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Misterium Męki
Pańskiej po raz
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odbyło się
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w Licheniu
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Obrony Terytorialnej
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Szanowni Mieszkańcy i Goście Gminy Kościelec
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, niosące odrodzenie duchowe,
napełni Państwa serca wiarą i pokojem, niech da siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Życzymy pogodnych, bogatych w nadzieję i pełnych wiosny w sercach Świąt Wielkiej Nocy,
obfitujących w rodzinne spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość.
Niech będzie to czas radości i refleksji nad tajemnicą życia.
Niech Wielkanoc umocni naszą wiarę, podniesie na duchu i napełni nas miłością.

Przewodniczący Rady Gminy Kościelec
/-/ Zofia Kokocińska

Wójt Gminy Kościelec
/-/Dariusz Ostrowski
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#święto jazzu

W czerwcu na konińskich błoniach będzie wesoło!

Dni Konina z Danzelem,
Sound’n’Grace i P.Markowską

#hallo

18.04.2019

Jazzonalia - od 22
maja w Koninie

Patrycja Markowska będzie jedną
z gwiazd Dni Konina 2019

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.
W tym dniu, lecz w 1025 roku, koronowano
pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego.

ZAPLANUJ WEEKEND

Kino „Centrum” zaprasza
w majowy weekend, od 1 do 5
maja, na projekcję filmów nagrodzonych Oscarami oraz nominowanych przez Amerykańską Akademię Filmową
w 2019 roku. Będzie to pięć filmów: ,,Green book”, ,,Zimna
wojna”, ,,Roma”, ,,Bohemian
Rhapsody” oraz ,,Faworyta”.
Seanse w dniach 1-5 maja 2019,
godz. 18.00, bilety: 10, 13 i 15 zł
ŚRODA, 1 MAJA, GODZ. 18.00

GREEN BOOK – 3 Oscary: najlepszy film, najlepszy aktor
drugoplanowy i najlepszy scenariusz oryginalny.
Tony, drobny cwaniaczek
z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirleya. Jest rok
1962. Ciemnoskóry artysta
(Mahershala Ali – laureat
Oscara) i jego biały szofer (w tej
roli Viggo Mortensen – nominowany do Oscara) wyruszają
w wielotygodniowe tournée
na południe Stanów Zjednoczonych.
Reżyseria: Peter Farrelly, czas
trwania: 2 godz. 10 min.
CZWARTEK, 2 MAJA, GODZ. 18.00

ROMA– 3 Oscary: najlepszy reżyser, najlepszy film nieanglojęzyczny i najlepsze zdjęcia
To najbardziej osobisty z dotychczasowych filmów nagrodzonego Oscarem reżysera
i scenarzysty Alfonso Cuaróna
(„Ludzkie dzieci”, „I twoją
matkę też”). Opowiada historię
Cleo (Yalitza Aparicio), młodej
służącej pracującej w zdominowanej przez klasę średnią
dzielnicy Roma w mieście
Meksyk.
Reżyseria: Alfonso Cuarón,
czas trwania: 2 godz. 15 min.

SOBOTA, 4 MAJA, GODZ. 18.00

FAWORYTA – Oscar dla najlepszej aktorki
Początek XVIII wieku. Anglia
jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku ananasów.
Na tronie zasiada schorowana
królowa Anna (w tej roli Olivia
Colman – Oscar dla najlepszej
aktorki), a krajem zamiast niej
rządzi jej bliska przyjaciółka,
lady Sarah (Rachel Weisz).
Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (Emma Stone),
która swym urokiem oczarowuje Sarah. Sarah bierze
Abigail pod swoje skrzydła,
a Abigail dostrzega w tym
szansę na powrót do swych
arystokratycznych korzeni.
Reżyseria: Jorgos Lantimos,
czas trwania: 1 godz. 59 min.
NIEDZIELA, 5 MAJA, GODZ. 18.00

ZIMNA WOJNA – 3 nominacje
do Oscara: najlepszy reżyser,
najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsze zdjęcia
Historia trudnej miłości dwojga ludzi Zuli (Joanna Kulig)
i Wiktora (Tomasz Kot), którzy
nie umieją żyć bez siebie, ale
równocześnie nie potrafią być
razem. Wydarzenia pokazane
w ,,Zimnej wojnie” rozgrywają
się w latach 50. i 60. XX wieku,
w Polsce i budzącej się do życia
Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem
polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich
barów minionego wieku.
Reżyseria: Paweł Pawlikowski,
produkcja: Francja, Polska,
Wielka Brytania, czas trwania:
1 godz. 24 min.

FOT. KDK KONIN.PL

Kino Centrum
poleca

PIĄTEK, 3 MAJA, GODZ. 18.00

BOHEMIAN RHAPSODY – 4
Oscary: najlepszy aktor, najlepszy montaż dźwięku, najlepszy dźwięk, najlepszy montaż
Porywająca opowieść o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym wokaliście
Freddie’em Mercurym (w tej
roli Rami Malek – Oscar dla najlepszego aktora pierwszoplanowego).
Reżyseria: Bryan Singer, czas
trwania: 2 godz. 14 min.

IMPREZA

Koniński Dom Kultury już zapowiada czerwcową imprezę
z udziałem gwiazd sceny muzycznej – Dni Konina, jakie
odbędą się 21-23 czerwca
2019 na konińskich błoniach.
opr. Grzegorz Okoński
W trakcie Dni Konina wystąpią
m.in. Patrycja Markowska, zespół
Sound’n’Grace i Danzel. Zaplanowano też zawody jeździeckie Konin Kramp Cup, wieczór filmowy
i atrakcje dla dzieci.
-Każdyznajdziecośdlasiebie–
zapowiadająkonińscyanimatorzy

kultury - Wszystko zacznie się już
wpiątek,odrananaparkurzepojawią się pierwsi zawodnicy Konin
KrampCupMistrzostwWielkopolski w Skokach oraz Zawodów Regionalnych.Naplacustanienowoczesnewesołemiasteczkoigastronomia. Wieczorem w kinie
podgwiazdamizobaczymykomedię. Sobota to kolejny dzień zawodów konnych. Tego dnia na dzieci
czekać będzie wioska indiańska
i pokazy taneczne.
Właśniewsobotęodbędziesię–
na dużej scenie – występ Patrycji
Markowskiej
i
zespołu
Sound’n’Grace, po których
wspólnązwidzamizabawębędzie
rozkręcał DJ.

- Niedziela zaplanowana jest
w klimacie westernowym – zapowiada KDK. - Przez cały dzień podziwiać będzie można doskonałych jeźdźców w skokach przez
przeszkody,awmiasteczkurodem
z Dzikiego Zachodu pojawią się
kowboje, nie zabraknie muzyki
w tym klimacie – wystąpi Honky
Tonk Brothers. Na zakończenie
nasceniepojawisięDanzel,artysta
znanyzprzebojuPumpItUp.KoncertbędziejednymzkilkunastuorganizowanychwcałejPolscezokazji 15-lecia pracy artysty.
Danzel to pseudonim Johana
Waema. belgijskiego piosenkarza.
Jego Pump It Up! rozbrzmiewa
wradiowych stacjach od 2004 r.

Konkursowo w Młodzieżowym Domu Kultury wyłoniono odtwórcę Dyzia i szkolnych recytatorów
MDK

Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie przeprowadził nabór ról do spektaklu „Zaczarowany Gucio”, rozstrzygnięto
też eliminacje do finału 27. Konkursu Recytatorskiego.
opr. Grzegorz Okoński
Casting na rolę tytułową Gucia wygrał Mikołaj Kurtas z SP
Stare Miasto.
MDK informuje, że do zespołu zaproszono też Gabrielę
Wszędybył z SP 3 Konin
i Martynę Szymczak z SP Stare
Miasto, a na liście rezerwowej
znalazła się Aleksandra
Frydrychowska z 2 LO.
- Spektakl będzie zwieńczeniem obchodów roku Zofii
Urbanowskiej i 35-lecia MDK.
Premiera zostanie zaprezentowana 27 października w Ko-

Uczestnicyeliminacji dofinału „Czerwieńcie,zieleńcie sięsłowa”
nińskim Domu Kultury – informuje MDK.
Młodzieżowy Dom Kultury
stał się też areną dla innych
konkursowych zmagań – wyłoniono bowiem recytatorów,
którzy będą reprezentować
Konin w finale 27. Konkursu

FOT. MDK

#uczta filmowa
czyli Oscary
w Centrum

Możdżer, Jopek i Orzechowski
oraz Młynarski z Maseckim –
to gwiazdy tegorocznej edycji
festiwalu Jazzonalia – zapowiada Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. - Podczas majowego święta jazzu w Koninie
nie zabraknie zatem pianistyki
i wokalistyki na najwyższym
poziomie, a także brzmienia
big bandów. Festiwal wystartuje 22 maja i potrwa pięć dni.
To już dwudziesta szósta edycja jazzowego festiwalu w Koninie i nie zabraknie w niej
głośnych nazwisk. Odbędzie
się ona nie w Domu Kultury
„Oskard” ale we wnętrzach
Państwowej Szkoły Muzycznej i auli im. Jana A.P.Kaczmarka CWD PWSZ w Koninie
przy ul. Popiełuszki 4.
- Szczególnie mocna
i intersująca w tym roku wydaje się być reprezentacja polskiej pianistyki jazzowej – począwszy od wirtuoza klawiatury – Leszka Możdżera, przez
twórczego interpretatora jazzowej tradycji – Marcina
Maseckiego i samozwańczego
„chuligana” fortepianu – Piotra Orzechowskiego, po niezwykle czułego „akompaniatora”, Krzysztofa Herdzina,
w zespole towarzyszącym jednej z najbardziej znanych wokalistek jazzowych – Annie
Marii Jopek – zachęca CKiS Konin. - Listę wyjątkowych gości
dopełniają: jeden z najlepszych polskich puzonistów
jazzowych – Grzegorz
Nagórski oraz utalentowany
wokalista i perkusista – Jan
Emil Młynarski, syn znakomitego twórcy piosenek.

Recytatorskiego dla Szkół
Podstawowych „Czerwieńcie,
zieleńcie się słowa”. Finał odbędzie się w Strzałkowie
w dniu 26 kwietnia.
- Poziom konkursu był niezwykle wyrównany i niełatwo
było jurorom wybrać zwycięz-

ców – zapewnia MDK. - Dlatego też oprócz nagród przyznano również wyróżnienia.
Nagrody wraz z nominacjami
do finału otrzymały: w kategorii
klas
I-III
Lidia
Paluszewska i Antonina Walczak ze Szkoły Podstawowej
nr 8 w Koninie. W kategorii
klas IV-VI na finał do Strzałkowa pojadą: Aleks Fabiszak
z SP Towarzystwa Salezjańskiego,
Klara
Matczak
i Florentyna Witkowska z SP
nr 8 w Koninie, Wiktor Szałek
i Areta Pawlicka z SP nr 3
w Koninie oraz Liwia
Kasprzak i Monika Wysokowicz reprezentujące Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie.
W kategorii klas VII-VIII do finału weszły Natalia Radke
i Maciej Rogala. Wyróżnienia
przyznano Oliwii Bednarskiej,
Aleksandrze Waliszewskiej
i Ewie Szczepankiewicz.
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Jezus Chrystus umierał na krzyżu na schodach świątyni

Misterium Męki Pańskiej po raz pierwszy
zorganizowano w sanktuarium w Licheniu
PASJA

Sąd nad Jezusem

Wierni, którzy przybyli
do Sanktuarium w Licheniu,
uczestniczyli w niecodziennej drodze krzyżowej - towarzyszącej Misterum Męki
Pańskiej.

portal licheńskiej świątyni. W role postaci biblijnych wcielili
się zarówno licheńscy parafianie, jak i osoby zaprzyjaźnione
z licheńskim sanktuarium. Jak
wyjaśnił ks. Adam Stankiewicz
MIC, wicekustosz, pomysł zorganizowania Misterium zrodził
się z potrzeby i pragnienia

uczestnictwa w tego typu wydarzeniu.
Widowisko uwieńczyło trzymiesięczne przygotowania,
w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Najbardziej intensywne próby prowadzone były
w marcu. Odbyło się ono
na placu przed licheńską bazy-

liką – tam aktorzy oraz wierni
podążali drogą krzyżową,
a także na schodach do świątyni,
gdzie rozegrano sceny z pałacu
Poncjusza Piłata, i najważniejsze
– gdzie odbyła się Męka Pańska
i zmartwychwstanie.
- Misterium poprzedziła
Msza
św.
sprawowana

REKLAMA

Widzowie byli bardzo blisko sceny
Męki Pańskiej

w licheńskiej bazylice o godz.
19.00 – informuje strona sanktuarium. - Zdaniem ks. Stankiewicza, który był odpowiedzialny za organizację, pora
rozpoczęcia Misterium nie była
przypadkowa – „chcieliśmy,
aby całość rozpoczęła się
po zmroku, gdyż ważnym ele-

FOT. SANKTUARIUM W LICHENIU

Misteria Męki Pańskiej stają się
co roku mistycznymi przeżyciami dla tłumów widzów: organizowane są w stałych miejscach, w których mogą gromadzić się liczni wierni – jak np.
widowisko cieszące się od lat
sławą na poznańskiej Cytadeli,
ale także zdobywają obserwatorów w nowych, jak np. kilka
dni temu – w Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej.
- Po raz pierwszy w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zostało zorganizowane Misterium
Męki Pańskiej: wydarzenie zgromadziło kilkaset osób, które
obejrzały inscenizację ostatnich
kilku godzin ziemskiego życia
Jezusa Chrystusa – informuje

FOT. SANKTUARIUM W LICHENIU

#opr. Grzegorz Okoński

mentem całego naszego plenerowego przedsięwzięcia była
gra świateł i dźwięk. Poprze organizację Misterium pragnęliśmy wprowadzić wiernych
w tajemnicę męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa” -zakończył marianin.

009023529

Zdrowych i pogodnych oraz pełnych miłości

Świąt Wielkanocnych.
Wspaniałych, radosnych spotkań
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół
życzą
Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina
Wiesław Steinke
Przewodniczący Rady Miasta Konina
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Kolej ostrzega - 99 procent wypadków na przejazdach spowodowanych jest przez kierowców

Niebezpieczne rogatki - kierowcy muszą
uważać zawsze, gdy dojeżdżają do przejazdu
Kolejarze przypominają, że
niezależnie od tego, czy
szlabany są podniesione,
czy opuszczone, kierowcy
muszą zachować szczególną ostrożność za każdym razem, gdy zbliżają się
do przejazdu kolejowo - drogowego.

Szlabany właśnie się zamykają, ale kierowca jedzie...
to konieczne na bieżąco reagować. Oprócz tego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. wykorzystują te nagrania w szkoleniach,
kampanii na rzecz bezpieczeństwa i karaniu niebezpiecznych
kierowców. Tylko w 2018 roku
skierowano 1211 wniosków
do policji w sprawie ukarania
nieostrożnych kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. To o ponad 200 więcej
niż rok wcześniej.
Nagrania nieprawidłowych
zachowań kierowców są wykorzystywane w szkoleniach organizowanych przez PLK, np.
seminariach dla instruktorów
nauki jazdy. Od 2016 r. PLK
zorganizowały 27 spotkań dla
instruktorów. Materiały o szkolenia kierowców trafiły do ponad 2 000 nauczycieli. W ramach kampanii Bezpieczny
przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, PLK publikują także
w siecinagrania z przejazdów i

animacje ze wskazówkami dla
kierowców. Filmy, prezentujące realne sytuacje z przejazdów, mają przestrzec kierowców przed brawurowym zachowaniem. Przyczyny tragedii i najczęstsze błędy kierowców przy przejeżdżaniu przez
tory to: omijania rogatek, wjeżdżania pod opadające rogatki,
ignorowania znaków STOP.
W 2018 r. na przejazdach
i przejściach kolejowych doszło

#zapamiętaj

Na słupkach rogatek
lub na krzyżu św. Andrzeja są umieszczone nalepki z numerami alarmowymi, i numerem przejazdu, by
alarmować dyspozytorów o awariach

Krzesiny: szlabany otwarte,
pociąg jedzie

FOT. CZYTELNIK GŁOS WIELKOPOLSKI

Obecnie na 1343 przejazdach
kolejowo - drogowych w całej
Polsce
działają
kamery
monitoringu, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które zarządzają blisko 14 tys. przejazdów,
chce zwiększać poziom bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami m.in. właśnie poprzez montaż kolejnych kamer.
- Tylko w tym roku w Wielkopolsce monitoring zyska pięć
przejazdów, m.in. w Tuchorzy,
Jastrowiu i Żydowie – mówi Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Prace będą prowadzone w ramach projektu „Poprawa
bezpieczeństwa
na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część
przejazdowa”. Projekt o wartości ponad 250 mln zł jest
współfinansowany z Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, pozwoli na przebudowę 182 przejazdów.
Co rejestrują kamery
monitoringu? Niestety: brawurę, pośpiech, łamanie przepisów w wykonaniu kierowców na przejazdach kolejowodrogowych. 99% zdarzeń
na przejazdach powodują nieostrożni kierowcy! W 2018 r.
przybyło 116 monitorowanych
skrzyżowań. Monitoring pozwala kolejarzom obserwować
sytuację na przejeździe, a jeśli

FOT. TOMASZ BOLT

#Grzegorz Okoński

do 208 wypadków i kolizji,
w wyniku których 51 osób zginęło, a 34 zostały ciężko ranne.
Wypadki na przejazdach
kolejowo-drogowych to poniżej jednego procenta wszystkich wypadków komunikacyjnych. Za 99 % odpowiadają kierowcy i od ich zachowania
w dużej mierze zależy bezpieczeństwo.
INTERNAUCI WSKAZUJĄ

W tym roku głośnym echem
odbiła się niedawna tragedia
w Puszczykowie, gdzie pociąg
zmiótł karetkę pogotowia,
która wcześniej wjechała
na przejazd mimo opuszczających się szlabanów. Kilka dni
po tym wydarzeniu internauci
sygnalizowali,
że
w Pobiedziskach i w Krzesinach
niewiele brakowało, by doszło
do innych tragedii: szlabany
przy przejazdach kolejowych
nie zamknęły się, mimo że

nadjeżdżały pociągi. Kolej analizuje te przypadki i zapewnia,
że urządzenia są sprawne.
W Pobiedziskach kilkanaście dni temu samochody zatrzymały się przed przejazdem,
do którego zbliżał się pociąg –
skład
wolno
przejechał
przed nimi, a szlabany zaczęły
się zamykać dopiero wtedy,
gdy pociąg już opuszczał przejazd. Sytuacja została nagrana
kamerą samochodową, a w komentarzach internauci wspominali, że doszło tam wcześniej
do awarii systemu zasilania,
a przed przejazdem ustawione
były znaki STOP. Z kolei 10
kwietnia w nocy, na przejeździe
w Krzesinach szlabany zamknęły się także dopiero wtedy,
gdy przejechał już pociąg. Nagrywająca zdarzenie rowerzystka zatrzymała się wcześniej, bo słyszała, że mimo podniesionych zapór nadjeżdża pociąg.
- Komisja ustala okoliczności zbyt późnego opuszczenia automatycznych rogatek
na przejeździe kolejowo - drogowym w Krzesinach i dochowanie wszystkich procedur
przez dyżurnego ruchu w takiej
sytuacji – informuje Karol Jakubowski, z zespołu prasowego
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.. - Obecnie urządzenia działają prawidłowo. Wpływ na sytuację na przejeździe mogła
mieć awaria pociągu towarowego w polu oddziaływania
na urządzenia na przejeździe
kolejowo – drogowym.
Z kolei wydarzenie na przejeździe przy ul. Gnieźnieńskiej
w Pobiedziskach było konsekwencją kolizji drogowej – kierowca jednego z samochodów
uderzył szafę przy przejeździe,
w której znajdują się urządzenia odpowiadające za zamykanie i otwieranie rogatek.

- Po wykryciu usterki zostały niezwłocznie naprawione
– zapewnia Karol Jakubowski. Zgodnie z procedurą, prędkość
pociągów na czas naprawy została ograniczona do maks. 20
km/godz. Maszyniści dawali
sygnały dźwiękowe, informując kierowców o nadjeżdżającym pociągu. Przed przejazdem ustawiono znaki informujące o uszkodzonej rogatce oraz
znak „stop”. W sobotę
przed południem rogatki były
już sprawne. Obecnie także
działają prawidłowo, wymagają jednak dalszej, bardziej
kompleksowej naprawy. Prace
w tym zakresie trwają.
WARTO WIEDZIEĆ

#ŻółtaNaklejkaPLK podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach: w 2018 r. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. oznakowały
14 tysięcy przejazdów kolejowodrogowych specjalnymi żółtymi
naklejkami.
Na
każdej
#ŻółtaNaklejkaPLK, umieszczonej na słupku rogatki lub wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja, są trzy podstawowe dane:
indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112,
numery „awaryjne”. W przypadku zagrożenia życia na terenie kolejowym i po połączeniu z
numerem 112, kierowca podaje
indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia –
specjalnie stworzonym łączem –
służby dyspozytorskie PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
Wydane zostaje polecenie
wstrzymania ruchu pociągów
na tej linii. To kolejna akcja dla
zwiększenia bezpieczeństwa
na przejazdach kolejowo-drogowych realizowana w ramach
kampanii „Bezpieczny Przejazd
– Szlaban na ryzyko!” ¹

PKP PLK monitoruje ponad
1300 przejazdów

FOT. WALDEMAR WYLEGALSKI
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12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej ma już ponad rok!

FOT. WOT

Karabin jest najlepszym
przyjacielem żołnierza...

FOT. WOT

Szkolenie terytorialsów nie
należy do łatwych

Terytorialsi” rosną w siłę. Coraz więcej
osób chce służyć w Obronie Terytorialnej
WOJSKO

Wojska Obrony Terytorialnej nie są już intrygującą
ciekawostką - okrzepły i rozbudowują się, także dzięki
bardzo dużemu społecznemu zainteresowaniu.
#Grzegorz Okoński
Wojska Obrony Terytorialnej
rosną w siłę – służbą w nich interesują się coraz szersze kręgi
społeczeństwa, ich lokalizację
badają samorządy, a wojskowe
komendy uzupełnień nie mają
powodów do narzekań z powodu braku chętnych.
W tej chwili w szeregach 12
Wielkopolskiej
Brygady

Obrony Terytorialnej służy ponad 1000 żołnierzy.
- W skali kraju WOT liczy już
ponad 19,6 tys. żołnierzy,
w tym ponad 16 tys. żołnierzy
OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych – mówi kpt. Marcin
Misiak z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku
w WOT będzie służyło 26 tys.
żołnierzy.
W
połowie
kwietnia
terytorialsi pobili swój rekord.
W jeden tylko weekend na terenie dwunastu województw
szkoliło się 8 tys. żołnierzy tej
formacji, czyli ponad 40 %
wszystkich jej żołnierzy. To największa liczba szkolonych jed-

nocześnie żołnierzy w jej dotychczasowej historii. Pół tys.
składało przysięgi, a do tego reprezentacja WOT brała udział
w zawodach na Litwie. To też
wcześniej nie spotykana rzecz,
bo po raz pierwszy sekcja lek-

#nasz teren

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej działa od 15
stycznia 2018 roku.
Uruchomiła już dwa
bataliony lekkiej piechoty: w Lesznie
i Śremie.

kiej piechoty WOT sprawdzała
swoje umiejętności w zawodach pododdziałów piechoty
na Litwie organizowanych
przez litewski odpowiednik
WOT, czyli Ochotnicze Siły
Obrony Narodowej (lit.: Krašto
apsaugos savanorių pajėgos KASP).
- Terytorialsi biorą udział we
wszystkich formach szkolenia
obecnie prowadzonych w WOT
(szkoleniach podstawowych,
wyrównawczych, rotacyjnych
oraz zintegrowanych) – opowiada Anna Szymaniak z 12
WBOT. - Zdecydowana większość żołnierzy bierze udział
w dwudniowych szkoleniach
rotacyjnych, ponad połowa
z nich jest obecnie w pierw-

szym roku szkolenia, tzw. etapie indywidualnym. A szeregi
12. WBOT zasilają ochotnicy
wszelakich profesji, począwszy
od mechaników samochodowych, rolników, górników, poprzez handlowców, pielęgniarki, ratowników, a skończywszy na informatykach,
sportowcach, uczniach i nauczycielach. Ci ostatni stanowią
pokaźną grupę i są dowodem
na to, że klasy mundurowe
w Wielkopolsce to nie tylko
moda, ale i potencjał. O sportowcach też trudno milczeć.
Wielu z nich osiągnęło mistrzostwa w swoich dziedzinach
ciężką pracą i treningiem. Dziś
zarażają charyzmą żołnierzy
formacji.

W kończący pierwszą połowę kwietnia weekend odbyło
się też aż sześć przysiąg wojskowych, w czasie których słowa
roty przysięgi wojskowej wypowiedziało ponad 500 nowych
ochotników. Uroczystości odbyły się w sobotę w brygadach:
podlaskiej (Tykocin), kujawsko-pomorskiej (Toruń), łódzkiej (Zgierz), wielkopolskiej
(Leszno), a w niedzielę w brygadach: mazowieckiej (Ciechanów)
oraz małopolskiej
(Rząska). W przyszłości przysięgę być może będą składać
terytorialsi w Turku, gdzie
w najbliższych latach także ma
powstać batalion lekkiej piechoty WOT.
¹

Chwila satysfakcji - po przysiędze w obecności rodzin

FOT. WOT

FOT. WOT

Ewakuacja rannego - z jego
bronią i całym ekwipunkiem
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Okazja czyni złodzieja - nie
zostawiamy otwartych okien

FOT. 123RF

Przed wyjazdem rozplanuj rozmieszczenie bagażu

FOT. 123RF

Wszyscy znają zasady bezpieczeństwa, ale nie wszyscy stosują - a bagatelizowanie profilaktyki może się zemścić...

Zanim wyjedziesz na święta lub majówkę sprawdź, co i jak musisz przygotować
PREWENCJA

Jeśli zamierzamy spędzić
święta u rodziny, albo wybieramy się już na majówkę,
przygotujmy się. Nie bagatelizujmy przygotowań, by
nie wspominać źle wyjazdu.
#Grzegorz Okoński
Nie wystarczy dobry kierowca,
jeśli ma w nawet niedługą relatywnie podróż pojechać nieprzygotowanym samochodem,
i jeśli nie zna trasy. Sprawdzenie
czy auto nadaje się do dłuższej
jazdy nie zajmuje na ogół wiele
czasu, a można w ten sposób
uniknąć przykrej niespodzianki, która mogłaby się wydarzyć daleko od domu i pomocy drogowej…
Do sukcesu wyjazdu przyczynią się dwa podstawowe warunki: samochód jest sprawny
i sprawdzony, a kierowca
zdrowy i wypoczęty. Nie wystarczy jednak tylko zatankować, dolać płynu do wycieraczek, obejrzeć prognozę pogody
i wypić kawę, by dalej skoncentrować się na jeździe. Zaplanujmy trasę, wybierając drogi
znane, albo przynajmniej autostradowe i krajowe. Nie liczmy
na niewielkie drogi polne, które
„gdzieś tam powinny być” - nie
znamy ich stanu, oznakowania
i możemy na nich stracić niespodziewanie wiele czasu. Jeśli
trasa będzie zbyt długa, zaplanujmy postoje dla odpoczynku,

albo noclegi, zbadajmy też
opłaty, z którymi będziemy musieli liczyć się na trasie – opłaty
autostradowe, promowe itp.
Przed wyjazdem skontrolować trzeba stan opon i ciśnienie
w nich, stan koła zapasowego,
poziom płynów – oleju, płynu
hamulcowego, czy płynu
do spryskiwaczy, obecność
sprawnej (z okresem ważności)
gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego, apteczki, kamizelki odblaskowej i naklejki PL – jeśli
wyjeżdżamy z Polski.
Pamiętajmy też, by rozpoczynając dłuższą podróż, zadbać o temperaturę w samochodzie. Ważne jest, by nie była ona
zbyt wysoka – wówczas będzie
działała usypiająco na kierowcę.
Średnia temperatura powinna
wynosić 20 — 22 ° C. Z kolei zbyt
niska temperatura też nie będzie dobrym rozwiązaniem –
zmęczy szybko kierowcę i będzie go dekoncentrować. Najlepiej, gdy temperatura jest o 2–3
stopnie niższa od panującej
na zewnątrz pojazdu. Dla lepszej cyrkulacji powietrza warto
uchylić okno i wywietrzyć pojazd.
PRZEGLĄD NIE ZASZKODZI

Samochód musi być sprawny
pod każdym względem – jeśli
nie mamy pewności, czy
wszystko w nim gra, podjedźmy do stacji diagnostycznej, lub zaufanego mechanika
samochodowego. Taka wizyta
może ujawnić zawczasu defekt

teraz jeszcze niezauważalny,
który mógłby ujawnić się w najmniej spodziewanym momencie na trasie.
Zadbajmy też o wygodę siedzenia w czasie jazdy. Niewygodna, bo wymuszona pozycja
w samochodzie powoduje długotrwały ucisk na zakończenia
włókien nerwowych, i w efekcie ból kręgosłupa i karku, który
może utrzymać się przez następnych kilka dni. Dlatego
warto unieść nieco lusterko
wsteczne, aby podczas jazdy zachować pozycję wyprostowaną. Istnieją też dodatkowe,
bardzo pożyteczne akcesoria samochodowe, np. specjalne
maty i nakładki na fotel kierowcy. Dzięki regulowanej
części podparcia kręgosłupa dopasowują się do pleców, poprawiając komfort jazdy.
Z PASAŻEREM

Wreszcie zachowajmy jasny
umysł i czujność przez cała
drogę. Pasażerowie mogą też

# pamiętaj!

Złodziej z łatwością
pokona zwykły zamek w drzwiach. Jeśli jednak będzie musiał długo walczyć
z profesjonalnymi zabezpieczeniami nierzadko odstąpi

w tym pomagać, rozmawiając,
żartując i śpiewając w rozsądnych granicach, by kierowca nie
zasnął i stale kontrolował sytuację na drodze. Pasażerowie
mogą też przypominać o postojach, ustalonych wcześniej
przed podróżą: przynajmniej
raz na każde trzy godziny jazdy.
Kierowca może rozprostować
kości, posilić się, coś wypić, by
z nowymi siłami i dobrym humorem ruszać w dalszą trasę…
W DOMU TRZEBA UNIEMOŻLIWIĆ
PRACĘ ZŁODZIEJOWI

Nie zapominajmy także o zabezpieczeniu domu i mieszkania. One bowiem są często również w czasie świątecznym. Złodziejom wystarczy krótki czas
nieobecności gospodarzy, o której mogą się dość łatwo przekonać. Obserwują przez kilka dni
najczęściej domy jednorodzinne, stąd wiedzą, które rodziny wyjeżdżają na świąteczne
dni. Dzisiejsza technologia pozwala jednak na doskonałe zabezpieczenie domu – zaczynając od specjalnych wkładek
do zamków, a kończąc na inteligentnych systemach zdalnego
sterowania domem.
Tymczasem zwykłe drzwi
zamknięte na klucz nie są dla
większości złodziei trudne
do sforsowania. Tradycyjne
zamki można pokonać w kilkadziesiąt sekund, dlatego ważne
są dodatkowe zabezpieczenia.
– Rygle po wysunięciu mają
się blokować i nie powinny cof-

nąć się nawet przy manipulacji
narzędziami. Zamek można pokonać odginając ramę albo
skrzydło drzwiowe, dlatego
istotne jest, żeby rygle wysuwały się na co najmniej 20 mm
– tłumaczy Piotr Kosmowski
z firmy GU Polska, producenta
z branży techniki okiennej
i drzwiowej. - Bardzo ważne są
też wkładki do zamków. Można
je zamontować w każdym rodzaju drzwi w dowolnym momencie. Zwróćmy uwagę na to,
czy wkładki są odporne na wybicie i przewiercenie. Coraz bardziej popularne stają się też
wkładki elektroniczne, dzięki
którym drzwi możemy otwierać za pomocą karty albo breloka – to znacznie zwiększa bezpieczeństwo.
Według statystyk najwięcej
włamań odbywa się przez
okna oraz drzwi tarasowe.
W przypadku tarasu ogromne
znaczenie ma odporność szyb
na włamanie. Standardową
szybę można wybić ręką. Natomiast szyba w najniższej klasie P1A chroni już przed kradzieżą bez przygotowania.
Warto jednak zastosować
szyby wyższej klasy, np. P4A,
które stanowią duże utrudnienie dla złodzieja wyposażonego w narzędzia.
– Najnowsze technologie
pozwalają na zdalne sprawdzenie czy drzwi wejściowe są stale
zamknięte. Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe jest to już
również w przypadku drzwi ta-

rasowych, które mogą zostać
wyposażone
w
napęd
HSePower. Będąc nawet na drugim końcu świata, możemy
sprawdzić przez telefon czy nikt
właśnie nie próbuje dostać się
do naszego domu – tłumaczy
Piotr Kosmowski z GU Polska.
NIE OSZCZĘDZAJ
NA BEZPIECZEŃSTWIE

Okna antywłamaniowe, przez
które żaden złodziej nie będzie
w stanie się przedrzeć po prostu
nie istnieją. Warto jednak zainwestować w okna o odpowiedniej klasie bezpieczeństwa. Dla
złodzieja ważny jest czas, w którym pokonuje przeszkodę, a dobrej jakości szyby i mocne okucia mogą znacznie ten proces
wydłużyć.
– W przypadku okuć
zwróćmy uwagę na to, by były
one w klasie RC3. Dzięki temu
będziemy mieli gwarancję wysokiej odporności na włamanie
– mówi Piotr Kosmowski.
Jest jeszcze jedna ważna
rzecz – nie wystawiajmy się złodziejowi jak na tacy, informując
wszystkich
na
profilu
społecznościowym, że wyjeżdżamy na kilka dni. Dajemy mu
w prezencie świadomość, że będzie mógł „odwiedzić” nasz
dom, bez ryzyka spotkania gospodarza. Za to poprośmy
o czujność sąsiadów, by w tych
dniach zwrócili uwagę na hałasy, zapalone światło i kręcące
się przed domem nieznane
osoby... ¹
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Kontrole drogówki wykazują - dwóch na trzech kierowców nie przestrzega ograniczeń prędkości

Policjanci ostrzegają - jeździmy zbyt
szybko! I zabierają prawa jazdy
Dwie trzecie kierowców jeździ za szybko - wynika z kontroli policjantów wydziału ruchu drogowego. W efekcie
mogą stracic prawo jazdy, jak
motocyklista w Kole.
#Grzegorz Okoński
Konińska drogówka ostrzega:
mimo ostrzeżeń i akcji kontrolnych przy drogach, nadal kierowcy jeżdżą bardzo szybko.
Wiosenna pogoda najwyraźniej
budzi euforię i dwóch na trzech
kierowców zapomina zauważyć znaki ograniczające prędkość...
Do takiego wniosku można
dojść poznając wyniki kontroli
otwierającej kwietniowe działania konińskiej drogówki. Policjanci wyszli na ulice, by
swoim widokiem dyscyplinować kierowców i zmuszać ich
do przestrzegania ograniczeń
prędkości. I jak podała konińska policja na swojej stronie
internetowej, „blisko trzydzie-

stu funkcjonariuszy z Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Koninie
przez cały dzień prowadziło
działania polegające na kontroli
prędkości: skontrolowali 127
kierowców, z których aż 81 jechało za szybko i zostali ukarani
mandatami. Nietrudno obliczyć, że to ponad 65%”...
Warto spojrzeć także na inną
pozycję w statystykach - ilość
zatrzymanych praw jazdy
za przekroczenie prędkości
w terenie zabudowanym powyżej 50 km/godz. Już teraz
zatrzymano ich więcej niż
w ubiegłym roku w tym samym okresie.
- W okresie od stycznia
do marca 2018 roku dwudziestu ośmiu kierowców na trzy
miesiące pożegnało się z możliwością kierowania pojazdami,
natomiast w analogicznym
okresie tego roku policjanci zatrzymali aż czterdzieści siedem
praw jazdy. Pogoda coraz bardziej sprzyja przyciśnięciu pedału gazu, ale może to za sobą
nieść fatalne skutki. Policjanci

Zbyt szybka jazda
może zakończyć się
utratą prawa jazdy

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

BEZPIECZEŃSTWO

zapowiadają kolejne kontrole,
a na pobłażliwość nie ma co liczyć – zapowiada konińska policja.
Prawo jazdy stracił m.in. 46letni motocyklista, który w terenie zabudowanym, przekroczył prędkość o 64 km/godz

i w efekcie został ukarany mandatem karnym oraz 10 punktami.
- Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole
monitorowali ruch m.in. na terenie gminy Dąbie – podaje po-

licja z Komendy Powiatowej
w Kole. - Podczas służby zauważyli motocyklistę, który poruszał się z dużą prędkością.
Pomiar wykazał, że rozpędzony jednoślad jechał z prędkością 114 km/godz w terenie
zabudowanym, gdzie obowią-

zuje ograniczenie prędkości
do „pięćdziesiątki”. Kierowca
został zatrzymany do kontroli
drogowej. Okazało się, że to 46letni mieszkaniec powiatu
łęczyckiego.
Policjanci
w związku rażącym przekroczeniem dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, aż o 64 km/h nałożyli
na motocyklistę mandat karny
oraz 10 punktów karnych.
Policjanci informują, że
zgodnie z przepisami, podmioty uprawnione do kontroli
ruchu drogowego informują
właściwego starostę o każdym
ujawnionym przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/godz.
I przypominają, że na podstawie tej informacji, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu
prawa jazdy, nadając jej rygor
natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązuje kierowcę do zwrotu prawa jazdy,
o ile dokument ten nie został
wcześniej zatrzymany podczas
kontroli drogowej.

REKLAMA

009021064

PRO-BUD

Rynek 16/4 59-820 Leśna
Jesteśmy na rynku od 2014 roku, profesjonalnie wykonujemy:

- Termoizolacje budynków;
- Fasady zabytkowe;
- Czyszczenie chemiczne cegły, granitu,
piaskowca oraz drewna;
- Izolacje pionowe oraz poziome metodą
„Iniekcji Krystalicznej”;
- Drenaż budynków;
- Remonty klatek schodowych;
- Malowanie: elewacje, mieszkania, klatki schodowe,
biura - polimeryzacja posadzek.

- NOWOŚĆ

w naszych usługach - czyszczenie chemiczne
oraz impregnacja dachów.

Oferowane przez nas usługi wykonywane są na najwyższym
poziomie, z dbałością o detale, podchodzimy indywidualnie
do każdego Klienta.

Od 2014 r. nasze realizacje:
- Fasada zabytkowa „Kino Orzeł Bolesławiec wraz z murem oporowym”;
- Mauzoleum Piastów w Legnicy;
- Izolacja pionowa oraz pozioma Urząd miasta Dzierżoniów;
- Izolacja pionowa oraz pozioma dla budynków wspólnoty
mieszkaniowej MZB Wałbrzych;
- Dezynfekcja oraz remont klatek schodowych w miejscowości Leśna;
- Elewacje domów jednorodzinnych - Jelenia Góra;
- Czyszczenie chemiczne cegły - fasada budynku w Jeleniej Górze
oraz prywatnej szkoły w Bielawie;
- Polimeryzacja posadzki „Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze”,
„Zakład Produkcyjny Simet Jelenia Góra”, domy mieszkalne
oraz wiele innych.

ZAPRASZAMY e-mail: probau.eu@gmail.com, tel. 883 948 868.
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#przepisy na wiosnę
Zdrowo i smacznie. Oto kilka przepisów na wiosenny obiad lub przekąski

Sałatka z jarmużem,
szpinakiem, jajkami
i boczkiem

Przepisy

Przygotowanie:
Liście bazylii wkładamy do kielicha blendera. Następnie wlewamy mleko, dodajemy 2 jajka,
wsypujemy mąkę i miksujemy
na gładką masę. Dodajemy olej
i ponownie miksujemy. Po uzyskaniu płynnego ciasta, smażymy naleśniki po około minucie
z każdej strony. Odkładamy je
na talerz. Szpinak płuczemy,
wkładamy do garnka i podgrzewamy, mieszając, aż „zwiędnie”.
Dodajemy łyżeczkę masła i doprawiamy solą, pieprzem. Smażymy liście jeszcze przez chwilę.
Dodajemy do szpinaku pokrojony ser kozi. Mieszamy całość
i podgrzewamy do czasu, aż rozpuści się ser. Do nadzienia
szpinakowego można dodać
trochę posiekanej papryczki chili. Kiedy trochę wystygnie, możemy nadziewać farszem naleśniki. Posypujemy świeżą
papryczką chili i dekorujemy listkiem bazylii.
(www.eisberg.pl)

Naleśniki bazyliowe,
faszerowane szpinakiem
i serem kozim
SAŁATKA Z JARMUŻEM,
SZPINAKIEM,
JAJKAMI I BOCZKIEM
Składniki:
200 g jarmużu
100 g świeżego szpinaku
100 g namoczonych daktyli
250 g boczku (np. Kurpiowskie
Specjały ZM Pekpol)
4 jajka ugotowane na twardo
(lub 8 przepiórczych)
garść kiełków, np. słonecznika
garść pestek słonecznika
2 łyżki soku z limonki
8 łyżek oliwy z oliwek
sól morska
świeżo mielony pieprz
Przygotowanie:
Oddzielamy listki jarmużu
od grubych łodyg i zalewamy
wrzątkiem. Odcedzamy po minucie. Dodajemy umyty szpinak (jeśli ma długie łodyżki –
odrywamy je od listków). Kroimy drobno daktyle. Na patelni
smażymy pokrojony w kostkę
boczek, aż stanie się chrupiący. Prażymy na suchej patelni
pestki słonecznika. Kroimy jaj-

ka na małe kawałki. Dodajemy
do sałatki wszystkie składniki:
daktyle, boczek, pestki, jajka.
Dokładnie mieszamy całość.
Przygotowujemy sos winegret.
Mieszamy sok z limonki, sól
i pieprz. Następnie powoli wlewamy do masy oliwę z oliwek
cały czas mieszając aż powstanie jednolita masa. Przed podaniem polewamy sałatkę sosem i posypujemy kiełkami.
(www.pekpol.pl)
WIOSENNA SAŁATKA Z SZYNKĄ I SOSEM CYTRYNOWYM
Składniki:
250 g szynki (np. Kurpiowskie
Specjały ZM Pekpol)
1 puszka groszku konserwowego
1 papryka świeża czerwona
3 jajka ugotowane na twardo
150 g ser żółty
liście sałaty cykorii lub radicio
Składniki na sos:
sok z jednej cytryny
50 ml oleju
1 garść natki pietruszki, koperku,
szczypiorku

FOT. PEKPOL

Składniki:
2 jajka
półtorej szklanki mleka koziego
3/4 szklanki mąki pszennej
1 łyżka oleju kokosowego lub
masła
pęczek bazylii
szczypta soli
Składniki na nadzienie:
2 garście szpinaku młodego
100 g sera koziego
1 łyżeczka masła (koziego lub
zwykłego)
drobno posiekana papryczka
chili
sól i pieprz

FOT. EISBERG.PL

NALEŚNIKI BAZYLIOWE
FASZEROWANE SZPINAKIEM
I SEREM KOZIM

sól, cukier
pieprz ziołowy do smaku

1 jajko, 1/3 łyżeczki soli
tłuszcz do wysmarowania formy

Przygotowanie:
Szynkę, jajka i ser żółty kroimy
w drobną kostkę. Paprykę myjemy i też kroimy w kostkę. Łączymy wszystko. Odsączamy z zalewy groszek konserwowy i dodajemy do całości.
Przygotowujemy sos. Pietruszkę,
koperek i szczypiorek myjemy,
osuszamy ręcznikiem papierowym oraz drobno siekamy. Dodajemy je do soku z jednej cytryny.
Doprawiamy solą, cukrem oraz
pieprzem ziołowym. Dobrze mieszamy. Na koniec dodajemy olej.
Tak przygotowany sos dodajemy
do sałatki.
Gotową sałatkę można wyłożyć
do listków cykorii radicchio lub
innej sałaty.
(www.pekpol.pl)

Składniki na nadzienie:
1 duży brokuł
3 jajka ugotowane na twardo
150 g boczku
2 jajka, sól, pieprz do smaku
180 g śmietany 18%, 100 g sera
gorgonzola
kiełki lub świeży szpinak do dekoracji

TARTA Z BROKUŁAMI,
BOCZKIEM I JAJKIEM
Składniki na ciasto:
200 g mąki pszennej
100 g zimnego masła

#na zdrowie
WIOSENNA
ENERGIA
Po długiej i wyczerpującej zimie czas na pełną
regenerację, by przywitać wiosnę.
Niezbędnej energii dostarczy odpowiednia dieta, oparta na zbilansowanych posiłkach.
Odpowiednią porcję zielonych warzyw możemy
podać na różne sposoby.

Przygotowanie:
Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy kawałki schłodzonego
masła. Dodajemy jajko, sól, zagniatamy dokładnie ciasto i formujemy
w kulę. Owijamy folią i wstawiamy
do lodówki na 30 minut. Rozwałkowujemy ciasto na placek i wykładamy do wysmarowanej tłuszczem formy. Formujemy wysokie
brzegi, a całe ciasto dziurkujemy
dokładnie widelcem, aby się nie
podnosiło. Wstawiamy ciasto
do piekarnika nagrzanego do 180
stopni i pieczemy 10-15 minut. Gotujemy różyczki brokułu kilka minut. Boczek kroimy w kostkę
i przesmażamy na patelni, aż wytopi się nadmiar tłuszczu. Jajka gotujemy na twardo, obieramy i kroimy w cząstki. Ser kroimy w plastry.
Na upieczony spód wykładamy
brokuł i boczek. Jajka roztrzepujemy ze śmietaną, doprawiamy solą
i pieprzem, wylewamy na wierzch
tarty, układamy plastry gorgonzoli
i cząstki jajka. Pieczemy przez około 30 min. Zdobimy świeżym szpinakiem i kiełkami.
(www.pekpol.pl)
#Anastazja Bezduszna

Wiosenna sałatka
z szynką i sosem cytrynowym

FOT. PEKPOL

FOT. PEKPOL

Tarta z brokułami,
boczkiem i jajkiem
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Zaglądamy do Kulinarnych Podróży po Wielkopolsce - przepisów wielkanocnych

Prażuchy z kapustą i z grochem, roladki
z tortilli - powiat turecki życzy smacznego!
W KUCHNI

Głos Wielkopolski opublikował właśnie regionalną
książkę kucharską „Kulinarne podróże po Wielkopolsce - Wielkanoc”. Zaglądamy tam po garść przepisów.
#opr. Grzegorz Okoński

Składniki: placki tortilli,
twarożek „Mój ulubiony”,
szczypta soli, kilka listków sałaty, kawałki łososia, papryka,
koperek, ew. szynka i pasta jajeczna.
Sposób
przygotowania:
tortillę smarujemy twarożkiem
i nieznacznie solimy. Na twarożku rozkładamy listki sałaty
i ponownie smarujemy twarożkiem, na który nakładamy łososia, pokrojoną paprykę,
a także posypujemy koperkiem
i zwijamy w roladę. Całość owijamy folią aluminiową i odkładamy do lodówki. Dla urozmaicenia, kolejną tortillę, zamiast
łososia, można przygotować
z wykorzystaniem plastrów
szynki albo pasty jajecznej. Danie jest dietetyczne, zdrowe
i smaczne.
Stowarzyszenie Grabieniec
Razem

PIEROGI RUSKIE

Składniki: farsz – 1 kg ziemniaków, 1 kg sera białego półtłustego, sól, pieprz, vegeta, 3 cebule; ciasto: 1 kg mąki, 2 jajka,
szczypta soli, 1/2 szklanki oleju,
3 garście ziemniaków.
Przygotowanie: cebule pokroić w kostkę, sparzyć i usmażyć na oleju. Ziemniaki
ugotować i przecisnąć przez
praskę. Wystudzić i wymieszać składniki na farsz. Połączyć ze sobą składniki na ciasto i wyrobić. Dzielimy je
na części, każdą wałkujemy
i wykrawamy kółka. Nakładamy farsz i zlepiamy brzegi.
Gotujemy w gorącej wodzie
z solą i oliwą 3-5 minut. Stowarzyszenie „Nasza Obrębizna”

ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA
Z MIĘSEM MIELONYM

Składniki: 2 kg ziemniaków
ugotowanych w mundurkach,
0,5 kg mięsa mielonego,
2 duże cebule, 3 jajka, 300
ml śmietany,
20 dag żółtego sera, 3 duże
ząbki czosnku,
1 łyżka oleju, sól, pieprz, ketchup.

Roladki z tortilli
Przygotowanie: ugotowane
i ostudzone ziemniaki obrać ze
skórki i pokroić w plastry. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić
na oleju. Dodać mięso mielone
i przeciśnięty przez praskę
czosnek, podsmażyć, aż mięso
zmieni kolor. Wszystko doprawić pieprzem i solą, wymieszać
z ziemniakami i wyłożyć do naczynia żaroodpornego. Można
wykładać warstwowo, np.
ziemniaki, farsz, ziemniaki.
Śmietanę wymieszać z jajkami,
odrobiną soli; wylać na ziemniaki i udekorować np. ketchupem. Piec w temperaturze
200°C około 35-40 minut, aż
zapiekanka się zarumieni.
Stowarzyszenie
„KaliNoVa”

do miękkości ok. 10 min. Ziemniaki odcedzić, ubić na gładką
masę, formować kluski i układać
na talerzach. Polać usmażonym
boczkiem z cebulką. Podawać
z kapustą z grochem. „Nasze Kowale”
PYZY Z FARSZEM Z KACZKI

Składniki: 3 kg ziemniaków
surowych, 1 kg gotowanych, sól,
2 cebule, mięso z kaczki z podrobami, jajko, przyprawy, boczek

Prażuchy z kapustą i z grochem
wędzony surowy. Przygotowanie: ziemniaki surowe zetrzeć
na tarce i odcisnąć nad miseczką
przez płócienną ściereczkę. Odciśnięty płyn pozostawić na ok.
15 min, aby osiadła skrobia.
Wodę zlać z miseczki, a skrobię
dołożyć do masy ziemniaczanej.
Ugotowane ziemniaki zmielić
i dodać do masy, dodać sól i posiekaną cebulę. Masę wyrobić.
Mięso zmielić, dodać jajko i przyprawy i wymieszać na gładką

masę. Z ciasta odrywać kulki
wielkości orzecha włoskiego,
rozpłaszczać na dłoni i nadziewać mięso. Dokładnie zlepiać.
Gotować we wrzącej i osolonej
wodzie od wypłynięcia ok. 20
min. Podawać z okrasą z boczku
wędzonego i kapustą zasmażaną. Kaczkowiacy
TATAR WOŁOWY TRADYCYJNY

Składniki: mięso wołowe
400g, ogórek kiszony 150 g, ce-

bula 150 g, łyżka oleju, 4
żółtka, sól, pieprz, cukier, papryka ostra. Przygotowanie:
mięso mielimy lub drobno
kroimy, mieszamy z olejem
i przyprawami. Gdy masa jest
twarda lub sucha, dodajemy 2
łyżki wody mineralnej. Wyrabiamy kulki tatara. Obok układamy ogórka i pokrojoną cebulę. Żółtka podajemy oddzielnie lub na kulce.
„Wspólnota Kobiet”

REKLAMA

009021279

PRAŻUCHY Z KAPUSTĄ
Z GROCHEM

Składniki: 2 kg kapusty, 400
g grochu, 400 g słoniny, 2 cebule, liść laurowy, łyżeczka soli,
2 łyżki octu, pieprz; 2 kg ziemniaków, 1 szkl. mąki pszennej,
0,5 łyżeczki soli. Przygotowanie:
kapusta – groch zalać wodą i zostawić na kilka godzin. Ugotować go do miękkości, odcedzić
i ubić. Kapustę pokroić, przełożyć do garnka, podlać wodą,
wrzucić listek laurowy, gotować
na małym ogniu do miękkości.
Przed końcem dodać ocet i sól.
Odcedzić. Cebulę obrać i posiekać. Słoninę pokroić i podsmażyć, wrzucić cebulę i smażyć
do zeszklenia. Ugotowaną kapustę połączyć z grochem, dodać
słoninę z cebulą i wymieszać.
Doprawić pieprzem; prażuchy –
obrane ziemniaki gotować 10-15
min. Dodać mąkę, przykryć garnek pokrywką i gotować

FOT. KULINARNE PODRÓŻE PO WIELKOPOLSCE

ROLADKI Z TORTILLI

FOT. KULINARNE PODRÓŻE PO WIELKOPOLSCE

Na kartach „Kulinarnych podróży...” znajdziemy ciekawe
przepisy polecane przez smakoszy z powiatu tureckiego.

Firma GIFT

WYKONUJE USŁUGI REMONTOWE,
WYKOŃCZENIOWE, BUDOWLANE:
- całościowe remonty,
- gładź,
- adaptacja poddaszy,
- docieplenie
budynku,

Daniel Lacelt

Wyszyna, ul. Konińska 26,
62-710 Władysławów,

- układanie płytek,
- malowanie,
- tynki ozdobne,
- montaż drzwi
i okien,

- zabudowy k-g,
- sufity podwieszane,
- murowanie,
- montaż paneli,
- montaż podbitki.

tel. 783 803 709
e-mail: firma.gift@wp.pl
http://firmagift.wix.com/ogólnobudowlana-gift
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Lista OPP dostępna jest w internecie. Sprawdź, czy jest tam wybrana przez ciebie organizacja lub instytucja

Przekaż jeden procent swojego podatku
wybranej organizacji pożytku publicznego
PODATKI

W tym roku możemy wybrać
spośród 8857 wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania jednego procentu podatku dochodowego
od osób fizycznych.

Każdego roku organizowane
są imprezy, na których organizacje namawiają do przekazywania im 1 procenta podatku

14 grudnia 2018 r. dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikował na stronie: www. niw.gov.pl
wykaz organizacji pożytku
publicznego uprawnionych
do otrzymania jednego procenta podatku dochodowego
od osób fizycznych za 2018 rok
w 2019 roku. Jak powstaje taki
wykaz i dlaczego lista OPP
może być inna niż rok temu?
Otóż wykaz obejmuje organizacje pozarządowe oraz inne
uprawnione podmioty, które:
* miały status organizacji
pożytku publicznego na dzień
30 listopada 2018 roku,

FOT. LUCYNA NENOW/ARCHIWUM NM

#redakcja

* w stosunku do których nie
wpisano do Krajowego Rejestru
Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu
upadłości,
* w terminie w bazie sprawozdań organizacji pożytku
publicznego na stronie inter-

netowej: www.niw.gov.pl zamieściły roczne sprawozdanie
merytoryczne ze swojej działalności i roczne sprawozdanie finansowe (w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe).
Ministerstwo Sprawiedliwości, zgodnie z rozporządzeniem

REKLAMA009023951

Przewodniczącego Komitetu
do spraw Pożytku Publicznego
z 25 października 2018 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku
publicznego (Dz. U. poz. 2059),
5 grudnia 2018 r. przekazało
dane dotyczące 9947 organiza-

cji, które spełniły dwie pierwsze przesłanki. Spośród nich
tylko 8417 terminowo zamieściło swoje sprawozdania (tj.
do 16 lipca 2018 r. albo do 30 listopada 2018 r., jeśli ich rok
obrotowy nie był taki sam, jak
kalendarzowy). Natomiast 401

organizacji otrzymało status organizacji pożytku publicznego
w 2018 roku (do 30 listopada
2018 roku) i w związku z tym
nie były zobowiązane do zamieszczenia sprawozdań za
2017 r. w internetowej bazie
sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
W omawianym wykazie zostało uwzględnionych również
39 organizacji, które wykazały,
że zamieszczenie sprawozdań
za 2017 rok po terminie nastąpiło z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.
Ostatecznie wykaz wszystkich krajowych OPP uprawnionych do otrzymania w tym
roku jednego procenta podatku
dochodowego od osób fizycznych w tym roku zawiera więc
8857 podmiotów.
Chcąc przekazać swój jeden
procent podatku wybranej instytucji lub organizacji, najpierw sprawdźmy, czy znajduje się ona w aktualnym wykazie OPP (nawet, gdy była
w nim rok temu, sytuacja mogła się zmienić).

REKLAMA009024314

CEZI Motorbike &
CEZI Manufacturing
Obróbka metali w zakresie:
- Gięcia rur, płaskowników, prętów
- Walcowania rur, płaskowników, prętów
- Spawania MIG/MAG
- Spawania TIG
- Wiercenia
- Gwintowania
- Gięcia blach
- Wszelkich prac ślusarskich

Budujemy i przerabiamy motocykle.
Tel. 725 622 607 e-mail: cezi.motorbike@gmail.com
REKLAMA009025910

www.cezimotorbike.com

REKLAMA

009023290

TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE,
PRZECISKI PNEUMATYCZNE
Tomasz [ 606-539-369
Piotr [ 698-451-142
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Zbiorniki wodne zarastają zielenią i zmniejszają powierzchnię - prawdopodobnie w efekcie dużego poboru wód

Konińscy żeglarze ostrzegają
o obniżającym się poziomie wód na jeziorach
Konińskie jeziora zmieniają
wielkość – co roku znacznie
zmniejszają swoją objętość
w sezonie, a potem nieoczekiwanie powiększają się. To nie
jest dobre - mówią żeglarze
#Grzegorz Okoński
Ostatecznie jednak przez to jeziora zarastają i generalnie
z roku na rok mają coraz mniejszą powierzchnię...
Zjawisko to niepokoi żeglarzy, dlatego Koniński Okręgowy
Związek Żeglarski zorganizował spotkanie z udziałem
przedstawiciela Wód Polskich,
podmiotu gospodarującego
na rzekach i jeziorach. Zależało
im, by o jeziorach, zwłaszcza
o niskim stanie wód na nich,
mówić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na jeziorach.
- Od 25 czerwca woda zaczyna nam spadać o prawie 60
cm i jest na niskim poziomie aż
do końca sierpnia, potem się
nagle podbija - mówił Roman

Latanowicz, prezes Konińskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego, cytowany przez
LM.pl, Portal Wielkopolski
Wschodniej. Prezes podkreślał
również, że na przestrzeni zaledwie jednej doby różnica potrafi wynosić nawet dziesięć
centymetrów.
Efekt takiego obniżania lustra wody jest łatwy do przewidzenia - konińskie jeziora,
a
zwłaszcza
Jezioro
Pątnowskie, szybko zarastają
roślinami.
- Rośliny dostają więcej
słońca, przyrastają w tempie
zawrotnym. To, co się dzieje
w ciągu ostatnich trzech, czterech lat jest tragedią dla Jeziora
Pątnowskiego. Tracimy brzegu
co najmniej rocznie, według
mnie, 30-40 cm. W ciągu dziesięciu następnych lat będziemy
mieć wszystko zarośnięte bardzo poważnie. Jeżeli nic z tym
nie zrobimy to będzie po Jeziorze Pątnowskim - mówił Roman Latanowicz.
Portal LM.pl przyznaje, że
nie wiadomo, dlaczego tak się

Poziom wód będzie
się obniżać - martwią
się konińscy żeglarze

FOT. ANETA ŻUREK

WODY

dzieje, choć można domyślić
się przyczyny. Jak sygnalizują
konińscy żeglarze, obniżanie
się poziomu wód może być
skutkiem nadmiernego poboru
przez gospodarstwo rybackie.
- Będziemy to obserwować,
nie umiem powiedzieć w tej

REKLAMA

009023660

MEBLE UŻYWANE

chwili jednoznacznie, kto to
robi i w jaki sposób ta woda nagle przybywa, czy ubywa - odpowiadał przedstawiciel Wód
Polskich. - Staramy się trzymać
na stanowisku pośrednim
i szczytowym wody tak, jak jest
to zapisane w instrukcjach.

LM.pl dodaje, że gospodarz
wód w kraju „informował również o aktualnym stanie wody
w Jeziorsku, zbiorniku retencyjnym, za pomocą którego regulowany jest dopływ wody
do zbiorników w regionie konińskim. Według jego słów,

Jeziorsko zrzuca aktualnie 22
metry sześcienne wody na sekundę, przy jednoczesnym dopływie 37 metrów sześciennych. - To niewiele. Szykuje
nam się susza hydrologiczna,
wody nie ma. Jeśli chodzi o głębokości tranzytowe, biorąc
pod uwagę Kanał Ślesiński
i rzekę Wartę do Orzechowa, to
jest od 70 cm do metra. Więcej
wody nie ma”.
Warto zwrócić uwagę
na inny punkt żeglarskiego
spotkania, który podkreślano
szczególnie: bezpieczeństwo
na konińskich wodach.
- W zeszłym roku doszło
do dwóch groźnych wypadków
z udziałem łodzi motorowych
– informuje portal. - Kilkanaście interwencji przeprowadzili
strażacy z regionu konińskiego.
Najbardziej zapalnym miejscem jest Ślesin. Niestosowanie
się do przepisów, alkohol i brak
wyobraźni, szczególnie u motorowodniaków, to główne
przyczyny niebezpieczeństw
na wodzie, które wymieniali
konińscy żeglarze”.

REKLAMA009023362

niemieckie, holenderskie
i belgijskie

NAPĘDY DO BRAM,
DOMOFONY,
WIDEODOMOFONY,
KAMERY

TOMASZ KRAMARZ

- 663 090 350
 MONIKA
MARCIN - 505 838 269
JESTEŚMY NA

KRAM-POL
WIELOPOLE 62-740 TULISZKÓW

WWW.KRAM-POL.PL
PON.-CZW. 9.00-16.00 SOB. 8.00-15.00 PT.,
NIEDZ. - NIECZYNNE
phukrampol@interia.pl

DOSTAWA MEBLI W KAŻDĄ SOBOTĘ
REKLAMA009024163

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

„KRIS”

KONIN, 62-500 ul. Drużbackiej 17
www.szkolenia-konin.pl








KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE
WÓZKI JEZDNIOWE, PODNOŚNIKOWE (WIDŁOWE),
SUWNICE,
ŻURAWIE,
PODESTY RUCHOME (ZWYŻKI),
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE „E” i „D” GR 1, 2, 3,
UPRAWNIENIA SPAWALNICZE - WSZYSTKIE METODY.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu spawalnictwa oraz świadczymy kompleksowe usługi w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W sprawie szkoleń proszę dzwonić pod numery:
tel. 48 500 029 304; 48 603 753 940; fax 63 242 88 41
e-mail: biuro@szkolenia-konin.pl

62-700 Turek,
ul. Chopina 99

Tel. 601 818 259
e-mail:
biuro@tele-elektro-instal.turek.pl

SPRZEDAŻ
MONTAŻ, SERWIS

REKLAMA

009021174

TRANS-AUTO
Wanda Tomczak,

ul. 21 Stycznia 3, 62-400 Słupca

• Kompleksowe przeprowadzki
• Opróżnianie mieszkań
• Wywóz mebli/złomu

Tel. 881 246 606
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NASZEMIASTO

www.naszemiasto.pl
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PROJEKT
PRODUKCJA
MONTAŻ
REKLAMA

009021672

Firma DAMPIASK
www.schody-beta.pl

\604 925 815, 721 637 013
Poklęków 29, 62-812 Jastrzębniki

REKLAMA

OCZYSZCZANIE CEGŁY, METALU I DREWNA
Doświadczenie oraz odpowiedni dobór technologii
pozwala na przywrócenie czystości
nawet z pozoru niemożliwym do wyczyszczenia materiałom.
Wykonujemy także renowację, jak i konserwację
cegły, drewna oraz metalu po procesie piaskowania,
odpowiednimi preparatami dobranymi
do oczyszczonej powierzchni.

009021041

INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE
• PROJEKT • SPRZEDAŻ
• MONTAŻ • SERWIS • RATY

• Panele fotowoltaiczne
• Inwertery sieciowe LED.HOME.PL
• Regulatory ładowania
• Akumulatory, akcesoria
tel. 604 119 639
ul. Nowa 23
62-700 Turek

62-540 Kleczew, ul. Szkolna 35

[ dampiask@gmail.com

2 734 411 475

www.facebook.com/Piaskowanie DAMPIASK
www.piaskowanie-wielkopolska.pl
REKLAMA009020712

Krzysztof Depiński

Usługi brukarskie

Układanie: • bruku • chodnika • kostki brukowej • kostki granitowej

Doświadczenie solidność
Kleczew, tel. 695 684 290

e-mail: led.home.pl@gmail.com

k.depinski@gmail.com

