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N a s i  r a d n i

Czes³aw Andrzejewski
Radnym gminy Krobia jest

pierwsz¹ kadencjê. W wyborach
startowa³ z ramienia Samorz¹do-
wej Akcji Wyborczej. Otrzyma³
290 g³osów. Urodzi³ siê 8 czerw-
ca 1956 r. w Przyborowie. Ukoñ-
czy³ Technikum Budowlane
w G³ogowie. Obecnie od 1989
roku prowadzi prywatny Zak³ad
Brukarsko - Kanalizacyjny w
Krobi.

Uczestniczy w pracach Komi-
sji Rozwoju i Bud¿etu. - Gmina
Krobia jest w stagnacji, nie wiem
czy uda nam siê to ruszyæ. W ze-
sz³ym roku nie zrobili�my nic,
w zwi¹zku ze zwolnieniami z po-
datków rolników � mówi radny.
Uwa¿a, ¿e najwa¿niejszym pro-

Miko³aj Mruk
Urodzi³ siê w Gostyniu

21 maja 1966 roku. Do kwietnia
1989 roku mieszka³ w Gostyniu,
pó�niej po ma³¿eñstwie przeniós³
siê do Pogorzeli. ¯onaty jest od
jedenastu lat. ¯ona pracuje
w miejscowym Powiatowym Ban-
ku Spó³dzielczym. Syn Mateusz
uczêszcza do czwartej klasy SP
w Pogorzeli, córka Martyna ma
7 lat i chodzi do przedszkola sa-
morz¹dowego. Radnym gminy
Pogorzela jest pierwsz¹ kadencjê.
Startowa³ z ugrupowania Nasza
Gmina. W radzie jest cz³onkiem
zarz¹du oraz dwóch komisji: Bu-
d¿etu, Finansów i Planowania
oraz O�wiaty, Kultury, Spraw So-
cjalnych, Sportu i Rekreacji. Po
ukoñczeniu Szko³y Podstawowej
nr 2 w Gostyniu, w 1981 roku za-
cz¹³ naukê w Technikum Geode-
zyjno � Drogowym w Poznaniu.
Pó�niej w 1986 r. po ukoñczeniu
technikum rozpocz¹³ pracê w za-
wodzie geodety w Wojewódzkim

blemem gminy jest brak kanali-
zacji sanitarnej i oczyszczalni
�cieków oraz krytyczny stan dróg.
Twierdzi, ¿e instytucj¹ dzia³aj¹c¹
najgorzej w gminie Krobia jest
opieka spo³eczna. - Jednostka
dzia³a bardzo s³abo, nie wiedz¹
podstawowych rzeczy. Nie potra-
fi¹ szacunkowo podaæ ile jest lu-
dzi biednych, naprawdê potrzebu-
j¹cych. Nikt siê tym problemem
nie interesuje. Rozdaæ pieni¹¿ki
i spokój � twierdzi radny.

Jego ¿ona Alicja prowadzi
sklep wielobran¿owy w Krobi.
Maj¹ dwóch synów i córkê. Naj-
starszy Przemys³aw ma 18 lat,
uczy siê zawodu montera sanitar-
nych instalacji budowlanych
w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Zawodowych w Krobi. Po
jej ukoñczeniu wybiera siê do
technikum budowlanego. M³od-
szy syn ma 13 lat i jest uczniem
pierwszej klasy Gimnazjum
w Krobi. Najm³odsza córka Ewa
chodzi do pierwszej klasy szko³y
podstawowej.

W wolnych chwilach czyta ga-
zety. Interesuje siê te¿ sportem,
szczególnie pi³k¹ no¿n¹ i ¿u¿lem.
Co roku wyje¿d¿a z rodzin¹ na
wakacje. Tegoroczne ferie zimo-
we spêdzi³ w górach.

(BaP)

Biurze Geodezji i Terenów Rol-
nych w Lesznie, a obecnie po
zmianach administracyjnych
w Gostyniu w Wielkopolskim
Biurze Geodezji i Terenów Rol-
nych w Poznaniu, oddzia³ w Lesz-
nie, pracownia terenowa w Gosty-
niu.

- Chcia³bym �ci¹gn¹æ inwesto-
rów, którzy mogliby utworzyæ
nowe miejsca pracy dla mieszkañ-
ców gminy. Drugim moim celem
jest walka o sport, ¿eby by³ lep-
szy w gminie oraz aby ludzie go
uprawiali. Uwa¿am równie¿, ¿e
wa¿nym elementem dla gminy jest
dokoñczenie gazyfikacji i rozwi¹-
zanie sprawy odpadów komunal-
nych. Chcia³bym te¿, aby rolnicy
bardziej wierzyli w siebie, czuli
siê dowarto�ciowani, zw³aszcza
przez rz¹d � powiedzia³ Miko³aj
Mruk.

W chwilach wolnych bardzo
lubi ³owiæ ryby, szczególnie kar-
pie i szczupaki. Najwiêcej wolne-
go czasu poch³ania mu praca tre-
nera w pi³karskim Ludowym Ze-
spole Sportowym Lew Pogorzela.

Ostatnie wakacje spêdzi³
u przyjació³ we W³oszech, lecz
z regu³y wyje¿d¿a z rodzin¹ na ty-
godniowe lub dwutygodniowe
wczasy nad polskie morze. Naj-
milej wspomina czasy pierwszej
mi³o�ci, kiedy to pozna³ swoj¹
¿onê.

Ceni sobie ludzi, którzy s¹
szczerzy, a nie zak³amani. Lubi
te¿ takich, którzy maj¹ poczucie
humoru i nie podchodz¹ do
wszystkiego na powa¿nie. (Fab)
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Przygotowania do przyjazdu Pre-
zydenta trwaj¹ od kilku tygodni dni.
Wreszcie nadszed³ ten wielki dla
Gostynia dzieñ. Na rynku t³um
mieszkañców oczekuje na przyjazd
g³owy pañstwa. Oko³o godziny 11.15
tras¹ z Kunowa przez Dusinê
wje¿d¿a kolumna potê¿nych samo-
chodów. Auto prezydenckie robi wra-

¿enie! Takiej klasy pojazdu gród nad
Kani¹ chyba jeszcze nie widzia³: d³u-
gi, z odkrytym dachem, l�ni¹ce czar-
ny lakier kontrastuje z biel¹ zewnêtrz-
nego ogumienia. Szyku dodaje szo-
fer w liberii. Kiedy tylko samochody
pojawiaj¹ siê na g³ównym placu na
rozkaz komendanta Kaliksta Jankie-

wicza wojsko prezentuje broñ, a or-
kiestra zaczyna graæ hymn narodo-
wy. Prezydent daje znak i auto zatrzy-
muje siê przed wej�ciem do ratusza.
Na lewo od gmachu stoj¹ w³adze
miejskie i powiatowe. Widaæ p³asz-
cze i uniesione ponad g³owami ka-
pelusze. Z drugiej strony t³um przy-
gl¹da siê z odleg³o�ci kilku kroków.
Nie ma barierek, ale nikt nie wypy-
cha siê przed szereg. Jak na tê porê
roku jest jeszcze ch³odno, ale nawet
dzieci trzymaj¹ nakrycia g³owy
w rêku. Dalsze strony placu zajmuj¹

 �Oto do grodu nadkañskiego - zjecha³ Najdostojniejszy W³odarz Polski,
a¿eby w³asnoocznie przekonaæ siê o pracy naszej (...)�

szko³y, towarzystwa i organizacje
spo³eczne, kombatanckie, gospodar-
cze i polityczne.

Szacownego go�cia witaj¹ bur-
mistrz i starosta. T³um z ciekawo�ci¹
przygl¹da siê Prezydentowi. �Oto ten,
którego znali�my z fotografii i por-
tretów - szed³ ¿ywy przed nami
u�miechniêty ¿yczliwie�. Pierwsza

osoba w pañstwie zasiada na specjal-
nie przygotowanym dla niego, przy-
pominaj¹cym tron, krze�le. Wys³u-
chuje przemówieñ, sam jednak nie
zabiera g³osu. Po powitaniu udaje siê
do ko�cio³a farnego. Krótka modli-
twa, zwiedzanie najstarszego obiek-
tu sakralnego w Gostyniu i przejazd

do siedziby Banku Po¿yczkowego,
gdzie przyjmuje go dyr. Roman Sura.
Teraz Prezydent ma czas, by odbyæ
krótki spacer ulicami miasta. Mo¿e
drogi nienajlepsze, chodniki nierów-
ne, ale piêknie zró¿nicowana, orygi-
nalna zabudowa mo¿e urzekaæ. Jest
cieplej ni¿ w chwili przyjazdu. Wio-
senna pogoda pozwala zdj¹æ p³asz-
cze. Program wizyty jest bardzo na-
piêty. Odwiedziny w piêknym gma-
chu pierwszej w mie�cie szko³y �red-
niej, nastêpnie gostyñskie zak³ady
przemys³owe: Cukrownia i Mleczar-

Wizyta Lecha WWizyta Lecha WWizyta Lecha WWizyta Lecha WWizyta Lecha Wa³êsya³êsya³êsya³êsya³êsy
Dokoñczenie ze str. 1

Oko³o godz. 15.30 Lech Wa-
³êsa przybêdzie do Gostynia. Do
godz. 17.00 bêdzie odpoczywa³ w
hotelu �Cukropol�. Tam zaplano-

nia, dalej Klasztor i czas na posi³ek
w Grasbonogu. Lecz to jeszcze nie
wszystko czym pochwaliæ siê mog¹
mieszkañcy grodu nad Kani¹. Prezy-
dent odwiedza tak¿e gospodarstwo
Jana Gronowskiego na Brzeziu. Rol-
nictwo na naszych terenach zawsze
stanowi³o wzór dla innych ziem.
Ostatnim punktem programu jest
wizyta w piêknym gmachu Strzelni-
cy. Tu po raz drugi tego dnia wita
go�cia Roman Sura, tym razem jako
prezes Bractwa Kurkowego. Pierw-
szy W³odarz Polski oddaje trzy strza-
³y do tarczy królewskiej i dokonuje
wpisu do ksiêgi pami¹tkowej. Zain-
teresowanie go�cia budz¹ dokumen-
ty tego bractwa siêgaj¹ce XVII wie-
ku. Po dniu pe³nym wra¿eñ Prezy-
dent udaje siê na nocleg do pobliskiej
wsi Gola.

I tu winien jestem pewne wyja-
�nienia. Wydarzenia te mia³y miejsce
podczas pierwszej i jedynej jak do tej
pory wizyty g³owy pañstwa w Go-
styniu - 22 maja 1929 roku. W trzy
lata po przewrocie majowym Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej Igna-
cy Mo�cicki odwiedzi³ parutysiêcz-
ne miasteczko nad Kani¹. Wbrew
oficjalnej wersji g³osz¹cej, ¿e �Mia-
sto przybra³o od�wiêtny wygl¹d.
Domy ubrane by³y suto flagami�, lud-
no�æ nie by³a przychylnie nastawio-
na do Mo�cickiego. W Gostyniu
przed II wojn¹ �wiatow¹ lewica nie
mia³a wiêkszego wp³ywu. Walka to-
czy³a siê pomiêdzy ugrupowaniami
prawicowymi i centroprawicowymi
(SN, PSL-�Piast�, ChD, NPR, czy
obóz rz¹dowy - BBWR). W Gosty-
niu ogromn¹ przewagê posiada³o,
opozycyjne wobec Prezydenta i Mar-
sza³ka Pi³sudskiego, Stronnictwo
Narodowe czyli endecja. Dlatego te¿,
na zdjêciach z wizyty Ignacego Mo-
�cickiego nie widaæ �oflagowanych
i wystrojonych od�wiêtnie okien�.

Tu jednak trzeba chyliæ czo³o
przed kultur¹ polityczn¹ naszych
przodków. Mimo pewnej niechêci nie
dosz³o do ¿adnych ekscesów. Prezy-
denta wita³ burmistrz Krawczyk -
zwolennik Stronnictwa Narodowego.
Dwukrotnie te¿ rolê gospodarza spra-
wowa³ dzia³acz endecki, przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Roman Sura.
Noclegu Prezydentowi udzieli³ szam-
belan Potworowski.

Spo³eczeñstwo Gostynia wita³o
uroczy�cie g³owê pañstwa. Mo¿e
da³a o sobie znaæ staropolska go�cin-
no�æ a mo¿e �wiadomo�æ, ¿e osobie
wybranej demokratyczny sposób,
reprezentuj¹cej na zewn¹trz pañstwo
polskie trzeba okazaæ szacunek.

GRZEGORZ SKORUPSKI

wano konferencjê prasow¹.
Otwarte spotkanie ze spo³eczno-
�ci¹ powiatu gostyñskiego odbê-
dzie siê o godz. 17.00 w Gostyñ-
skim O�rodku Kultury �Hutnik�.

Gostynianie witali prezydenta z szacunkiem.

Wizyta prezydenta RP w po-
wiecie gostyñskim zakoñczy siê
msz¹ �w. za ojczyznê w bazylice
na �wiêtej Górze o godzinie 19.00.

(AgFa)

Prezydent podczas spaceru ulicami miasta.


