ieję, że 
mimo ws“ystko będ“iecie chcieli 
wrócić do sali gimnastyc“nej na “a-

jęciach wychowania fi“yc“nego - 
doda a.  

Kolejnym punktem programu 
Dni Patrona obornickiego ogólnia-
ka by o wręc“enie nagrody patro-
na s“ko y. W tym roku komisja 
pr“y“na a ją Tomas“owi Gillowi.  
- Absolwent nas“ej s“ko y, pr“ed-
stawiciel rod“iców, sponsor strate-
gic“ny - pr“edstawi a laureata na-
grody dyrektor Balcerowiak. - Wy-
różnienie Pana Tomas“a jest wyra-

“em w aśnie tej wspólnoty, o której 
pisa  Stanis aw Wyspiański. 

G os “abrali również “apros“e-
ni goście. Pose  Rutnicki powie-
d“ia , że bard“o się cies“y, że 
obornickie liceum w taki piękny 
sposób umie uc“cić swojego patro-
na. - Jesteście wspania ymi ludźmi, 
wspania ą s“ko ą, macie świetne 
wyniki w nauce. Cies“ę się, że uda-
o się wyremontować Was“ą salę 

gimnastyc“ną, dbajcie o swoją ak-

tywność fi“yc“ną, bo jak to mówią: 
w “drowym ciele, “drowy duch - 
mówi  Rutnicki i jednoc“eśnie “a-
proponowa , żeby ra“em “ pos em 
“ Prawa i Sprawiedliwości Marci-
nem Por“uckiem, również obec-
nym na uroc“ystości, “agrali w jed-
nej drużynie pr“eciwko m od“ie-
ży s“kolnej w mec“u siatkówki. 

Gratulacje i s owa radości “wią-
“ane “ końc“ącym się remontem 
sali gimnastyc“nej “ ożyli także lo-

kali samor“ądowcy. Wicestarosta 
obornicki Andr“ej Okpis“ życ“y  
m od“ieży sto lat , bo jak “auwa-
ży  to by y ich imieniny.  - Mam na-
d“ieję, że gd“iekolwiek będ“iecie,  
każdy kogo spotkacie na swojej 
drod“e “obac“y jak w Obornikach 
się kochają, jaka jest tutaj w“ajem-
na mi ość i wspólnota - mówi . 

W c“ęści artystyc“nej uroc“y-
stości uc“niowie, absolwenci,  nau-
c“yciele ora“ samor“ądowcy 

pr“edstawili sceny “ Wesela  Wy-
spiańskiego. Na “akońc“enie na-
tomiast wręc“ono nagrody uc“-
niom, któr“y “ajęli wysokie miej-
sca w konkursach “organi“owa-
nych w aśnie “ oka“ji Dnia Patrona 
- wied“y o Wyspiańskim, plastyc“-
nym, fotografic“nym ora“ filmo-
wym.  

Uroc“ystość poprowad“ili: 
Aneta B asiak i Mateus“ Wolski.a 

 ¹ 

Róże symbolizują wspólnotę, 
która tworzy się wokół szkoły

A Szkoła We wtorek w OOK odbył się Dzień Patrona obornickiego liceum
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aaChór Pro Musica  im. Jó“e-
fa C“ypka “ająć tr“ecie miejsce  
podc“as XX ód“kiego Festiwa-
lu Chóralnego Cantio 
Lod“iensis w od“i. To wielki 
sukces “espo u. 

Pro Musica  jest chórem 
“ d ugoletnimi tradycjami. Pow-
sta  jesienią 1983 roku “ inicjaty-
wy dyrygenta Jó“efa C“ypka 
i m od“ieży uc“ęs“c“ającej 
do obornickiego Liceum Ogól-
noks“ta cącego. - Chór “doby-
wa  g ówne nagrody w Ogólno-
polskich Konkursach Chórów 
i Pr“eglądach Zespo ów a nawet 

Międ“ynarodowych Festiwa-
lach organi“owanych w Polsce 
jak i w krajach Europejskich. 
D“ięki perfekcji dyrygenta 
i “dolnym chór“ystom nas“ 
amatorski chór c“ęsto móg  
konkurować “ profesjonalista-
mi. Uc“estnic“y  w spotkaniach 
pielgr“ymkowych “ Janem Pa-
w em II w Polsce i we W os“ech 
- relacjonuje Magdalena Smela. 

Gdy w 2014 roku “mar  dyry-
gent chóru, “astanawiano się 
nad pr“ys“ ością chóru.  Mimo 
wielu obaw grupa dalej wspól-
nie śpiewa. 

Jó“ef C“ypek pr“e“ wiele lat 
by  adiunktem w Akademii Mu-
“yc“nej w Po“naniu, którą sam 
ukońc“y  w klasie prof. Stefana 
Stuligros“a. Popr“e“ swoją wie-
loletnią d“ia alność mu“yc“ną 
potrafi  “as“c“epić mi ość 
do mu“yki “arówno wielu uc“-
niom obornickich s“kó  jak, 
i doros ym mies“kańcom gmi-
ny. 

- Za upows“echnianie kultu-
ry i lic“ne wysokie osiągnięcia 
artystyc“ne otr“ymywa  wiele 
nagród i wyróżnień. Kolejnym 
jego sukcesem jest także fakt, że 

kilku chór“ystów podję o regu-
larne studia wokalno- aktorskie 
lub pedagogic“ne na wyżs“ych 
uc“elniach i do dnia d“isiejs“e-
go d“ia ają na niwie artystyc“-
nej - informują c“ onkowie chó-
ru. 

Po śmierci dyrygenta 
C“ypka, poprowad“ić chór “de-
cydowa a się Renata Wr“es“c“, 
absolwentka Akademii Mu“yc“-
nej w Bydgos“c“y,  solistka chó-
ru ora“ nauc“ycielka mu“y-
ki.a ¹

Sukces obornickiego chóru Pro Musica na Łódzkim Festiwali Chóralnym
Kultura Chór ma wieloletnią tradycję. Powstał w 1983 roku w inicjatywy nieżyjącego już dyrygenta Józefa Czypka i młodzieży z LO
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Obornicki chór zajął trzecie miejsce na festiwali w Łodzi
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Podczas uroczystości wystawiono sceny z DziadówPodziękowano osobom, które przyczyniły się do remontu sali gimnastycznej
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Mo emy powierzyć im 
NASZE ZDROWIE

Hipokrates 2017  Wybieramy najlepszych 
pracowników służby zdrowia w powiecie 
obornickim i w całym województwie

Od  tygodnia trwa głoso-
wanie w prestiżowym 
plebiscycie Hipokrates 

Wielkopolski  organi“owanym 
pr“e“ Głos Wielkopolski , któ-
ry ma “a “adanie wyłonić naj-
leps“ych pracowników służby 
“drowia w nas“ym regionie. 
Chcemy, wspólnie “ nas“ymi 
C“ytelnikami, docenić tych, 
którym możemy powier“yć na-
s“e “drowie i życie.  

Pierwsi liderzy 
głosowania  
W gronie nominowanych w ple-
biscycie  nie brakuje również 
kandydatów “ powiatu 
obornickiegi. Po pierws“ym ty-
godniu głosowania liderem 
w  kategorii lekar“ rod“inny jest 
Anna Kolasińska  “ pr“ychod-
ni Omega Med  
w Rogoźnie. W ród pielęgniarek 
prowad“i Ewa Gracz “ Rogoźna. 
W ród stomatologów na pierw-
s“ym miejscu jest obecnie 
Adriana Grochow-
ska “ Rogoźna, a w ród pedia-
trów obornicka lekarka Magda-
lena Galuba-Nowak. W gronie 
farmaceutów docenili cie Annę 
Stachowiak, która pracuje 
w aptece w. Zu“anny   
w Obornikach.  W kategorii 
Pr“yja“na Placówka Służby 
Zdrowia wygrywa Przychodnia 
Zespołu Lekarzy Rodzinnych 
Zdrowie Rodziny w Rogoźnie 
(Wyniki  “ 29 listopada). Oc“y-
wi cie, to dopiero poc“ątek ak-
cji. Ws“ystko wciąż może się 
“mienić, a ostatec“ny wynik “a-
leży wyłąc“nie od Państwa gło-
sów. W ród “głos“onych lekar“y 
“ powiatu obornickiego są tak-
że okuli ci, ginekolod“y, chirur-
d“y. Na lauretaów plebiscytu c“e-
kają atrakcyjne nagrody. 

Więcej informacji o nagro-
dach i dotychc“asowe re“ultaty 
głosowania  można “naleźć 
na stronie internetowej: 
www.gloswielkopolski.pl/hipo
krates. Pytania dotyc“ące plebi-
scytu można kierować 
pod adresem plebi-
scyt@glos.com lub telefonic“-
nie - 502 499 Śś6 (Milena Ko-
chanowska) a¹

Akcja ma wyłonić najlepszych pracowników służby 
zdrowia w Wielkopolsce
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Poznaj kandydatów w naszym 
plebiscycie 

LEKARZ RODZINNY ROKU  
Anna Kolasińska, Rogoźno, Przychodnia Omega Med.  (LER.159) 
 Jerzy Eugeniusz Teska, Rogoźno, PZLR w Rogoźnie (LER.82)  
Janusz Kominek, Oborniki, Przychodnia Medycyny Rodzinnej Vita-K.K (LER.36)  
Renata Siwecka, Oborniki, Przychodnia Medix (LER.160)  

PEDIATRA ROKU  
Magdalena Galuba-Nowak, Oborniki, Lekarz Rodzinny s.c. VITA (PED.37 
 Janusz Kominek, Oborniki, Vita (PED.151)  
 Zofia Soboleska-Szwedek, Oborniki, Przychodnia Medix (PED.38) 

STOMATOLOG ROKU  
 Adriana Grochowska, Rogoźno, Gabinet Stomatologiczny (STO.46)  
 Jarosław Wałęga, Oborniki, Gabinet Stomatologiczny (STO.138)  
Alicja Stachowiak-Rosik, Oborniki, Gabinet Stomatologiczny (STO.87) 
Janina Piosik, Oborniki, Gabinet Stomatologiczny (STO.137)  

PIELĘGNIARKA LUB POŁO NA ROKU 
 Ewa Gracz, Rogoźno, Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej (PIE.92)  
Izabela Reszela, Kowanówek, Szpital  w Kowanówku (PIE.41)  
 Zofia Gryciuk, Kowanówko, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny (PIE.135)  
 Renata Wojtaszak, Oborniki, SPZOZ Oborniki (PIE.91)  
Ewa Dyl, Oborniki, SPZOZ Oborniki (PIE.133)   
 Alina Piascik, Oborniki, SPZOZ Oborniki (PIE.132)   
Agata Paluszek, Oborniki, Vita-K.K Przychodnia Medycyny Rodzinne (PIE.131)   
 Agnieszka Wilińska, Oborniki, Szpital Powiatowy (PIE.42)  
Renata Wojtaszak, Oborniki, Szpital Powiatowy w Obornikach (PIE.134)   

FARMACEUTA ROKU:  
 Anna Stachowiak, Oborniki, Apteka Św. Zuzanny (FAR.12)   
 Patrycja Senger, Oborniki, Apteka DOZ (FAR.22) 
Danka Jeneralczyk, Oborniki, Dr. Max (FAR.35) 
 Katarzyna Chudziak, Oborniki, Apteka w Galerii Młyńskiej (FAR.55) 
 Anna Stachowiak, Oborniki, Apteka Świat (FAR.34)  

PRZYJAZNA PLACÓWKA SŁU BY ZDROWIA:   
 Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych “Zdrowie Rodziny” (ZOZ.58)  
Ośrodek Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej “SEP-MED” (ZOZ.59)  
Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Ryczywole (ZOZ.60)  
 NZOZ “PULS” Laboratorium Analityczne i Przychodnia Specjalistyczna (ZOZ.56)  
Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich “MIRMAR” (NZOZ “KONSYLIARZ”) 
(ZOZ.57)  

KATEGORIA  WOJEWÓDZKIE 
Kardiolog: Bożena Kazikowska, Kowanówko, Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny 
(KAR.16)  
Kardiolog: Donat Skrobich, Oborniki, Gabinet lekarski (KAR.31 ) 
Okulista:  Renata Moskalewicz, Oborniki, Gabinet Okulistyczny (OKO.23)  
Ginekolog:  Anna Paczkowska, Oborniki, Szpital Rejonowy (GIN.70)  
Ginekolg: Dariusz Plesiński, Oborniki, Szpital Rejonowy (GIN.69)  
Ortopeda:  Artur Szabelski, Oborniki, SPZOZ (ORT.21)  
Chirurg:  Grzegorz Szanecki, Oborniki, SPZO Z w Obornikach (CHI.32) 
Chirurg:  Robert Brdąkała, Oborniki, SPZOZ w Obornikach (CHI.33) 
Szpital:  Obornicki S P ZOZw Obornikach (SZR.4)  
 
Koszt jednego SMS-a to  2,46 zł z VAT

Głosować można wysyłając SMS pod numer 72355 w treści  zawierający prefiks kandydata  
z listy poniżej.

Agnieszka Wilińska
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Katarzyna Chudziak, 
farmaceuta
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Patrycja Senger, 
farmaceuta
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Anna Kolasińska, lekarz 
rodzinny 
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Anna Stachowiak, 
farmaceuta
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ginekolog
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Licealista swoje sztuczki woli przedstawiać 
dorosłej publiczności, ponieważ dzięki temu 
może sprowadzić ich do poziomu dziecka. 
Uwielbia wywoływać radość wśród 
obserwatorów. Podczas wystąpień prezentuje 
triki z użyciem różnych rekwizytów, tzn. kart, 
monet, a także puszki coli i pluszowego misia

PORTRET TYGODNIA  
MATEUSZ KOWALCZYK ZAINSPIROWAŁ SIĘ SZTUCZKAMI MAGICZNYMI

Iluzja to sztuka, 
która później 
staje się magią

Magia towarzyszyła ludziom od wieków, a sztuczki dostarczały im 
rozrywki, poniewa  były tajemnicze i intrygujące. Przecinanie kobiety 
na pół, odgadywanie karty często szokowały widzów. Mateusz 
Kowalczyk, mieszkaniec Obornik, od kilku lat interesuje się iluzją. 
Ka dą wolną chwilę przeznacza na naukę nowych trików, które 
wymagają cierpliwości oraz zdolności manualnych. Dobry iluzjonista 
to taki, który uwodzi, śmieszy, prowokuje, a czasami nawet trwo y...  

Przygodę z pasją rozpoczął kilka 
lat temu, kiedy w sieci obejrzał 
sztuczkę magiczną ze znikającą 
kartą. Chłopak trenował ten trik 
przez kilka godzin, aż w końcu 
opanował go do perfekcji
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I lu“ja powstaje w głowie, kiedy 
wid“ “aakceptuje fakt, że nie-
możliwe może stać się praw-

d“iwe. Pr“ykładem s“tandaro-
wych s“tuc“ek magic“nych, które 
“na każdy “ nas,  jest międ“y inny-
mi pr“epołowienie piłą, chod“e-
nie po wod“ie c“y te “wią“ane 
“ magią kies“onkowca, które nie-
jednego sceptyka mogą pr“ypra-
wić o “awrót głowy. 

Chociaż nie kojar“y się ona 
“ nauką, jest “ nią ci le “wią“ana, 
ponieważ jest jedynym sposobem, 
“a pomocą którego można wyja -
nić tajemnice ilu“jonistów. Ma-
gic“ne s“tuc“ki dostarc“ały lu-
d“iom ro“rywki od wieków, po-
nieważ wią“ały się “ tajemnic“o -
cią, c“ęsto intrygowały lub 
pr“erażały public“no ć.  Dla wie-
lu “ nas ilu“ja kojar“y się głównie 
“  Copperfieldem, którego s“tuc“-
ki  w latach 90. oglądało się “ “a-
partym tchem i pr“yspies“onym 
biciem serca.  

Ilu“jonista to pr“ede ws“yst-
kim aktor specjali“ujący się w de-
monstrowaniu efektów triko-
wych. Znane podręc“niki nauko-
we podają, iż magia, jako “espół 
praktyk opartych na magic“nym 
my leniu, stwar“a po“ór kontroli 
nad “jawiskami, na które c“łowiek 
nie potrafi realnie odd“iaływać 
ora“ wyja niać. 

Mateus“ Kowalc“yk, uc“eń Li-
ceum Ogólnoks“tałcącego w Obo -
rni kach, “ainteresował się ilu“ją, 
kiedy to trafił w sieci na filmik, 
w którym mężc“y“na poka“ał 
efekt “e “nikającą kartą. Licealista 
u“nał umiejętno ć ilu“jonisty 
“a ciekawą i postanowił “głębić jej 
tajniki. Wc“e niej nie były mu ob-
ce s“tuc“ki magic“ne, jednak wła -
nie ta “robiła na nim najwięks“e 
wrażenie. Autorytetami  dla osiem-
nastoletniego magika są wiatowej 
sławy Dynamo, David Blaine, 
Derren Brown c“y polscy ilu“joni -
ci typu Y , którego s“tuc“ki chęt-
nie ogląda. Na bieżąco jest “ wido-
wiskami ilu“jonistyc“nymi, które 
w sieci biją rekordy popularno ci. 

- Jednego dnia obejr“ałem 
w internecie film, w którym to ilu-
“jonista poka“ał trik “e “nikającą 
kartą, która po chwili się pojawiła. 
Trenowałem 2-3 god“iny powta-
r“ając ciągle jeden ruch, jednak 
płynno ć wykonywania tego nu-
meru pr“ys“ła “ c“asem. Wtedy 
pierws“y ra“ miałem styc“no ć 
“ efektem wymagającego “dolno -
ci innej niż “apamiętanie tylko ja-
kiego  mechani“mu pr“y prostych 
s“tuc“kach. Wc“e niej “nalem kil-
ka łatwych trików “ kartami, ale to 
wła nie tamten numer “ac“ął mo-
ją pasję, c“yli ilu“ję. Starałem się 
“naleźć  książki wyja niające, 
c“ym jest i jak d“iała, oglądać pro-
gramy telewi“yjne, aby podglądać 
performerów i samemu ro“praco-

wać pewne sekrety - opowia-
da Mateus“ Kowalc“yk. 

Iluzja trwa tak długo, 
jak dajemy się zwieść 
Magia, według obornic“anina, “a-
c“yna się wtedy, kiedy “dajemy so-
bie sprawę “ tego, że nas“ym “my-
słom nie można ufać, bo są “awod-
ne. Mateus“ kieruje się jedną “ ła-
cińskich sentencji, która o“nac“a: 

wiat chce być os“ukany, niech 
wiec będ“ie .  Lud“ie uwielbiają 
“nać pr“yc“yny “dar“eń, s“c“egól-
nie tych, które d“ieją się na ich 
oc“ach. S“tuc“ki, które nie są dla 
nich “ro“umiałe, intrygują i to 
wła nie d“ięki temu magia jest 
wciąż żywa. Triki pr“edstawiane 
mają wywoływać u obserwatora 
rado ć. Wynika ona “ jego niewie-
d“y, ponieważ ma wiadomo ć te-
go, że ilu“jonista w“iął jaki  jego 
pr“edmiot, ale nie wie, w jaki spo-
sób tego dokonał.  

-  Ilu“ja jest ogromną, elastyc“-
ną d“ied“iną s“tuki jest na tyle 
ws“echstronna, że po“wala nam 
na twor“enie  ilu“ji “ praktyc“nie 
ws“ystkiego, umożliwiając tym sa-
mym możliwo ć powstania pyta-
nia w głowie każdego wid“a - ,,Jak 
on to “robił? C“y to możliwe, aby 
to była magia?’’. Osobi cie uwa-
żam, że to jest wła nie piękne w tej 
d“ied“inie s“tuki, że można choć 
na chwilę osobę dorosłą sprowa-
d“ić do po“iomu d“iecka, które 
po prostu nie ro“umie co się stało  
i tym samym c“ęsto wywołać ra-
do ć, i u miech na twar“ach wi-
d“ów. I to według mnie jest wła -
nie  prawd“iwa magia , która pole-
ga na  rado ci “ tego, że się nie ro-
“umie. To wła nie d“ięki 
genialnym wykonawcom, któr“y 
stwor“yli “biór technik i metod, 
mogę bawić się ilu“ją. W swoich 
s“tuc“kach kor“ystam “ ich doko-
nań i stwar“ając swoje elementy, 
po prostu twor“ę współc“esną ja-
ko ć w poka“ywaniu tego, co nie-
wiarygodne widowni- opowiada 
tegoroc“ny matur“ysta. 

Magik powinien być 
cierpliwy i otwarty 
Kiedy  obowią“ywała “mowa 
milc“enia dotyc“ąca trików ma-

gic“nych. Aktualnie w internecie, 
książkach c“y wars“tat można 
“dobyć s“ereg informacji dotyc“ą-
cych wyja nień s“tuc“ek lec“ nie 
ra“ Mateus“ musiał samemu 
doj ć do tego, w jaki sposób pow-
stał dany efekt. Kluc“ową “asadą 
ilu“ji jest str“eżenie tajemnicy tri-
ków nic“ym więtego gralla. Nau-
ka niektórych ruchów dla niego 
była uciążliwa, ale nie spowodo-
wało to, żeby “re“ygnował “e swo-
jej pasji. Magia “achwyca i “du-
miewa, ponieważ   ilu“joni ci ro“-
palają lud“ką ciekawo ć, wyo-
braźnię.  Mateus“ uważa, że magik 
powinien pr“ede ws“ystkim 
umieć “wrócić na siebie c“yją  
uwagę i być wyjątkowym akto-
rem, który potrafi dostosować się 
do każdej sytuacji. Powinien on 
także kierować obserwatorem, 
wod“ić go “a nos. Pasja pomogła 
mu pr“ełamać barierę nie mia-
ło ci i nauc“yła cierpliwo ci 
w magic“nym wy“waniu. 

- Magia powstaje w głowie wi-
d“a i jeżeli kto  będ“ie chciał ją “a-
akceptować, dostr“eże pr“ed so-
bą co  więcej niż wyuc“ony trik. 
C“asem demotywowała mnie 
trudno ć w opanowaniu s“tuc“ek, 
ale ostatec“nie “ jej nie “re“ygno-
wałem. Każdy nauc“ony element 
sprawiał, że chciałem po“nać se-
kret kolejnych. Ilu“joni ci stoją 
na straży s“tuc“ek nie po to, aby 
kto  inny ich nie powielał, ale dla 
dobra wid“a. W trikach chod“i 
o to, by na pr“edstawieniu ich po-
c“uć magię, a trudne jest to wtedy, 
kiedy dla obserwatora ws“ystko 
jest oc“ywiste i jasne. Aby nauc“yć 
się s“tuc“ki, należy włożyć w to 
dużo cierpliwo ci, ponieważ  efek-
ty c“asem pr“ychod“ą później niż 
się tego spod“iewamy. Dobry ilu-
“jonista, to taki, który uwod“i, ba-
wi, “ad“iwia, a c“asem nawet 
trwoży. Cechuje go także 
otwaro ć, ponieważ c“ęsto pod-
c“as wystąpień ulic“nych, tr“eba 
podej ć do “upełnie obcych lud“i 
i nawią“ać “ nimi kontakt. Ilu“jo-
nista to także reżyser, który stwa-
r“a sytuacje i “dar“enia. To też per-
fekcjonista, który swą “winno cią 
i manualno cią potrafi os“ukać 
wid“a - mówi chłopak. 

Jaki jest jego styl 
iluzjonistyczny? 
Mateus“ wprowad“ił magię 
do swojego życia i “ad“iwia ją swo-
ich bliskich, a także kolegów.  Z je-
go punktu wid“enia najważniej-
s“e jest to, aby ilu“ja była nie“wy-
kła i d“iałała na obserwatora. Li-
cealista woli pr“edstawiać swoje 
triki stars“ej public“no ci, ponie-
waż pr“enos“ą się oni wtedy do in-
nego wymiaru i c“ują się łatwo-
wierni nic“ym d“ieci. Aby wyko-
nywać s“tuc“ki tr“eba mieć wyjąt-
kowe “dolno ci manualne, 
motoryc“ne, a także scenic“ne 
i pr“ede ws“ystkim dużo ćwic“yć.  

- Ilu“joni ci mają różne style, 
mogą być np. poważni do granic 
możliwo ci, pr“erażający lub 

mies“ni. Moim “daniem nie 
do końca powinno się nas s“uflad-
kować, dlatego że ilu“joni ci lubią 
mies“ać style i twor“yć c“ęsto in-
ne, własne. Wychod“ę “ “ałożenia, 
że każdy magik powinien s“ukać 
c“ego  własnego w tej pasji. Mogą 
się na kim  w“orować, ale ważne, 
żeby to nie była kopia c“yjego  sty-
lu, ponieważ tu lic“y się oryginal-
no ć. Swoje poka“y lubię pr“ed-
stawiać dorosłej public“no ci, po-
nieważ “decydowanie więks“e 
spektrum emocji mogą oka“ać 
podc“as wykonywania s“tuc“ek. 
Lic“ę na to, że wkrótce będę miał 
możliwo ć “apre“entować 
na s“ers“ą skalę swoje umiejętno -
ci i “ac“arować “najdującą się pub-
lic“no ć -  końc“y chłopak. a ¹ 

m. dolatowska@glos.com 

MAGDALENA DOLATOWSKA

Iluzja to sztuka, 
która później 
staje się magią

Magia towarzyszyła ludziom od wieków, a sztuczki dostarczały im 
rozrywki, poniewa  były tajemnicze i intrygujące. Przecinanie kobiety 
na pół, odgadywanie karty często szokowały widzów. Mateusz 
Kowalczyk, mieszkaniec Obornik, od kilku lat interesuje się iluzją. 
Ka dą wolną chwilę przeznacza na naukę nowych trików, które 
wymagają cierpliwości oraz zdolności manualnych. Dobry iluzjonista 
to taki, który uwodzi, śmieszy, prowokuje, a czasami nawet trwo y...  

Magia zrywa 
połączenie 
pomiędzy 
przyczyną 
a skutkiem. 
Widz wie, że 
coś się stało, 
ale nie wiedzą 
w jaki sposób 
do tego doszło 
MATEUSZ KOWALCZYK

Iluzjonista uważa, że 
sekrety dotyczący sztuczek 
nie są wyjaśniane, by widz 
czuł magię podczas 
trwającego przedstawienia

REKLAMA 007944383
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Również dla najmłod-
s“ych mies“kańców 
gminy Obornik skiero-

wana jest kulturalna oferta 
Obornickiego Ośrodka Kultu-
ry. Bo jak mówi stare powied“e-
nie C“ym skorupka “a młodu 
nasiąknie tym na starość trąci .  

W sobotę o god“. 10 odbę-
d“ie się poranek filmowych. 
Podc“as spotkania w sali wido-
wiskowej d“ieci będą mogły 
obejr“eć film Ekspress Polar-
ny . Seans potrwa ponad 1,5 go-
d“iny. Wstęp na film jest be“-
płatny. Natomiast po seansie 
odbędą się wars“taty 
plastyc“no-filmowe, podc“as 
których najmłodsi oborni-
c“anie będą wykonywać świą-
tec“nego bałwana. W “ajęciach 
mogą w“iąć ud“iał d“ieci 
w wieku od 6 do 12 lat. Wars“ta-
ty trwają pr“e“ 1,5 god“iny, 
od 11:00 do 12:30. Kos“t uc“est-
nictwa to 20 “ł. 

Tyd“ień później, 9 grudnia 
odbęd“ie się natomiast pora-
nek teatralny. Zajęcia są skiero-
wane dla ws“ystkich pr“ed-
s“kolaków. Spotkanie odbęd“ie 
się pod tytułem Jak kolc“atek 

s“ukał mies“kania, c“yli Id“ie, 
id“ie jeż, ten kłujący “wier“, 
nóżkami tup, tup i pod listek - 
siup . D“ieci powinny “abrać 
na “ajęcia obuwie na pr“ebra-
nie ora“ podus“kę do sied“enia. 
W spotkaniu mogą już uc“est-
nic“yć d“ieci, które ukońc“yły 
12 miesięcy.  Poc“ątek sobot-
niego spotkania “aplanowano 
na god“. 10:00. Wejście na jed-
ne “ajęcia to 10 “ł, a karnet na 4 
- 32 “ł.  a ¹ 

WEEKENDOWO 

Spotkania dla dzieci
oborniki@glos.com 

EWA BORUSZAK

a GRUDNIOWE PREMIERY 
W piątek, 15 grudnia 
w Obornickim Ośrodku Kul-
tury ponownie będzie moż-
na zobaczyć filmy, które 
właśnie weszły do kin.  Tym 
razem będzie to “Cicha noc” 
i “Najlepszy”.  

SEANSE:  
“Najlepszy” godz. 18:00 
“Cicha Noc” godz. 20:15

FILMOWE PREMIERY
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KOOK oferuje dwa rodzaje 
zajęć: filmowe i teatralne

WARSZTATY

a Popularny i ceniony piosenkarz,  finalista pierwszej edycji konkursu Idol z 2002 roku - Szymon Wydra razem z zespołem Carpe 
Diem zagra koncert w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury.  Koncert zaplanowano na 10 grudnia na godz. 19:00. Bi-
let normalny w przedsprzedaży kosztuje 25 zł, a w dzień koncertu 30 zł, ulgowy natomiast odpowiednio - 20 zł i 20 zł. (EWA)
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KONCERT

aa  MAŁGORZATA  
ROGALA,  
“ZASTRZYK ŚMIERCI”  
WYDAWNICTWO  
CZWARTA STRONA 
 
Małgorzata Rogala kolejny 
raz pokazuje, że gatunki  
literackie można z łatwoś-
cią ze sobą łączyć, a dodat-
kowo skupiać się na istot-
nych, współczesnych prob-
lemach. Seria z Agatą Gór-
ską i Sławkiem Tomczykiem 
od pierwszego tomu poru-
sza wiele współczesnych 
problemów, które stają się 
tłem dla intryg kryminal-
nych. Chociaż zakończenie 
Ważki wydawało się zam-
knięte to jednak autorka 
zdecydowała się na konty-
nuację losów bohaterów. 
I bardzo dobrze, gdyż to na-
prawdę dobrze napisane 
i skonstruowane historie. 
Iskrą zapalną w Zastrzyku 
śmierci i zarazem punktem 
wyjścia tym razem staje się 
problem zatrudniania 
w oparciu o umowy 
śmieciowe i bycie nieuczci-
wym pracodawcą.  
A przynajmniej taki nasuwa 
się wniosek patrząc na ofia-
ry. Pierwszą z nich odnajdu-
je Ewa Frydrych. Ciało jej 
męża zostało owinięte ta-
śmą, a w organizmie męż-
czyzny wykryto truciznę. 
Podobnie jest w przypadku 
kolejnych ofiar.  
Górska i Tomczyk mają nie-
łatwe zadanie. Zwłaszcza, 
że w całą sprawę wplątała 
się nieświadoma siostra ko-
misarza. Co ciekawe wraz 
z upływem śledztwa wycho-
dzą na jaw powiązania mię-
dzy ofiarami, jednak mor-
derca nadal pozostaje nieu-
chwytny.  I mogłabym jesz-
cze sporo opowiedzieć, 
jednak nie psujmy sobie za-
bawy.  Zastrzyk śmierci 
 to opowieść także o tym,  
że czasami nie warto po-
święcać się w imię  
przyjaźni.

KSIĄŻKA NA WEEKEND
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Rysia 
Trafiła do “Azorka” w strasz-
nym stanie. Będzie zadowolo-
na z miski z jedzeniem,  
legowiska i spaceru. Za doty-
kiem człowieka specjalnie  
nie przepada. 

ZWIERZAKI 
Z “AZORKA”
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Barabasz 
Cocker spaniel szuka domu 
tymczasowego na zimę.  
Potrafi się odwdzięczyć za oka-
zane dobro. Jest bardzo  
przyjacielski
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Guzik 
Pies odebrany interwencyjnie 
z Gminy Oborniki, mieszkał 
w betonowym, rozsypującym 
się budynku na stercie puszek 
i butelek i na tynku, który spa-
dał z sufitu.  
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Chilli 
Suczka odłowiona w sierpniu 
w gminie Tarnowo Podgórne 
w Jankowicach. Piesek 
 ma ponad 6 lat, jest wesoła, 
ciągnie na smyczy i bardzo  
lubi człowieka.
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B erlin, Drezno, Wiedeń, Bu-
dapeszt... Wszystkie te 
miasta szczycą się urokli-

wymi jarmarkami bożonarodze-
niowymi. Nie trzeba jednak jechać 
za granicę, aby móc poczuć i cie 
wiąteczny nastrój. Również w po-

wiecie obornickim mieszkańcy 
będą mogli po ród tysiąca koloro-
wych lampek i dźwięków kolęd 
zrobić wiąteczne zakupy. 

W grudniu również na terenie 
powiatu obornickiego odbywać 
się będą Jarmarki Bożonarodze-
niowe. Jest to idealna szansa na za-
kup wiątecznych upominków 
oraz dekoracji do domów. W ma-
gicznej, wiątecznej scenerii, moż-
na zrealizować punkty z bożona-
rodzeniowej listy rzeczy koniecz-
nych do przygotowania, bądź ku-
pienia. 

Pierwszy ze wiątecznych jar-
marków w powiecie obornickim 
odbędzie się już jutro 
w Ryczywole. Tradycyjnie odby-
wa się on pod nazwą Sołeckich 
Mikołajków. Organizatorzy tym 
wydarzeniem chcą przede wszyst-
kim wprowadzić mieszkańców 
w magię wiąt Bożego Narodzenia. 
Pomoże im w tym choinka, żywa 
szopka, a także najprawdziwszy 

więty Mikołaj. 
Na kiermaszu będzie można 

skosztować kulinarnych smako-

łyków oraz posłuchać dobiegają-
cych ze sceny polskich kolęd i pa-
storałek w wykonaniu lokalnych 
artystów.  

Ważnym punktem programu 
ryczywolskich Mikołajek jest Po-
czta Marzycielska, czyli wysłanie 
kartki wiątecznej dla walczącej 
z groźną chorobą Marceliny. - 
Spraw odrobinę rado ci 
Marcelinie, wy lij kartkę z życze-
niami, wrzuć ją do skrzynki pod-
czas Mikołajek - zachęcają organi-
zatorzy. 

Tydzień później wiąteczny 
klimat  zapanuje w Obornikach. 
Tu jarmark zaplanowano na 10 
grudnia. Tego dnia na obornickim 
Rynku pojawią się stoiska z regio-
nalnymi produktami, wiąteczny-
mi ozdobami oraz upominkami 
idealnymi na gwiazdkowy pre-
zent.  

Organizatorzy przygotowali  
dla uczestników wiele niespodzia-
nek, także tych muzycznych. 
Na wiątecznej scenie pojawi się 

Mateusz Ziółko ze swoim zespo-
łem. Dla oborniczan polskie kolę-
dy i tradycyjne pastorałki za pie-
wa Chór Con Brio. Na jarmarkowej 
scenie pojawi się także zespół 
Brass Band Oborniki. 

Na jarmarkowych stoiskach 
będzie można kupić karpia, cho-
inkę oraz oryginalne prezenty. Nie 
zabraknie też wiątecznych deko-
racji i specjałów: miodów, win, 
pachnących przypraw, pysznych 
ciast, pierników, ekologicznych 
przetworów, tradycyjnych wędlin 
i swojskiego chleba. 

Smakowicie będzie również 
na scenie. - W wiątecznym kuli-
narnym show wystąpią utalento-
wani uczniowie z Zespołu Szkół 
w Objezierzu oraz uczestnik ostat-
niej edycji Masterchefa, Wojciech 
Zys - zapraszają organizatorzy. 
Obornicki jarmark bożonarodze-
niowy rozpocznie się o godzinie 10 
na Rynku i potrwa do godziny 1ś. 

W Rogoźnie jarmark Bożona-
rodzeniowy odbędzie się 16 grud-
nia na targowisku miejskim. Rów-
nież tam na stoiskach z rękodzie-
łem, dekoracjami i kulinarnymi 
smakołykami, będzie można na-
być wszystko co sprawi, że w na-
szym domu w Boże Narodzenie 
zapanuje wiąteczna atmosfera. 

Ważnym punktem programu 
będą koncerty. Na scenie zapre-
zentują się lokalni arty ci na co 
dzień współpracujący 
z Rogozińskim O rodkiem Kultu-
ry.   a ¹ 

oborniki@glos.com 

EWA BORUSZAK 
DARIA GOSZCZ

W Rogoźnie, 
Ryczywole  
oraz 
w Obornikach 
w grudniu 
odbędą się 
świąteczne 
jarmarki 

JARMARKI 
WPROWADZĄ 
NAS W MAGIĘ  
ŚWIĄT
W grudniu w powiecie obornickim 
odbędą się trzy wiąteczne jarmarki. 
Będzie tam można skosztować 
kulinarnych smakołyków, spotkać 
Mikołaja i zakupić gwiazdkowe  
prezenty dla najbliższych
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W Ryczywole pojawi się 
żywa szopka

W Obornikach będzie 
można zakupić świąteczne 
ozdoby i upominki

Mikołaje będą 
przechadzać się po 
wszystkich jarmarkach
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NA NOWEJ DRODZE YCIA 
Poznali się dziewięć lat temu  
przez wspólnych znajomych.  
Pewni swojego uczucia i gotowi  
razem iść przez ycie, stanęli 
na ślubnym kobiercu. Jagoda 
Warguła i Łukasz Walkowiak  
8 września ślubowali sobie miłość, 
wierność i uczciwość mał eńską. 
Uroczystość zaślubin odbyła się 
w kościele pw. św. Anny i  
Najświętszego Serca Jezusa 
w Kiszewie. Świadkami zakładania 
obrączek przez Jagodę i Łukasza  
była najbli sza rodzina, przyjaciele 
oraz znajomi. Wszyscy razem  
świętowali szczęście młodej  
pary na weselu.  
 
Czekamy tak e na Wasze  
zdjęcia ślubne, ślijcie je na  
adres oborniki@glos.com

EWA

NA ŚLUBNYM KOBIERCU 
JAGODA I ŁUKASZ WALKOWIAK
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P
rzedsiębiorstwa społecz-
ne stanowią coraz więk-
szy odsetek podmiotów 
prowadzących działalność 

gospodarczą. Różnią się od � rm ko-

mercyjnych przeznaczeniem zysku, 

którego nie dzielą pomiędzy założy-

cieli. Służy on reintegracji członków, 

może być inwestowany w rozwój 

wspólnoty lokalnej lub utworzenie 

nowego miejsca pracy. A działania 

przedsiębiorcze prowadzone są nie 

tylko w ramach spółdzielni socjal-

nych, ale także spółek non profit 

i organizacji pozarządowych oraz 

centrów integracji społecznej.

Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysfo-

rii” swoją ofertę kieruje szczególnie 

do osób z  orzeczeniem o  niepeł-

nosprawności i tych, które wracają 

na rynek pracy i nie chcą być na-

rzędziem do zarabiania pieniędzy, 

ale chcą być częścią zespołu. Spół-

dzielnia zatrudnia 49 opiekunek. 

W ostatnim czasie istotnie rozsze-

rzyła formy wsparcia w  zakresie 

radzenia sobie z  problemami fi-

nansowymi i bytowymi. Prowadzi 

dystrybucję żywności z  Banku 

Żywności oraz poradnictwo w za-

kresie upadłości konsumenckiej. 

Ściśle współpracuje z Powiatowym 

Urzędem Pracy, co zaowocowało 

stażami dla osób z grupy zagrożonej 

wykluczeniem. W ciągu pierwszego 

okresu działalności uzyskała dobry 

wynik finansowy, co pozwala na 

zatrudnienie nowych osób i realiza-

cję nowych zadań, przy czym nadal 

trwa szukanie możliwości rozwoju 

spółdzielni poprzez zamówienia 

publiczne, stąd przygotowywanie 

kadry do realizacji związanych z tym 

projektów. W grudniu, jak podkreśla 

wiceprezes Spółdzielni Grażyna Sta-

chowiak, w ramach współpracy ze 

szkołami, wzorem poprzednich lat, 

„Uciec Dysforii” będzie przekazywać 

upominki świąteczne osobom z gru-

py wykluczenia i oczywiście planuje 

spotkanie wigilijne dla spółdzielców.

22 listopada br. w Poznaniu, na kon-

ferencji sieciującej partnerstwa lo-

kalne, organizowanej przez Związek 

Organizacji Sieć Współpracy Barka 

oraz Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu pt. „Społecz-

nie odpowiedzialne zamówienia 

publiczne”, Grażyna Stachowiak 

z „Uciec Dysforii” oraz Błażej Mat-

czuk, p.o. specjalisty ds. pożytku 

publicznego i wolontariatu Urzędu 

Miejskiego w Obornikach, przedsta-

wili temat „Zlecanie realizacji zadań 

publicznych na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie” w oparciu o prak-

tyczną współpracę Spółdzielni 

i Gminy.

W Obornikach powstało także nowe 

przedsiębiorstwo społeczne – BRAT-

-BUD, a do rejestracji przygotowuje 

się grupa inicjatywna Spółdzielni 

Socjalnej Mesym, która będzie się 

zajmowała wypożyczaniem samo-

chodów.

BRAT-BUD Spółka z o.o. non pro-

fit rozpoczęła działalność dzięki 

wsparciu szkoleniowo-doradczemu 

Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka 

w ramach projektu Wielkopolskie 

Centrum Ekonomii Solidarnej. Dota-

cja, jak zaznacza Bartłomiej Tecław, 

umożliwiła zakup niezbędnego 

sprzętu, maszyn i urządzeń budow-

lanych, specjalistycznego opro-

gramowania do kosztorysowania, 

a także samochodu dostawczego. 

Dużym wsparciem jest otrzymywa-

na pomoc doradcza oraz środki pie-

niężne ze wsparcia pomostowego. 

Dzisiaj spółka zatrudnia pięć osób 

na umowę o pracę, w tym trzy oso-

by na pełen etat, a dwie na pół eta-

tu. BRAT-BUD zajmuje się głównie 

świadczeniem usług brukarskich, 

ale także usług ogólnobudowlanych 

i związanych z odśnieżaniem. Pro-

ponuje kompleksową usługę – od 

projektu, dobór kostki brukowej 

czy materiału budowlanego, aż po 

sprawne wykonawstwo. Pracuje 

z klientami indywidualnymi i jed-

nostkami samorządu terytorialne-

go. Myśli też o reintegracji – będzie 

uczestniczyć w jarmarku świątecz-

nym w Obornikach 10 grudnia br., 

a potem urządzi spotkanie wigilijne 

dla swoich pracowników.

Na wspomnianej konferencji „Spo-

łecznie odpowiedzialne zamówienia 

publiczne” 22 listopada 2017 roku 

Gmina Oborniki otrzymała Honoro-

wy Tytuł Samorząd Zaangażowany 

za rozwój ekonomii społecznej na 

swoim terenie.

Centrum Integracji Społecznej w Ro-

goźnie 1 października 2017 roku 

świętowało pierwszy rok działalno-

ści.

„Rozpoczynaliśmy z 20 uczestnika-

mi – opowiada kierownik CIS-u Kry-

styna Gromanowska – a  obecnie 

Indywidualny Program Zatrudnie-

nia Socjalnego realizuje 45 osób”. 

Utworzono drugą grupę w  war-

sztacie porządkowo-ogrodniczym. 

Zwiększono liczbę osób warsztatu 

krawieckiego, realizującego IPZS 

w Sofastyl. Wzmocniono również 

grupę z warsztatu remontowo-bu-

dowlanego. Nawiązano współpracę 

z � rmą „Spajder-chrom” z Rogoźna.

Centrum Integracji Społecznej w Ro-

goźnie głównie realizuje zlecenia 

ręcznego oczyszczania miasta oraz 

utrzymania zieleni z Urzędu Gmi-

ny Rogoźno oraz od osób prywat-

nych i firm, podobnie jak warsztat 

remontowo-budowlany. W CIS-ie 

działa także warsztat opiekuńczy: 

jego uczestniczki z wielkim odda-

niem i zaangażowaniem sprawują 

opiekę nad swymi podopiecznymi 

w ramach zleceń z GOPS-u. Uczest-

nicy CIS-u korzystają ze wsparcia 

doradcy zawodowego oraz psy-

choterapeuty. W ramach projektu 

Wielkopolskie Centrum Ekonomii 

Solidarnej wzięli udział w szkoleniu 

„Spadochron” i treningu interperso-

nalnym. Zawsze w różnych bardzo 

trudnych życiowych sytuacjach 

mogą liczyć na pomoc kierownika, 

instruktorów i pracownika socjalne-

go. Oprócz stałych zajęć organizowa-

ne są różne formy integracji poprzez 

wyjazdy do kina, wycieczki, wizyty 

studyjne w innych CIS-ach, rajdy 

rowerowe połączone z piknikiem. 

Uczestnicy bardzo chętnie pomagali 

np. podczas organizacji Półmara-

tonu Rogozińskiego czy jarmarku 

bożonarodzeniowego. Dbają o groby 

zasłużonych rogoźnian, o miejsca 

pamięci, uczestniczą w uroczystoś-

ciach z okazji 3 Maja i 11 Listopada.

Niedługo święta Bożego Narodzenia, 

dlatego już teraz kadra CIS-u planuje 

taki podział prac, aby nic nie zakłó-

ciło tradycyjnego spotkania wszyst-

kich uczestników i pracowników.

Nowy Rok 2018 to nowe marzenia. 

CIS ma do remontu pawilon, który 

wspaniale służyłby jako warsztat, 

np. ślusarski. Własnymi siłami trud-

no będzie to zrealizować, ale… może 

przy do� nansowaniu, kto wie?

Z CIS-em w Rogoźnie ściśle współ-

pracuje Spółdzielnia Socjalna Opus.

„Na chwilę obecną zatrudniamy 

czterech pracowników i w najbliż-

szym czasie będzie zatrudniony 

uczestnik CIS-u – mówi Aneta Karaś, 

prezes Spółdzielni.  – Aktualnie zaj-

mujemy się utrzymaniem terenów 

zielonych oraz remontami klatek 

schodowych i  mieszkań. Współ-

pracujemy z CIS-em w Rogoźnie, 

wspólnie organizujemy wyjazdy, 

np. do kina, w grudniu zaplanowa-

ny jest wspólny udział w jarmarku 

świątecznym i wigilia”.

Powiat obornicki: spółdzielnie socjalne sprawnie działają na rynku pracy 
A Ostatnie tygodnie roku to czas podsumowań, przygotowań do świąt Bożego Narodzenia i planowania przyszłości. Władze samorządowe gmin 
powiatu obornickiego sprzyjają rozwojowi ekonomii społecznej. Centrum Integracji Społecznej i spółdzielnia socjalna w Rogoźnie, spółdzielnia 
socjalna, spółka non pro� t oraz grupa inicjatywna spółdzielni socjalnej w Obornikach pokazują, że warto postawić na przedsiębiorczość społeczną.

Artykuł sponsorowany w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej) jest realizowany przez partnerów: 

Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

CIS z Rogoźna na Rajdzie 
z udziałem Burmistrza Romana  Szuberskiego

Grażyna Stachowiak ze Spółdzielni Socjalnej „Uciec Dysforii” 
i Błażej Matczuk z Urzędu Miejskiego w Obornikach 

na konferencji dot. zamówień publicznych

CIS z Rogoźna porządkuje miejsce pamięci

Wręczenie Honorowego Tytułu Samorząd Zaangażowany dla Obornik
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Nasza historia

D o  najlepiej rozpoznanych 
postaci historycznych 
dawnych wieków wywo-

dzących się z Obornik i jednocze -
nie najwybitniejszych osób po-
chodzących na przestrzeni dzie-
jów z naszego powiatu, należy uro-
dzony oko o 14ś3 roku Piotr 
Wedelicjusz, doktor medycyny, 
nadworny lekarz króla Zygmunta 
Starego i królewskich dzieci, a tak-
że dwukrotny rektor Akademii 
Krakowskiej (dzi  Uniwersytet Ja-
gielloński).  

Postać Piotra znamy między 
innymi dzięki badaniom poznań-
skiego historyka ko cio a i biblio-
tekoznawcy, ks. dr Kazimierza 
Miaskowskiego (1śŚ5-194Ś), który 
po więci  mu pracę Piotr Wede-
liciusz z Obornik  wydaną dru-
kiem w 190ś w Rocznikach Towa-
rzystwa Przyjació  Nauk Poznań-
skiego. 

Nasz bohater pochodzi  z do ć 
zamożnej obornickiej rodziny 
mieszczańskiej Jana Quittemberga 
(alternatywne formy zapisu: Vi-
tirbeka, Witibergka albo Witim-
berga), spolonizowanego niemie-
ckiego rzemie lnika zajmującego 
się p óciennictwem i tkactwem, 
który osiągną  godno ć burmi-
strza Obornik. O zamożno ci ro-
dziny wiadczyć może fakt, że trzej 
synowie Jana zdobyli znakomite 
jak na ówczesne warunki wy-
kszta cenie, co wiąza o się z bar-
dzo wysokimi nak adami finanso-
wymi. Najstarszy Jakub (ok. 14ś0-
1555) już w 1493 występuje jako 
student Akademii Krakowskiej. 
Od 1505 by  notariuszem apostol-
skim przy biskupie poznańskim 
Janie  Lubrańskim, ważnej posta-
ci polskiego renesansu. W 1514 
zdoby  w Rzymie doktorat z pra-
wa kanonicznego, po czym wróci  
do kraju i znalaz  zatrudnienie 
w kancelarii królewskiej Zygmun-
ta I Starego. Od 151Ś by  probosz-
czem parafii kolegiackiej w Pozna-
niu, a w 1536, po dwuletnim spo-
rze z kapitu ą, zosta  kanonikiem 
katedralnym. Później dodatkowo 
otrzyma  znakomicie uposażoną 
prepozyturę kolegiaty w rodzie 
Wlkp. i probostwo remskie. 

Drugim w kolejno ci synem Ja-
na by  Piotr, o którym więcej 
za chwilę, a trzecim B ażej. Ten 
wraz z Piotrem na Akademię Kra-
kowską wstąpi  w 1501. Później 
osiad  w Poznaniu, gdzie prowa-
dzi  w asne rzemios o, będąc far-
biarzem sukien. Czwartym ze zna-
nych synów burmistrza Jana by  
Feliks, który studiów nie odby  
i pozosta  w Obornikach, gdzie 
przeją  sukcesję po ojcu. Przy oka-
zji B ażeja warto wspomnieć, że 
zarówno on, jak i pozostali bracia 

uzyskali szlachectwo. Na doku-
ment posiadany przez B ażeja po-
wo ywa  się Jakub w związku ze 
staraniami o kanonię katedralną 
poznańską. Kapitu a dokument 
odrzuci a, jednak w sprawę w ą-
czy  się osobi cie król Zygmunt 
I Stary. Wystosowa  w styczniu 
1536 z Wilna ostry list do kapitu y, 

w którym domaga  się niezw ocz-
nego przyjęcia Jakuba, co wkrótce 
się sta o. W li cie jednoznacznie 
potwierdzi  szlachectwo Jakuba, 
co odnosi o się również do pozo-
sta ych braci, w tym Piotra i tym 
samym odrzuci  uwagi kapitu y, że 
są oni tylko synami obornickiego 
pó ciennika nie należącego do sta-

nu szlacheckiego. List królewski 
z 1536 traktuje się jako ostateczny 
indygenat (potwierdzenie szlache-
ctwa) braci, jednak warto zwrócić 
uwagę, że Piotr i Jakub już od lat 
20-tych XVI wieku używali naz-
wiska Wedelicki-Vedelitius i her-
bu szlacheckiego Wedel, co mog o 
oznaczać, że już wówczas rzeczy-

wi cie przyjęci zostali do szlachty 
(możliwe, że w związku ze swoimi 
 zas ugami), a list królewski by  tyl-
ko potwierdzeniem tego faktu wo-
bec opornej kapitu y. 

O naszym g ównym bohate-
rze, czyli Piotrze, wiemy już, że po-
chodzi  z Obornik, uzyska  szla-
chectwo i w 1501 rozpoczą  studia 
w Krakowie. W 1504 zdoby  tu ty-
tu  baka arza (licencjata sztuk 
wyzwolonych), a w 1512 magistra 
sztuk wyzwolonych. Po obronie 
wyk ada  na akademii, jednak 
w 1513 uda  się do W och, gdzie 
prawdopodobnie na Uniwersyte-
cie Bolońskim zdoby  w 1515 lub 
1516 tytu  doktora medycyny. 
Do Polski wróci  wkrótce po uzy-
skaniu doktoratu i pierwotnie 
otrzymywa  dochody z opuszczo-
nej w 151Ś przez swojego brata, ks. 
Jakuba parafii Winnagóra (mimo, 
że duchownym nie by ). 

Od 1521 spotykamy go jako wy-
k adowcę medycyny na Akademii 
Krakowskiej, a w latach 1525/26 
dwukrotnie jako rektora uczelni 
(musia  cieszyć się ogromnym po-
ważaniem gdyż wcze niej, przez 
14 lat funkcję tę pe nili tylko teolo-
dzy). Piotr spotyka  się z uznaniem 

także w ród kolegów po fachu.  
- Najwybitniejszy z medyków 
Akademii Krakowskiej, któremu 
znajomo ć sztuki lekarskiej zjed-
na a aski królów i możnych, 
a w mie cie najwyższe zaszczyty - 
napisa  w 1532 o Wedelicjuszu 
s ynny lekarz Szymon z owicza.  

Od 1526 aż do mierci Piotr by  
rajcą miejskim Krakowa, a w 152ś 
z jego inicjatywy wybudowano 
w mie cie dwa szpitale.  Wreszcie, 
od 1536, również do mierci, by  
drugim lekarzem króla Zygmun-
ta I Starego i dzieci królewskiej pa-
ry (pierwszym by  Jan Benedicti). 
Wiąza o się to z wysoką pensją, 
która stale wzrasta a, co może 
oznaczać zadowolenie monarchy 
z us ug swojego lekarza. Między 
innymi dzięki tej pensji Piotr zgro-
madzi  spory majątek, w sk ad któ-
rego wchodzi  folwark w Prądniku, 
kamienica na ul. Brackiej, po owa 
gospodarstwa w Krzeszowicach, 
a także inne nieruchomo ci, 
w tym pola i ąki. 

Piotr by  zapalonym bibliofi-
lem-humanistą i zgromadzi  bo-
gaty księgozbiór, zachowany czę -
ciowo do dzi  (g ównie w bibliote-
ce poznańskiego seminarium du-
chownego), a sk adający się z ksiąg 
dotyczących medycyny i leczni-
ctwa. Książki oznacza  swoim 
w asnym ekslibrisem (specjalnym 
znakiem w a cicielskim), powsta-
ym w 1520, t oczonym na skórza-

nych oprawach i będącym pierw-
szym ekslibrisem medycznym 
w Polsce. Pism w asnego autor-
stwa Piotr nie pozostawi  lub nie 
zachowa y się. Przet umaczy  jed-
nak na język aciński i wyda  dru-
kiem (w l. 1532-35), zbiór pism 
Hipokratesa. 

Piotr Wedelicki zmar  pomię-
dzy lipcem i październikiem 1543 
roku na skutek epidemii moro-
wego powietrza  - dżumy, która, 
wed ug wspó czesnych źróde  
mia a zabrać w Krakowie nawet 12 
tysięcy osób. a ¹ 

b.cisowski@glos.com 

BŁA EJ CISOWSKI

Nadworny lekarz króla 
Zygmunta I Starego
Piotr Wedelicjusz (ok. 1483 - 1543) Syn burmistrza Obornik Jana Witimberga, 
doktor medycyny (tytuł zdobył na uniwersytecie we Włoszech), nadworny lekarz 
królewski, dwukrotny rektor Akademii Krakowskiej, rajca miejski Krakowa 

Piotr Wedelicki dwukrotnie 
zawierał związek mał eński. 
Po raz pierwszy przed ro-
kiem 1525, a jego wybranką 
była Katarzyna (jej nazwi-
sko panieńskie nie zacho-
wało się), wdowa po Janie 
Langu, nale ącym do jednej 
z najznaczniejszych rodzin 
mieszczańskich Krakowa. 
Katarzyna zmarła w 1540, 
a wkrótce potem Piotr pojął 
za onę młodziutką Otylię 

ytównę, córkę zamo nego 
krakowskiego kupca Mikoła-
ja yta. Otylia umarła bar-
dzo wcześnie, mo liwe, e 
w czasie tej samej zarazy, co 
Piotr. Mał eństwa nie dały 
Wedelickiemu potomków.

DWUKROTNIE ŻONATY
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Podpis Piotra Wedelicjusza (u dołu) i sporządzony przez niego wykaz inkunabułów 



Z ŻYCIA PARAFII  19TYDZIEŃ OBORNICKI 

PIĄTEK, 1 GRUDNIA, 2017

STOBNICA - godz. 9:30 - śp. 
Zenon Madaj w 4 rocznicę  
śmierci 

ROGOŹNO 
PARAFIA 
POD WEZWANIEM 
ŚW. WITA 
PIĄTEK 

godz. 7:00 - Za parafian 
godz. 16:00 - śp. Teresa 
FELIKSIAK – od chrześ-
niaczki Pawła 
godz. 18:30 - śp. Bronisław 
WŁODARCZAK – od pra-
cowników i dyrektora RCK 

SOBOTA 

godz. 7:00 - Msza święta 
wynagradzająca Panu Bogu 
w Trójcy Jedynemu i Niepo-
kalanemu Sercu Maryi 
za wszelkie zniewagi wyrzą-
dzone przez nas grzeszni-
ków 
godz. 18:30 - śp. Jolanta 
SKRZYPSKA (6 r. śm.) 
godz. 18:30 - śp. Franciszka 
MANTAJ (z ok. imienin) – 
od córki Danuty 
godz. 18:30 - śp. Mariusz 
BRZOZOWSKI – od siostry 
Renaty z rodziną 
godz. 18:30 - śp. Halina 
HANDZEL – od syna Krzysz-
tofa z rodziną 
godz. 18:30 - śp. Paweł 
BINKOWSKI – od bratanka 
z żoną 
godz. 18:30 - śp. Jan 
RUNOWSKI (1 r. śm.) – 
od córki Iwony z rodziną 
godz. 18:30 - śp. Gertruda 
GRILL – od córki Marioli 
godz. 18:30 - śp. Zofia 
JAGIELSKA (z Krakowa) – 
od siostry Stanisławy i sio-
strzeńca Stanisława z rodzi-
ną   

NIEDZIELA 

godz. 7:30 - Z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, 
z prośbą o błogosławień-
stwo Świetej Rodziny dla 
Julki z okazji 8 urodzin i dla 
całej rodziny 
godz. 10:00 - Jan 
BANASIAK (12 r. śm.) 
godz.  11:15 - Z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i opiekę Matki Bo-
żej dla Heleny z okazji 80. 
urodzin 
godz. 18:30 - śp. Franciszek, 
Józefa, Franciszek GRILL – 
od Sylwii z rodziną 

TARNOWO - godz. 8:45 -  śp. 
Ryszard MAJEWSKI i Broni-
sław HEJLE 

GOŚCIEJEWO - godz. 11:00 - 
Teresa FELIKSIAK – od mę-
ża 

(w r. śm.), Wiktorię, Kazi-
mierza Matuszaków, Anielę 
Szafrańską, Jarosława 
Skrzypczaka, Mieczysława 
Boguszyńskiego, za zm. 
z rodzin Matuszaków, 
Filipowiczów, Karmelitów, 
Jerchów i za zm. księży 
godz. 11:30 - śp. Anielę, Ry-
szarda Płachetków (w r. 
śm.), Annę, Gertrudę, Fran-
ciszka Balcerowiaków, Zofię 
i Leonarda Leśniewskich 
oraz księży Kazimierza, 
Zbigniewa i Wojciecha 

LUDOMY 
PARAFIA 
POD WEZWANIEM 
ŚW. JANA 
CHRZCICIELA  
PIĄTEK 

godz. 18:00 - za pośredni-
ctwem M.B. Ludomskiej 
i św. Jana Pawła II, z podz. 
za odebrane łaski, z prośbą 
o dalsze błog. Boże 

SOBOTA 

godz. 18:00 - śp. Kazimiera, 
Marian Gajewscy  

NIEDZIELA 

godz. 8:30 - śp.  Gabriela, 
Bernard Bukowscy, Gertru-
da, Franciszek, Marian Fur-
man, Barbara Górzna, Moni-
ka Piotrowska 
godz. 10:00 -  Damian Osak 
/3 r. śm./ 
godz. 11:15 - śp. Adam, 
Eulalia Mirek, Franciszek, 
Maria Lipczak, Bogdan 
Kalupa, Tadeusz, Kazimiera 
Lubomscy 

KISZEWO 
PARAFIA 
POD WEZWANIEM 
ŚW. ANNY I  
NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA JEZUSA  
PIĄTEK 

godz. 17:00 - msza św. 
STOBNICA - godz. 18:00 - 
msza św.    

SOBOTA 

godz. 17:00 - śp. Teresa 
Golon (intencja od siostry 
z mężem i rodziną) 
 
NIEDZIELA 

godz. 8:00 - śp. Gualfard 
Schelenz 

OBORNIKI 
PARAFIA 
POD WEZWANIEM 
MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO 

PIĄTEK 

godz. 8:00 - śp. Agnieszka 
Puślecka z okazji urodzin 
godz. 18:30 - śp. Monika 
i Paweł Kolanus, Grzegorz 
i Krystyna Kolanus 
godz. 18:30 - śp. Barbara 
i Włodzimierz oraz Andrzej 
godz. 18:30 - śp. Michał 
Patelski - intencja od kuzy-
nek: Karoliny, Kasi i Dorotki 
godz. 20:00 - w intencji 
młodzieży  

SOBOTA 

godz. 8:00 - w intencji żywe-
go różańca 
godz. 18:30 - śp. Leokadia 
i Stanisław oraz zmarli z ro-
dziny 
godz. 18:30 - śp. Ludwika 
Warciarek w 8 rocznicę 
śmierci 
godz. 18:30 - śp. Urszula 
Gonet w 4 rocznicę śmierci 
godz. 18:30 - śp. Franciszek, 
Kazimierz Kołodziejczak, 
Helena i Józef Lisek oraz 
zmarli z rodziny 

NIEDZIELA 

godz. 7:30 - śp. Mateusz 
Pilarski w 10 rocznicę 
śmierci - intencja od mamy 
i Beaty z rodziną 
godz. 9:00 - śp. Jadwiga 
Kinel - Golon 
godz. 10:30 - śp. Janina 
Kaproń oraz zmarli z rodzin: 
Kaproniów, Brodowskich, 
Wiechników, Sosnówków, 
Rządów, Zdyblów, Zyśków 
i Sobótków 
godz. 12:00 - Franciszek Bąk 
z okazji 80 rocznicy urodzin 
godz. 19:00 - śp.Maria i Ta-
deusz Sajkiewicz  

OBORNIKI 
PARAFIA 
POD WEZWANIEM 
ŚW. JÓZEFA 
OBLUBIEŃCA  
NMP 
PIĄTEK 

godz. 9:00 -  śp. Irena, Wi-
told Hoffman, Regina 
Świerczyńska, Stanisław 
Budziński, Stanisław, 
Pelagia Woźniak, Sławomir, 
Jakub Rzański - od najbliż-
szych 
godz. 18:30 - śp. Maria Tabat 
- od męża Jerzego z dziećmi 
godz. 18:30 - śp. Marian 
Kaczmarek (1 rocznica 
śmierci), Michał, Katarzyna 
Kaczmarek - od żony 

z dziećmi 
 
SOBOTA 

godz. 9:00 - o zdrowie i Bo-
że błogosławieństwo dla 
członków żywego różańca 
godz. 18:30 - śp. Wiktoria, 
Katarzyna, Jan 
godz. 18:30 - śp. Mieczysław 
Zydorczak (1 rocznica 
śmierci) 
godz. 18:30 - śp. Władysław 
Kołodziej - od synów i córki 
z rodzinami 

NIEDZIELA 

godz. 7:30 - śp. Cecylia, Wa-
lenty, Marianna Muszyńscy 
godz. 9:00 - śp. Walentyna 
Leśnik (46 rocznica śmier-
ci) 
godz. 9:00 - śp. Władysław 
Wałęga - od córki Bożeny 
z rodziną 
godz. 10:30 - zaparafian 
godz. 10:30 - śp. rodzice: Jo-
anna, Jan Bartkowscy, 
Cecylia, Michał Jabkowscy, 
bracia: Marian, Jan, Kazi-
mierz 
godz. 12:00 - śp. Mirosława 
Nadybska (7 rocznica 
śmierci) 
godz. 12:00 - śp. Roman Ku-
la (32 rocznica śmierci) 
godz. 18:00 - śp. Czesława 
Sujak (10 rocznica śmierci) 

- od męża, córek i syna z ro-
dzinami 

OBJEZIERZE 
PARAFIA 
POD WEZWANIEM 
ŚW. 
BARTŁOMIEJA 
APOSTOŁA 
PIĄTEK 

godz. 18:00 -śp. Barbarę 
Hejwosz (z okazji imienin), 
Kazimierza Hejwosza, Hen-
ryka Janca, za zm. księży 
z parafii, Hieronima Szla-
chetkę, Teodozję i Bolesła-
wa Piotrowskich 
 
SOBOTA 

godz. 9:00 - W intencji Para-
fian – Msza wotywna o Nie-
pokalanym Sercu NMP 
godz. 18:00 - śp. Władysła-
wa Golona (w r. śm.), Dariu-
sza Dolińskiego oraz za zm. 
z rodziny Golonów 
i Zacholskich   

NIEDZIELA 

godz. 8:00 - śp. Franciszka 
Stachowiaka (z okazji imie-
nin) 
godz. 10:00 - śp. Antoniego 

INTENCJE MSZALNE

Kościół farny w ObornikachKościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Obornikach
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Krzy ówka panoramiczna Krzy ówka z hasłem

Poziomo:
	 3)	 chowanie	zmarłego,
	 7)	 cukierek	w	…	obórce,
	 8)	 hałas	odsuwanych	krzeseł,
	 9)	 zbłąkana,	czyli	grzesznik,
	10)	pierzasta	piłeczka,
	12)	impuls	do	działania,
	14)	cenna	trawa	pastewna,
	16)	coś	na	pó niej,
	19)	na	twarzy	muzułmanki,
	20)	w	portfelu	Rosjanina,
	21)	czapeczka	tatarska,
	22)	wypuszczana	z	łuku.

Pionowo:
	 1)	 surowiec	na	meble,
	 2)	 na	torcie	urodzinowym,
	 3)	 przysmak	z	zająca,
	 4)	mieszka	na	Podhalu,
	 5)	 rozgardiasz,	chaos,
	 6)	 patronka	górników,
	11)	 łączy	łopatkę	z	mostkiem,
	12)	niezmierzona	dal,
	13)	prawdę	ci	powie?,
	15)	lokum	kanarka,
	17)	werbunek	do	wojska,
	18)	deski	dla	aktora.

 Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 
19 utworzą rozwiązanie.

Jolka

 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	

Początek wpisywania odgadniętych wyrazów w polach z kre-
ską, kierunek zegarowy. Litery z kolorowych pól, czytane rzę-
dami, utworzą rozwiązanie.

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	palni-
	 	 kiem.

Krzy ówka A-

Ka dy odgadywany wyraz 
(w nawiasie liczba liter) za-
czyna się literą poprzedzającą 
określenie. Miejsce wpisy-
wania do odgadnięcia. Litery 
w polach z kropką, czytane 
rzędami, utworzą rozwiązanie.
	A)	 ze	zdjęciami	rodzinnymi	(5).
	B)	 pogodne	dni	wczesnej	je-
	 	 sieni	(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).

	R)	 największy	producent	obu-
	 	 wia	w	PRL	(8).
	S)	 austriacka	cię arówka	(5).
	T)	 aktor	z	filmu	„Ostatni	samu-
	 	 raj”	(3,	6).

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

Logogryf

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

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

Krzyówka panoramiczna:	Co	rozum,	to	zdanie;	wirówka pa-
noramiczna:	Plucha	jest	smutna;	krzyówka z hasłem: Dzionek 

coraz	krótszy;	jolka:	dziennik;	szyfr:	„Wyspa	przetrwania”;	logo-
gryf:	Maszyna	rolnicza;	krzyówka A-:	palestra;	szyfrogram: 
Bez	datku	łaska	jak	rzeka	bez	wody.

Szyfr
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NA TAKI KONCERT CZEKAŁA 
OBORNICKA PUBLICZNOŚĆ  
W sobotni wieczór w wypełnio-
nej po brzegi sali widowiskowej 
Obornickiego Ośrodka Kultury 
zagrał kultowy zespół rockowy 
IRA.  Muzycy na czele z wokali-
stą Arturem Gadowskim i gita-
rzystą Piotrem Konca, wykonali 
niesamowity koncert, w trakcie 
którego, poza nowymi utworami, nie 
zabrakło równie  klasyków, jak cho-
cia by „Ona jest ze snu”, „Twój cały 
świat”, „Mocny” i wielu innych. Zresztą 
IRA, będąca jedną z najpopularniejszych 
i najbardziej znanych grup muzycznych 
w naszym kraju, ma w swoim repertuarze 
tyle hitów, e mogłaby nimi obdzielić kilka 
zespołów. Liczna publiczność, przybyła 
z ró nych miejscowości naszego powiatu 
i nie tylko, bawiła się znakomicie słuchając 
świetnej muzyki i ywiołowo oklaskując 
popularnych wykonawców, którzy chętnie 
nawiązywali z nią kontakt. Z najwy szą 
precyzją dopracowano nie tylko nagłośnie-
nie, ale równie  efekty świetlno-wizualne, 
co pozwoliło muzykom zaprezentować się 
w Obornikach na najwy szym poziomie. 
Zespół IRA zało ony został w 1987 roku 
w Radomiu, w tym roku świętuje więc 30-
lecie swojej działalności. W tym czasie wy-
stępował na najwa niejszych festiwalach 
rockowych w kraju, między innymi w Jaro-
cinie i na Przystanku Woodstock. Z pier-
wotnego składu zespołu dziś występu-
ją w nim Artur Gadowski i perkusista Woj-
ciech Owczarek. W grupie nie ma ju  jej za-
ło yciela Kuby Płucisza, który odszedł 
w 1996 roku, po czym działalność zespołu 
została na pięć lat zawieszona. Dziś IRA 
znowu jest w rozkwicie, co mo na było oso-
biście zobaczyć i usłyszeć w Obornickim 
Ośrodku Kultury.   a 

BŁA EJ CISOWSKI

KULTOWY ZESPÓŁ IRA ZAGRAŁ W OBORNICKIM OŚRODKU KULTURY 
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA OBORNIKI.NASZEMIASTO.PL
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NIERUCHOMOŚCI

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

HANDLOWE

POSIADAM lokal do wynajęcia 
w Wągrowcu o pow. 58m2 przy ul. 
Kościuszki, wejście bezpośrednio od 
ulicy. Tel. 604 98 38 16

MOTORYZACJA

SAMOCHODY OSOBOWE- KUPIĘ

WSZYSTKIE auta do 20tys. 885830125

ZABYTKOWE KUPIĘ

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

FINANSE BIZNES

KREDYTY, POŻYCZKI

Gotówka od ręki w domu klienta 
bez BIK pod zastaw samochodów 
lub nieruchomości. Tylko 
u nas dostajesz gotówkę i nadal 
użytkujesz samochód. Tanio, 
szybko, dyskretnie. Budzyń, 
Leśna 15, czynne 9.00- 18.00, tel. 
533-703-703.

Jedyny taki Lombard 
Samochodowy - auto zostaje 
w Twoich rękach, gotówka w 10 
min. Budzyń, Leśna 15, czynne 9.00- 
18.00, tel. 533-703-703 -możliwość 
dojazdu do domu.

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

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

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

PRACA

ZATRUDNIĘ

DO sprzątania terenów zewnętrznych 
osoby zdrowe i osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności Oborniki, telefon, 
887-110-038

KIEROWCÓW C+E chłodnie, również 
bez praktyki. Tel. 507-154-801

OPIEKA Niemcy, legalnie, 725-248-935.

ROLNICZE

MASZYNY ROLNICZE

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

ZWIERZĘTA HODOWLANE

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

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

RÓŻNE

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.

 007611715 

REKLAMA 007916037

Jesteśmy firmą działającą w branży spożywczej od 2001 roku.  
Zajmujemy się przepakowywaniem produktów do celów promocyjnych. 

W związku z dynamicznym rozwojem zatrudnimy na umowę o pracę 

DOZORCĘ  
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- przyjazną atmosferę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- dodatek nocny
Zakres obowiązków:
-  dozór i ochrona terenu obiektu oraz mienia znajdującego się w zakładzie 

i na terenie zakładu przed kradzieżą , włamaniem lub zniszczeniem,
- patrolowanie terenu,
Wymagania:
- mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
-  odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność i zaangażowanie 

w wykonywaną pracę

Zgłoszenia: Apack Sp. z o.o. 
Kowanowo 22, 64-600 Oborniki

e-mail: biuro@apack.pl
Tel. 61 646 32 60

REKLAMA 007954154

SPRZEDAM 

grunt tanio 
1 ha – 7 ha

Osowo Nowe,  

504 628 598

REKLAMA 007664999

Przedszkole Prywatne nr 1 
Oborniki, ul. Kowalska 10

tel. 666-115-203 

e-mail: przedszkole.oborniki@wp.pl

Przyj uje y dzie i od 2. do 6. roku ży ia awet z orze ze ie .
W e ie zes ego: auka języków o y h, logopedia, gi astyka, 

zaję ia uzy z e i teatral e, karate i wiele i y h zajęć i warsztatów. 
Szczegóły na www.przedszkole-rupaki.pl, FB Przedszkole Rupaki

Przyj uje y dzie i od 2. do 6. roku ży ia awet z orze ze ie .

REKLAMA 007010924

REKLAMA 037679962

DO NASZEGO ZESPOŁU AKTUALNIE POSZUKUJEMY OSÓB  
ZAINTERESOWANYCH PRACĄ NA STANOWISKU

PIELĘGNIARKI
Wymagania:
 Wykształcenie średnie zawodowe, mile widziane wyższe (tj. magister lub licencjat pielęgniarstwa)

 Aktualne prawo wykonywania zawodu

 Mile widziany kurs specjalistyczny z zakresu szczepień ochronnych

 Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych

Cenimy sobie cierpliwość, dyspozycyjność, życzliwe podejście do pacjenta, 

 rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy

biuro@obstambulans.pl lub bezpośrednio pod adres przychodni.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

CENTRUM MEDYCZNE
Obst Ambulans Union

64-600 Oborniki, ul. Łukowska 12
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Sparta 
moim 
klubem
Piłka nożna Obornicki klub piłki nożnej - 
Sparta w tym roku obchodzi 95-lecie swojego 
istnienia. Przypomnijmy sobie początki klubu

O borniki moim miastem, 
Sparta moim klubem. Tak 
oto brzmi napis zamiesz-

czony na pamiątkowym medalu 
przygotowanym na 95-lecie Klubu 
Sparta Oborniki. Nie by oby tego 
jubileuszu gdyby nie komitet ho-
norowy z burmistrzem Tomaszem 
Szramą i Tadeuszem Ratajczakiem, 
którzy to wspólnie postanowili za-
jąć się organizacją tak donios ego 
jubileuszu. Klub sportowy Sparta 
to bowiem nie tylko pi ka nożna 
tak jak to ma miejsce dziś. Przez 95 
lat w klubie dzia a y m.in. takie sek-
cje jak: pi ka nożna, pi ka ręczna, 
boks, szachy, siatkówka i wiele in-
nych. Także z inicjatywy klubu wy-
budowano i oddano do użytku sta-
dion sportowy z bieżnią lekkoatle-
tyczną w 1938 roku, który aktual-
nie przeszed  gruntowną 
modernizację.  

Początki pi ki nożnej w Obor-
nikach, to okres międzywojenny. 
Klub Sportowy Sparta  dzia a  już 
na Ziemi Obornickiej od roku 1922, 
niestety z tamtego okresu nie za-
chowa o się zbyt wiele dokumen-
tów i informacji. Wiadomo jednak 
że za ożycielem klubu w Oborni-
kach by  oborniczanin Goy. Dowo-
dem poświadczającym istnienie 
klubu jest dyplom z roku 1947 r., 
w którym czytamy, że zosta  on na-
dany z okazji 25-lecia klubu.  

Od początku istnienia klubu aż 
do roku 1932, mecze Sparty odby-
wa y się na boisku, które mieści o 
się przy ulicy Jagiellońskiej na za-
pleczu tartaku Baufelda (obecnie 
jest to teren w okolicach by ej Fa-
bryki Mebli, ul. Stefanowicza, cią-
gu garaży, bloków mieszkalnych 
na 11 listopada, mniej więcej teren 
od ul. M yńskiej do Kowanowskiej)  

Boisko przy ulicy Jagielońskiej 
oficjalnie jednak nie należa o 
do klubu, dlatego też jego w adze 
już od 1927 r. czyni y starania, aby 
magistrat, do którego teren ten na-
leża , wydzierżawi  go bezp atnie 
klubowi. Sport w okresie między-
wojennym ogrywa  dużą rolę 

w kszta towaniu także postaw pa-
triotycznych, dlatego ówczesne 
w adze Obornik, chcia y wybudo-
wać nowy stadion. Początkowo po-
mys  by  taki, aby stadion powsta  
między torem kolejowym 
do Wronek nad We ną, a drogą 
do Rudek. 10 maja 1927 powo ano 
specjalny komitet budowy boiska, 
na czele którego staną  ówczesny 
burmistrz Obornik Micha  
Maćkowiak. Plany te jednak nie zo-
sta y zrealizowane,  a komitet wraz 
z magistratem ustali , że nowy sta-
dion powstanie przy Strzelnicy 
Bractwa Kurkowego w okolicach 
ulicy Poznańskiej. Lokalizacja ta 
wydawa a się bardzo s uszna, gdyż 
w tamtych rejonach od końca XIX 
w. dzia a  związek strzelecki, a póź-
niej w aśnie Bractwo Kurkowe. 
W parku znajdowa  się duży budy-
nek z salą, który móg  być zaple-
czem na różnego rodzaju akade-
mie     i uroczystości.    

Do budowy stadionu przystą-
pi y: Klub Sportowy Sparta, Komi-
tet Wychowania Fizycznego i Bra-
ctwo Strzeleckie. Budowę obiektu 
zakończono w roku 1932. W roku 
1938, na zaproszenie cz onka za-
rządu Sparty Eryka Goja 5 i 6 
czerwca w Obornikach gości a 
drużyna Borussji Berlin, z którą 
Oborniczanie rozegrali dwa spot-
kania. Pierwsze zakończy o się wy-
graną Sparty 2:1, a drugie wygraną 
gości 3:2 Z okazji tego dwumeczu 
zachowa a się pamiątkowa plakiet-
ka, jaką wymienili się zawodnicy. 
Mecze z drużyną  z Berlina by y 
pierwszymi oficjalnymi spotkania-
mi na nowym stadionie przy ul. 
Objezierskiej. Podstawowi gracze 
ówczesnej Sparty to z Polaków: 
bracia Maniccy Bogdan  i Stanis aw, 
bracia Guszczyńscy Boles aw i Bog-
dan, bracia Maćkowiak Jan i Leon, 
oraz Sajan Ludwik, Bartol Józef, Ku-
bik Jan, oraz z Niemców: Luter 
Hanz, Gerlach Kuno, Vellege Wil-
helm, Stencel Karol. Opis 
dwumeczu, który by  dużym wy-
darzeniem w mieście zamieści a 
lokalna gazeta. W 1939 r. wybrany 
zosta  ostatni przedwojenny Za-
rząd Klubu. Prezesem zosta  Bog-

dan Guczyński, wiceprezesem Ta-
deusz Bednarowicz, drugim wice-
prezesem Kazimierz Weichman, 
sekretarzem Wac aw Kramer, 
skarbnikiem Sylwester Schmidt. 

Po zakończeniu II wojny świa-
towej klub wznowi  swoją dzia al-
ność. Prezesem wybrano W ady-
s awa Szramę, sekretarzem Ber-
narda Tomczaka, a skarbnikiem Jó-
zefa Biegańskiego. Drużynę 
trenowa  Józef Biedny. Pierwsze 
spotkania zawodników odbywa y 
się w budynku Szko y Podstawo-
wej nr 1, na które zezwoli  kierow-
nik szko y Stanis aw Bulsiewicz. 
M odzież po okresie okupacji, by-
a bardzo spragniona gry w pi kę 

nożną, dlatego na frekwencję nie 
narzekano. Jak wspomina pierw-
szy powojenny prezes klubu W a-
dys aw Szrama, dzięki przychyl-
ności starosty którym by  wówczas 
Boles aw Pleśnierski, zarząd otrzy-
ma  przepustkę do magazynów 
po niemieckich znajdujących się 
na terenie sanatorium 
w Mi owodach. Tam znajdowa  się 
sprzęt sportowy i różne inne 
przedmioty, które mog y się w klu-
bie przydać.  W latach 70 – tych naj-
większym sukcesem klubu by  
awans do III ligi – prezesem klubu 
by  wówczas Walery Szymański, 
a kierownikiem zespo u i zarazem 
wiceprezesem Czes aw Wasilew-
ski  Niestety Sparta gra a tam tylko 
jeden sezon po czym spad a do niż-
szej klasy rozgrywkowej.  

Przemiany ustrojowe w Polsce 
z roku 1989 i 1990 dotknę y niemal 
każdą sferę życia, także i sport. 
Sparta by a klubem podobnym 
do innych klubów funkcjonują-
cych w ma ych miasta. Zarząd klu-
bu sk ada  się ze spo eczników, ale 
już pracownicy wykonujący prace 
funkcyjne, jak gospodarz obiektu, 
czy sekretarz klubu często zatrud-
niani byli na etatach przy ośrod-
kach sportu. Tak też by o i w Obor-
nikach, kolejne lata mia y to zmie-
nić. Międzyzak adowy Klub bo ta-
ką nazwę nosi a Sparta, powoli 
przestawa  spe niać swoją rolę. 
W PRL duże zak ady pracy jak 
Kombinat Metalplast, Wielkopol-
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Drużyna z Trenerem Tadeuszem Łuczakiem i Krzysztofem Siewrukiem

skie Fabryki Mebli, PEBEROL, Za-
k ady Mięsne finansowa y bieżą-
cą dzia alność klubu. Koszty zwią-
zane z utrzymaniem drużyny to 
przede wszystkim delegacje sę-
dziowskie, wyjazdy na mecze, oraz 
zakupy sprzętowe i organizacyjne. 
Koniec pewnej epoki w polityce, 
oraz zmiany ekonomiczne spowo-
dowa y, że wstrzymanie finanso-
wania klubu przez zak ady pracy. 
Po raz kolejny Sparta stanę a więc 
przed widmem upadku. Dla dal-
szego sprawnego funkcjonowania 
klubu konieczne by y zmiany 
w zarządzie oraz zmiana sposobu 
myślenia o klubie który nagle mu-
sia  nauczyć się funkcjonowania 
na zupe nie innych zasadach niż 
dotychczas. Nowa dekada by a 
bardzo pomyślna dla drużyny pi -
karskiej Sparty. Po kilku sezonach 

spędzonych w B klasie w sezonie 
1989/1990 Sparta wywalczy a 
awans do A klasy. Drużyna oparta 
by a na zawodnikach którzy 
w 1988 r. jako trampkarze zajęli 
drugie miejsce w ogólnopolskim 
turnieju pi karska kadra czeka . 
Drużynę prowadzi  grający trener 
Ireneusz Bartoszak. 

Początek roku 1996 to kolejne 
zmiany organizacyjne. W tym bo-
wiem czasie prezesem klubu zo-
sta  jak się później mia o okazać 
na d ugie lata Tomasz Królczyk. 
Wraz z jego przyjściem na awkę 
trenerską trafi  doświadczony tre-
ner Jaros aw Szuba, by y pi karz 
i trener m.in. Olimpii Poznań. To 
w aśnie za prezesury Królczyka 
Sparta najpierw awansowa a do IV 
ligi, a w roku 2007 wygra a Puchar 
Polski Strefy Poznańskiej, by rok 

później w sezonie 2007/2008 hi-
storycznie po raz drugi awanso-
wać do III ligi. Klub bardzo udanie 
przez kilkanaście lat wspó praco-
wa  także ze Szko ą Mistrzostwa 
Sportowego w Szamotu ach, 
a pierwsze doświadczenia zawod-
nicze w aśnie w Obornikach zdo-
bywali tacy zawodnicy jak:  ukasz 
Za uski, Jakub Szmatu a, Jakub 
Wawrzyniak, czy aktualny bram-
karz Sparty Jakub S owik. W Spar-
cie gra  też aktualny dyrektor spor-
towy Zag ębia Lubin, a wcześniej 
m.in. kierownik w Lechu Poznań, 
Dariusz Mota a. Aktualnie 
od 2009 prezesem klubu jest Zbig-
niew Gajewski i to na jego barkach 
spoczywa ca y klub, czyli ponad 
100 zawodników m odzieżowych 
i drużyna seniorów grająca w IV li-
dze. a  ¹
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SPORT
90-LECIE SPARTY 
a Obornicki klub piłki no nej  
- Sparta, w tym roku obchodzi 
90-lecie istnienia. Z tej okazji 
przypominamy jego historię. 
Więcej na stronie 23.

FLESZ SPORTOWY

Mikołajkowy 
turniej  
PIŁKA RĘCZNA  
Dziś w hali OCS w Obornikach 
rozpocznie się Mikołajkowy 
Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 
z rocznika 2005 i młodszych 
o Puchar Posła Krzysztofa 
Paszyka. Oprócz zespołu 
obornickiej Sparty w rozgryw-
kach wezmą udział młodzi 
szczypiorniści m.in. z Pozna-
nia, Legnicy, Płocka, Przemyśla 
i Łodzi. Turniej potrwa do nie-
dzieli.                                        EWA

Zapowiada się 
udany sezon  
PIŁKA RĘCZNA 
 Piłkarze ręczni Sparty  
na finiszu rundy jesiennej  
nadal utrzymują się  
w ścisłej czołówce tabeli 
 II ligi. Oborniczanie  
w ostatnim spotkaniu  
pokonali w Nowej Soli ze-
spół Astry a  9 bramkami 
(32:23).                                                                          
           EWA

Reiss Cup 
w Obornikach 
PIŁKA NO NA 
 W weekend w hali OCS 
przy ul. Obrzyckiej odbywał 
się turnieju piłki no nej  
Reiss Cup. Wzięło w nim 
udział 40 dru yn z całego  
regionu poznańskiego,  
zrzeszonych w Akademii  
Piotra Reissa. W pierwszym 
dniu rozgrywek zwycię ył ze-
spół z Szamotuł, zaś w dru-
gim z Rogoźna.                                                                                     
                                 EWAFO
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Pewna wygrana 
Spartanek  
PIŁKA RĘCZNA 
Obornickie szczypiornistki 
pokonały w weekend na wy-
jeździe rywalki z Budzynia 
30:18 (17:7). Spartanki domi-
nowały na parkiecie przez ca-
łe spotkanie, jednak zdarzało 
im się popełniać błędy, głów-
nie w ataku. Najwięcej bra-
mek dla Sparty zdobyły: 
Gładecka - 8, Dobrołowicz 
 - 7 i ołyniak - 6.  
                                                           EWA

KS FUTSAL OBORNIKI                         2 

DTS HELIOS BIAŁYSTOK                    3 

Bramki dla KS Futsal:  Bartosz Łeszyk,  
Marek Majchrzak 
 
aa Oborniccy futsaliści wciąż 
nie mogą przerwać pechowej 
passy.  Podopieczni trenera 
Bartosza eszyka od trzech 
spotkań nie zdobyli ani jednego 
punktu.  Po porażkach 6:2 
z Futsal Club Kartuzy i 4:2 
z MKS Mieszko Gniezno 
w derbach Wielkopolski, 
oborniczanie tym razem musie-
li uznać przed w asną publicz-
nością wyższość DTS Heliosa 
Bia ystok. Spotkanie zakończy-
o się wynikiem 3:2 dla przy-

jezdnych.  
Sobotni mecz już od pierw-

szych minut by  bardzo nerwo-
wy, czego dowodem by y cztery 
przewinienia, które oborniccy 
futsaliści  mieli na swoim koncie 
już zaledwie po 4 minutach gry.  

Chwilę później goście otwo-
rzyli wynik meczu, gdy w bram-

ce strzeżonej przez  Marka 
Gonde, pi kę umieści  Jakub 
Budźko.  

Po tej akcji zawodnicy Heliosa 
nabrali wiatru w żagle i zaczęli 
wypracowywać więcej groźnych 
sytuacji. W 8 minucie mog o być 
już 2:0, jednak doskona ą paradą 
bramkarską popisa  się Marek 
Gonda.  

W 9 minucie KS Futsal mia o 
okazję wyrównać wynik, jednak 
w kluczowym momencie Miko-
aj Orczykowski źle przyją  pi kę 

i nie wykorzysta  swojej szansy.  
W kolejnych minutach 

oborniczanie mogli nawet kilka-
krotnie wpisać się jeszcze na listę 
strzelców, jednak tego dnia razili 
brakiem skuteczności.  Strza y 
Miko a Siweckiego i Miko aja 
Wicbergera nie mog y znaleźć 
drogi do bramki Heliosu. Zgodnie 
e starym pi karskim porzekad-
em, niewykorzystane sytuacje 

szybko się zemści y, i to goście 
w 18 minucie podwyższyli wynik 
na 2:0 po strzale Piotra Skiepko. 

Po zmianie stron gospodarze 
z apali drugi oddech i zaczęli 
groźnie atakować. Szybko przy-

nios o to efekty, bowiem już w 25 
i 26 minucie straty odrobili kolej-
no Bartosz eszyk oraz Marek 
Majchrzak. Oborniczanie po  wy-
równaniu, ponownie wprowadzi-
li nerwowość na boisku. W 29  
minucie za faul żó ty kartonik 
obejrza  Majchrzak, a chwilę póź-
niej przed użony  rzut karny  wy-
korzysta  Jacek Stefanowicz, zdo-
bywając tym samym bramkę 
na 3:2. 

Do końca meczu wynik nie 
uleg  już zmianie i tym samym 
goście zainkasowali komplet 
punktów, co da o im awans 
na trzecią pozycję w tabeli I ligi. 
a ¹ 

             TABELA IV LIGI 

     1. Red Devils Chojnice    9      24        45-18 

    2.  Futsal Club Kartuzy      9        18        49-34 

    3.   Helios Białystok         9       18         29-24 

    4.  AZS Warszawa                9        17         32-22 

    5.  AZS Zielonagóra         9       17          56-31 

    6.  Constract Lubawa     9       15         37-24 

     7.  KS Futsal Oborniki     9       13         24-25 

       8.  Team Lębork               9         10        33-23 

    9.  Kotwica Kórnik            4         6         37-39 

  10.  Mieszko Gniezno        9         9        23-44 

  11. Politechnika Gdańska  9         4        14-56 

  12. Unisław Team PBDI     9        0         15-54

d.goszcz@glos.com 
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Futsal KS Futsal nadal jest w dołku. 
Oborniczanie ponieśli trzecią porażkę z rzędu, 
ulegając tym razem Heliosowi Białystok 3:2

NADAL BEZ PUNKTÓW, 
CHOĆ BYŁO JUŻ BLISKO 
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Po dziewięciu kolejkach, oborniczanie zajmują siódmą pozycję w tabeli


