
ISNN 1733-4713 

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 47/5 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl

owiaty-GMiNyPP NAJLEPSZY MIESIĘCZNIK W POLSCE

Nr 4 (634)
MARZEC 28 lat

BEZPłAtNY

adres biura: 
ul. Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl



POWIATY-GMINY
marzec 20232



3POWIATY-GMINY
marzec 2023

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00, 
SOBOTA 8:00- 12:00  

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00 

biuro@zlom.poznan.pl
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40
tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28
tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

ODWIEDŹ NAS:

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

ODWIEDŹ NAS:
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DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ :  POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - EUROSPAR, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, DINO, DALIKATE/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN  - GRODZISK WLKP. -  LUBOŃ  
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Przyjmiemy do nauki w zawodzie 

blacharz budowlany 
oraz ślusarz

izomeT
niałek wielki  110   
64- 200 wolszTyn
konTakT Tel.(68) 3842518
e-mail biuro@izomeT.Pl

P. U. "FRAWENT"
Franciszek Piskorski

ul. Przemysłowa 7 64-200 Wolsztyn

tel.  68 347 61 00    tel.kom. 502 248 420
biuro@frawent.pl       www.frawent.pl    

Radosnych 
Świąt 

Wielkanocnych 
życzą K. F. Piskorscy

PrZYJMIEMY uCZNIóW 
W ZAWODZIE śLuSArZ

sp. z o.o. sp. k.

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! 

Tel. 606 327 863

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBArD

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 tel. 509 408 163

SPRZEDAM 
TANIO 
komplet 

do spawania 
acetylenowego 
tel. 504 490 336

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i wśród przyjaciół.

Wszystkim Czytelnikom „Powiatów” 
życzy redakcja
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Nowe wozy dla ochotniczych 
straży pożarnych trafią do 
675 jednostek w całej Polsce, 
z czego 61 – do Wielkopolski. 
– Po raz kolejny kierujemy 
wsparcie do jednostek OSP, 
które dbają o bezpieczeństwo 
lokalne i są najbliższej miesz-
kańców. Chcemy, by państwo 
było w tym obszarze silne 
– podkreśla poseł, wicemi-
nister rozwoju i technologii 
Grzegorz Piechowiak.

Zgodnie z decyzją Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji,jednost-
ki samorządu w Wielkopolsce 
otrzymają 61 dofinansowań 
na zakup nowych pojazdów, z 
czego 13 trafi do jednostek w 
okręgu pilskim, reprezento-
wanym przez posła Grzego-

rza Piechowiaka.
Dzięki zabezpieczonym 

funduszom, dla straży w re-
gionie uda się zakupić cztery 
samochody ciężkie, siedem 
średnich i dwa pojazdy lekkie. 
Samorządy i OSPbędą mo-
gły już niebawem rozpocząć 
przetargi i proces zakupu. – 
Te zakupy to przede wszyst-
kim inwestycja w bezpieczeń-
stwo lokalnej społeczności. 
Im bardziej wspomożemy 
OSP, tym lepiej zadbamy obe-
zpieczeństwo swoje i naszych 
sąsiadów – podkreśla poseł 
Grzegorz Piechowiak.

Wsparcie na zakup cięż-
kich samochodów ratowni-
czo-gaśniczych otrzymają 
jednostki w Budzyniu (powiat 
chodzieski), w Borui Kościel-

nej w gminie Nowy Tomyśl 
(nowotomyski), Lwówku (no-
wotomyski) oraz w Połajewie 
(czarnkowsko-trzcianecki).

Nowe średnie pojazdy tra-
fią do jednostek w Rogoźnie 
(obornicki), w Wiktorówku w 
gminie Łobżenica (pilski), w 
Otorowie w gminie Szamotu-
ły (szamotulski), w Tychorzy 
w gminie Siedlec (wolsztyń-
ski), w Okonku (złotowski), 
w Pile (pilski) i w Zakrzewie 
(złotowski).

Lekkie pojazdy ratow-
niczo-gaśnicze powędrują 
do jednostki ochotniczej w 
miejscowości Stare w gminie 
Wysoka (pilski) oraz w Helio-
dorowie w gminie Szamocin 
(chodzieski).

dyrektor biura Jakub Monterial

Nowe wozy strażackie dla kolejnych 
jednostek OSP

Wielkanoc to czas zwycięstwa dobra nad złem
i życia nad śmiercią. Niech nadchodzące

będą dla Państwa przepełnione nadzieją, prawdziwą
 miłością zbliżającą do Jezusa Chrystusa i radością,

która daje siłę do czynienia dobra.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
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Czy uchodźcy z Ukrainy 
mogą odnaleźć swoje miej-
sce na polskim rynku pracy?  
Tak, jeśli dostaną wsparcie – 
a otrzymają je w nowym Cen-
trum Wsparcia i Integracji 
„Krok do pracy” w Poznaniu

Centrum Wsparcia i Inte-
gracji „Krok do Pracy” zostało

założone przez Internatio-
nal Rescue Committee (IRC) 
oraz Fundację Innowacja 
i Wiedza (FIIW), aby wspierać 
uchodźców z Ukrainy i in-
nych, którzy mierzą się z wy-
zwaniem znalezienia stałego 
zatrudnienia.

Ci, którzy szukają pra-
cy, będą mogli wziąć udział 
w bezpłatnym programie 
wsparcia i skorzystać z takich 
usług, jak m.in.: lekcje języka 
polskiego, szkolenia, porady 
prawne, doradztwo zawodo-
we i wiele innych. Wszyst-
ko to, aby pomóc ludziom, 
którzy zostali zmuszeni do 
pouczenia swoich domów 
z powodu wojny, odbudować 
swoje życie.

- Trwająca wojna w Ukra-
inie i zniszczenia, jakie ze 
sobą niesie, sprawiają, że dla 
osób, które przed nią uciekły 
i żyją w Polsce, perspekty-
wa bezpiecznego powrotu 
do domu wciąż jest daleka 
i niepewna. Wsparcie rodzin 
z Ukrainy na rynku pracy 
w Polsce i umożliwienie im 
stabilnego utrzymania swo-
ich rodzin są kluczowe, jeśli 
chcemy zapewnić im bezpie-
czeństwo. Co więcej, to także 
szansa, aby pomóc im wyko-
rzystać swój potencjał i wes-
przeć polską gospodarkę – 
mówi Alan Moseley, Dyrektor 
IRC w Polsce. – Największą 
trudnością, z jaką mierzą się 
osoby, które szukają pracy, 
jest brak znajomości języka 
polskiego – dodaje. Drugim 
wyzwaniem jest niewystar-
czający dostęp do opieki nad 
dziećmi. Dlatego w Centrum 
„Krok do pracy” wszystkie 
osoby, które biorą udział 
w programie, mogą skorzy-
stać z bezpłatnej opieki nad 
dziećmi podczas szkoleń i za-
jęć.

Pracownicy i pracownice 
z Ukrainy to nie nowość dla 
polskiego rynku pracy, który 
przed eskalacją wojny, gościł 
ponad milion osób z Ukra-
iny. Zmienił się jednak profil 
osób, które szukają zatrud-
nienia. Niektóre badania 
wykazują, że ponad 60 proc. 

osób z Ukrainy w Polsce ma 
wyższe wykształcenie, a 1/3 
to „wysoko kwalifikowani 
pracownicy” . Rynek pracy 
w Polsce ma potencjał, aby 
skutecznie włączyć migran-
tów i uchodźców .- Nazwali-
śmy nasze Centrum „Krok do 
pracy” dlatego, że dla każde-
go to może byc inny krok.

Niektórzy pracowa-
li już wcześniej tutaj albo 
w Ukrainie, inni nie praco-
wali, a teraz muszą znaleźć 
zatrudnienie, i dla nich bę-
dzie to większe wyzwanie. 
Naszą siłą jest to, że jesteśmy 
elastyczni i jesteśmy w stanie 
zapewnić takie wsparcie, ja-
kiego dana osoba akurat po-
trzebuje.

Chcemy, aby osoby, które 
do nas przyjdą, mogły łatwiej 
i sprawniej funkcjonować 
w polskim społeczeństwie. 
A praca daje niezależność fi-
nansową i lepszą przyszłość 
– mówiła podczas oficjalnego 
otwarcia Centrum Katarzyna 
Jaszczuk z Fundacji Innowa-
cja i Wiedza.

Centrum już działa, a zain-
teresowane osoby mogą zgła-
szać się do programu przez 
stronę internetową: https://
krokdopracy.org/. Wszystkie 
usługi są bezpłatne. Kolejne 
Centrum zostanie otwarte 14 
marca w Katowicach.

The International Rescue 
Committee (IRC) to między-
narodowa organizacja pomo-
cy humanitarnej. IRC zaczęło 
aktywnie wspierać osoby do-
tknięte wojną w Ukrainie od 
lutego 2022 roku. Wspieramy 
osoby w potrzebie zarówno 
bezpośrednio na miejscu, jak 
i w partnerstwie z lokalnymi 
organizacjami. W Polsce za-
pewniamy pomoc finanso-
wą tym, którzy najbardziej 
jej potrzebują, oferujemy 
wsparcie prawne oraz róż-
nego rodzaju pomoc psycho-
społeczną, w tym bezpiecz-
ne przestrzenie dla kobiet 
i dzieci.

IRC wspiera osoby do-
tknięte wojną w Ukrainie na 
miejscu, a także uchodźców 
i uchodźczynie z Ukrainy 
w Polsce, Mołdawii, Rumu-
nii, na Węgrzech, w Słowacji, 
Czechach, Bułgarii, a także 
prowadzi aktywności prze-
znaczone dla osób z Ukrainy 
w Niemczech, Włoszech, 
Grecji i Wielkiej Brytanii.

Wielkopolskamagazyn.pl
Fot: Piotr Szatkowski/ Maciej Kasprzak

Centrum Wsparcia 
dla uchodźców z Ukrainy
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WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

13 marca 2023 roku, w sali 
konferencyjnej Rakoniewic-
kiego Ośrodka Kultury w Ra-
koniewicach, odbyło się spo-
tkanie z okazji Dnia Sołtysa. 
W spotkaniu udział wzięli 
zaproszeni Sołtysi z terenu 
Gminy Rakoniewice, Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Zastępca Burmistrza 
Arkadiusz Pawłowski, Sekre-
tarz Gminy Jarosław Marci-
niak, Skarbnik Gminy Łukasz 
Ślaga, Dyrektor Rakoniewic-
kiego Ośrodka Kultury Gizela 
Ziółkowska oraz Magdalena 
Chojnacka, która na co dzień 
współpracuje z sołtysami 
z ramienia urzędu.

Spotkanie było okazją do 
podsumowania mijającej ka-
dencji, wymiany doświad-
czeń związanych z funkcją 
sołtysa, jak również okazją do 
porozmawiania o bieżących 

sprawach wsi i jej mieszkań-
ców. Istotnym tematem ze-
brania były także planowane 
inwestycje w poszczególnych 
sołectwach.

Burmistrz Rakoniewic Ge-
rard Tomiak podziękował 
sołtysom za dotychczaso-
wą pracę i zaangażowanie 
na rzecz mieszkańców oraz 
wszelką aktywność, której 
efektem są ciekawe wydarze-
nia i przedsięwzięcia w so-
łectwach. Przekazał również 
słowa uznania za pracę każ-
dego z liderów społeczności, 
podkreślając, iż nikt lepiej od 
nich nie zna lokalnych wy-
zwań i nie wie, jak kształto-
wać przestrzeń publiczną we 
wsi. Złożył też gospodarzom 
wsi najserdeczniejsze życze-
nia. Sołtysi otrzymali w pre-
zencie drobny upominek.

Oliwia Kaczmarek

Dzień Sołtysa w Gminie 
Rakoniewice
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Tegoroczny Finał Gminny 
TWP przeprowadzono w 
Szkole Podstawowej w Ro-
starzewie. W eliminacjach 
szkolnych wzięło udział 153 
uczniów ze wszystkich szkół 
z ternu Gminy Rakoniewice.

W Finale Gminnym wy-
startowali następujący 
uczniowie:

a Szkoła Podstawowa w 
Rakoniewicach: Koniecz-
ny Kacper, Walkowiak Filip, 
Górski Wiktor, Marciniak 
Bartosz, Górski Nikodem, 
Dudziak Daniel

a Zespół Przedszkolno - 
Szkolny w Rostarzewie: Jąder 
Filip, Umiński Kacper, Bron-
ka Jan, Gracz Filip, Słom-
czyński Jan

a Zespół Przedszkolno - 
Szkolny w Ruchocicach: Ba-
naszuk Karolina, Kurkowiak 
Mikołaj, Rybicki Bartosz, 
Kornatka Bartosz, Kuska Ja-
kub, Ruciak Marta

a Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Jabłonnie: Hegen-
bart Amelia, Pajchrowski 
Bartosz, Haraszczak Antoni, 
Hypta Jakub.

a Zespół Przedszkolno-

-Szkolny w Łąkiem: Ka-
rolczyk Dawid, Krawczyk 
Natalia, Skrzypczak Jakub, 
Gdeczyk Marta, Listopadzki 
Filip, Wieczorek Alicja

Po dokonaniu oceny prac 
pisemnych/test/zakwalifiko-
wano do finału niżej wymie-
nionych uczestników:

I gr. wiekowa /kl.4-6/:
- Górski Wiktor, Jąder Fi-

lip, Kuska Jakub, Pajchrowski 
Bartosz, Wieczorek Alicja.

II gr.wiekowa / kl. 7,8 oraz 
gimnazjum /:

- Górski Nikodem, Harasz-
czak Antoni, Hypta Jakub, 
Kurkowiak Mikołaj, Rybicki 
Bartosz, Słomczyński Jan. 

W wyniku rozgrywek  fi-
nałowych /egzamin ustny/  
zwycięzcami edycji Gminnej 

TWP zostali  następujący  
uczniowie:

I grupa wiekowa:
1.  Górski Wiktor - SP Rako-

niewice
2.  Pajchrowski Bartosz - SP 

Jabłonna
3.  Wieczorek Alicja - SP 

Łąkie
II grupa wiekowa:
1. Haraszczak Antoni - SP 

Jabłonna
2. Hypta Jakub - SP Jabłon-

na
3. Górski Nikodem - SP Ra-

koniewice
Zwycięzcy powyższych 

Eliminacji walczyć będą w 
Eliminacjach Powiatowych 
TWP.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują Dyrektorom Szkół i 

opiekunom poszczególnych 
grup wiekowych za zmo-
bilizowanie licznej grupy 
uczniów w eliminacjach na 
szczeblu szkolnym.

Pani Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Rostarzewie 
dziękujemy za przygotowa-
nie poczęstunku dla gości 
oraz pomieszczeń do prze-
prowadzenia Turnieju.

Strażakom z OSP Rostarze-
wo dziękujemy za przygoto-
wanie i dostarczenie sprzętu 
p.poż. niezbędnego do pra-
widłowego przeprowadzenia 
egzaminu ustnego.

Dziękujemy Jury elimina-
cji Gminnych za sprawne i 
obiektywne przeprowadze-
nie egzaminu.

Szczególne podziękowanie 
dla Burmistrza Rakoniewic 
dr Gerarda Tomiaka za ufun-
dowanie nagród dla uczest-
ników Turnieju.

Pan Burmistrz ufundował 
zwycięzcom nagrodę specjal-
ną – wycieczkę do Centralne-
go  Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach.

Zarząd Oddz. M-G ZOSPRP
w Rakoniewicach

XvIII Finał Eliminacji Gminnych Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej

9 marca 2023 roku w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w 
Wolsztynie odbyła się Gala fi-
nałowa Plebiscytu SPORTO-
WIEC ROKU 2022 Tygodnika 
Na Temat.

20 sportowców nomino-
wanych w tegorocznej edy-
cji Plebiscytu rywalizowało 
między sobą w zaciętej walce 
na głosy.

Tego dnia Gminę Rako-
niewice reprezentował Za-
stępca Burmistrza Arkadiusz 
Pawłowski, który ze sportem 
związany jest od lat i zna 
doskonale naszych stypen-
dystów oraz ich osiągnięcia. 
Gmina Rakoniewice wspiera 
rozwój dzieci i młodzieży w 
sporcie między innymi po-
przez coroczne przyznanie 
stypendiów dla tych najzdol-
niejszych.

Zdolna młodzież i dorośli z 
terenu Gminy Rakoniewice, 
Gminy Wolsztyn oraz Powia-
tu Wolsztyńskiego zaprezen-
towała swoje najlepsze osią-
gnięcia za rok 2022.

Po I turze głosowania za 
pośrednictwem SMSów i ku-
ponów z Tygodnika Na Te-
mat, udało się wyłonić fina-
listów plebiscytu. W ścisłym 
finale znaleźli się:

W kategorii SPORTO-
WIEC ROKU: Bartosz Fudali, 
Daniel Mrozek oraz Bartosz 
Feifer. W kategorii MŁO-
DZIEŻOWIEC ROKU: Eryk 

Wajs, Marcel Grinig oraz Kin-
ga Chojnacka.

Podczas gali poznaliśmy 
zwycięzców. Tytuł Sportow-
ca Roku 2022 zdobył Daniel 
Mrozek, drugie miejsce zajął 
Bartosz Fudali, na trzecim 
miejscu znalazł się Bartosz 
Feifer.

Młodzieżowcem roku 
2022 okazał się być kajakarz 
Eryk Wajs. Drugie miejsce 
zajął Marcel Grinig. Na trze-
cim znalazła się kajakarka 
Kinga Chojnacka!

Twórczość artystyczna 
taka jak taniec towarzyski to 
jednocześnie sport ale i wra-
żenia wizualne. Najwyższy 
poziom sztuki. Dlatego do 
tegorocznej edycji Plebiscytu 
Gmina Rakoniewice wytypo-
wała między innymi Daniela 
Mrozka – młodego mężczy-
znę, który reprezntuje naszą 
małą ojczyznę na arenie nie 
tylko krajowej ale i na naj-
większych i najważniejszych 
parkietach na całym świecie. 
To właśnie Daniel zdobył ty-
tuł Sportowca Roku 2022!

Gmina Rakoniewice kolejny 
raz może pochwalić się zdolną 
i ambitną młodzieżą, która 
zdobywa najlepsze wyniki w 
kraju i na świecie! Wszystkim 
nominowanym i finalistom 
gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów na arenie kra-
jowej i międzynarodowej!

Oliwia Kaczmarek

Daniel Mrozek Sportowcem 
Roku 2022!
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WESOŁYCH
ŚWIĄT

WIELKANOCNYCH

www.lesznoregion.pl

ż y c z y
 d r  P i o t r  J ó ź w i a k

 
P r z e w o d n i c z ą c y

 O r g a n i z a c j i  T u r y s t y c z n e j
 L e s z n o - R e g i o n

 

Ponad 5 tys. rolników wzięło 
udziałw spotkaniach z cyklu 
Wielkopolskie Fora Rolnicze 
– Wspólnie dla Wielkopol-
skiej Wsi. Wydarzenie jak co 
rokucieszyło się dużym zain-
teresowaniem rolników oraz 
środowisk okołorolniczych. 
Debaty przeprowadzono 
w 31 powiatach Wielkopolski. 
Projekt podsumowano dziś 
w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu.

Spotkania, które odby-
wały się od 16 stycznia do 1 
marca 2023 roku, miały na 
celu dotarcie do rolników 
z informacją na tematw-
drażania od stycznia 2023 r. 
znaczącej reformy Wspólnej 
Polityki Rolnej i Krajowego 
Planu Strategicznego, a tak-
że wykorzystania środków 
w ramach płatności bezpo-
średnich i ekoschematów. 
Ta wiedza będzie miała de-
cydujące znaczenie dla sy-
tuacjifinansowej rolników 
w nadchodzących latach.Cykl 
wa rszt atów zorga n i zowa ł 
Wielkopolski Oddział Agen-
cji Restrukturyzacjii Moder-
nizacjiRolnictwa, Wielko-
polski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Poznaniu ora-
zWielkopolska IzbaRolnicza. 
Wydarzenie zostało objęte 
patronatemhonorowym Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Wojewody-
Wielkopolskiego Michała 
Zielińskiego.

Podczas spotkania w Wiel-
kopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu 
organizatorzy oraz partne-
rzy projektu podsumowali 
przedsięwzięcie. 

– Instytucje rządowe 
i samorząd rolniczy, a w ra-
zie potrzeby inne organiza-
cje branżowea nawet przed-
siębiorstwa, łączą siłyaby 
kompetentnie dostarczyć 

wiedzę na temat aktualnych 
spraw polskiego rolnictwa. 
Niezmiennie cieszy fakt, że 
z tych szkoleń, porad i in-
nych form wsparcia chętnie 
korzystają wielkopolscy rol-
nicy – podkreśliłgospodarz 
miejsca, wojewoda Michał 
Zieliński. – Powszednia dzia-

łalność licznych instytucji 
i ich zaangażowanie w facho-
we doradztwo podczas takich 
wydarzeń, jak Wielkopolskie 
Fora Rolnicze - Wspólnie dla 
Wielkopolskiej Wsi pokazu-
ją, że wsparcie rolników jest 
rzeczywiste, bezpośrednie 
i stałe.

Jak podkreślają organizato-
rzy spotkania były odpowie-
dzią na potrzeby zgłaszane 
przez rolników i mieszkań-
ców wsio stworzenie moż-
liwości do uzyskania rze-
telnych oraz praktycznych 
informacji w jednym miejscu, 
bez konieczności odwiedza-
nia różnych instytucji. 

–Naszym wspólnym celem 
jest zapewnienie bezpie-
czeństwa żywnościowego 
kraju, rozwój gospodarczy 
terenów wiejskich i wdraża-
nie rozwiązań, które pracę 
rolników uczynią bezpiecz-
niejszą, spokojniejszą, bar-
dziej przyjazną dla środowi-
ska, zapewniającą dostatnie 
utrzymanie całej rodziny – 
mówi wojewoda.

Nina Swarcewicz 
- zastępca rzecznika

Wielkopolskie Fora Rolnicze 
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„To jest zachęcanie do kolej-
nych aktów agresji” – mówi 
o wyroku poznańskiego sądu 
prof. Grzegorz Kucharczyk. 
Historyk i autor pierwsze-
go podręcznika do nowego 
przedmiotu Historia i Teraź-
niejszość był gościem poran-
nej rozmowy Radia Poznań. 
Fot. Wojtek Wardejn (Radio 
Poznań) 

Sąd rejonowy uniewinnił 
32 osoby oskarżone o zło-
śliwe przeszkodzenie w od-
prawianiu nabożeństwa. Do 
zdarzenia doszło podczas 
Strajku Kobiet. Zdaniem 
sądu, nie było to jednak dzia-
łanie złośliwe.

Prof. Grzegorz Kucharczyk 
skrytykował takie uzasad-
nienie wyroku.

Najkrócej mówiąc, tego 
typu wyroki, to jest zachęca-
nie do kolejnych aktów agre-
sji, pomijając to, że to jest 
ewidentnie wbrew literze i 
duchowi prawa, które naka-
zuje uszanować uczucia re-
ligijne. Wtargnięcie w czasie 
nabożeństwa i przerywanie 
go, obrażanie ludzi, którzy 
wewnątrz kościoła trwają na 
tym nabożeństwie. Jak ina-
czej to nazwać, jeśli to nie jest 
gwałcenie sumienia i wolności 
wyznania, ale jednak, no cóż, 
kreatywność naszych sądów w 
odniesieniu do podstawowych 
norm i znaczeń jest jak widać 
nieograniczona - mówi prof. 
Kucharczyk.

Wspomniane zdarzenia 
miały miejsce w październi-
ku 2020 roku w poznańskiej 
Bazylice Archikatedralnej. 
Do kościoła weszło kilkadzie-
siąt osób. Część z nich miała 
transparenty, między inny-
mi obrażające hierarchów 
kościelnych, inni rozrzucili 
ulotki Strajk Kobiet. Prote-
stujący zaczęli też sprzeczać 
się z wiernymi. Na miejscu 
musiała interweniować po-
licja.

Wyrok nie jest prawomoc-
ny. Prokuratura już zapowia-
da złożenie apelacji.

Poniżej cała rozmowa:
Roman Wawrzyniak: Opozy-
cja ustami pani poseł, która 
od Donalda Tuska uciekła 
właśnie do zielonych, zaape-
lowała z mównicy sejmowej 
o „odjaniepawlanie” Polski, 
o usuwanie z przestrzeni 
publicznej pomników Jana 
Pawła II i tak dalej. Odcięcia 
od tych słów liderów Platfor-
my Obywatelskiej nie było, 
ale chciałem zapytać o rzecz 
ważniejszą być może, czy 
faktycznie mamy do czynie-
nia z drugim zamachem na 
papieża Polaka?
Prof. Grzegorz Kucharczyk: 
Tak, to jest bardzo trafne 
określenie, bo rzeczywiście 
próbuje się odrzeć z autory-
tetu świętego Jana Pawła II, 
w ten sposób też unieważnić 
całe jego wielkie nauczanie. 
W tym roku mamy 40-lecie 

jego pielgrzymki do Polski w 
1983 roku, kiedy był jeszcze 
w Polsce stan wojenny, kiedy 
padły te ważne słowa „wyma-
gajcie od siebie, nawet wtedy 
kiedy inni od was wymagać 
nie będą” i akcja polega na 
tym, żeby unieważnić te sło-
wa. Bo jak można słuchać we-
zwań do wymagania od sie-
bie, jeżeli mówił to człowiek 
niewiarygodny, ale przypo-
mnijmy sobie, my w Poznaniu 
zwłaszcza, że wtedy komuni-
ści w 1983 roku zakazali Ojcu 
Świętemu złożenia kwiatów 
przy Krzyżach Poznańskich, 
dlatego, że oni doskonale wie-
dzieli, że ten wielki autorytet, 
jakim był i uosabiał święty 
Jan Paweł II, dałby ten wielki 
certyfikat, można powiedzieć 
pieczęć wielkiego autorytetu 
na walkę Polaków o coś, czego 
symbolem są te krzyże. Dlate-
go nie można było Ojca Świę-
tego tam dopuścić, dopiero 
był w stanie to zrobić w 1997 
roku, przypomnimy sobie te 
czasy, bo wielu tych, którzy 
dzisiaj mówi o „odjaniepawla-
niu” Kościoła, co za straszny, 
niepolski wyraz, to już dawno 
zerwali łączność z jakąkol-
wiek tradycją.

Ma się wrażenie, że są kon-
tynuatorami tych, którzy 
wtedy wprowadzali te za-
kazy wszystkie. Wszystkie 
Akademickie Kluby Obywa-
telskie z całego kraju, po-
zwoli pan profesor, że wy-
mienię miasta, bo chyba to 
też ważne jednak: Poznań, 
Warszawa, Kraków, Łódź, 
Katowice, Gdańsk, Lublin, 
Toruń, Olsztyn, Wrocław, 
Szczecin. I zgromadzeni w 
tych klubach naukowcy w 
jednym wspólnym oświad-
czeniu proszę państwa sta-
nęli w obronie można po-
wiedzieć chyba wszystkich 
Polaków, którzy wokół pa-
pieża Jana Pawła II tworzyli i 
tworzą wciąż w jakiś sposób 
wspólnotę narodową, a któ-
rzy mają prawo czuć się jed-
nak chyba zaatakowani. Na 
co państwo zwracacie uwagę 
w swoim oświadczeniu?
To jest właśnie najważniej-
sze, że to oświadczenie, jego 
celem nie jest tak naprawdę 
obrona świętego Jana Pawła 
II, bo ta postać broni się sama, 
tylko to jest rzeczywiście 
obrona przede wszystkim 
naszej wspólnoty, jako pew-
nej wspólnoty kulturowej, 
wspólnoty ducha, dla której 
ważnym punktem odniesie-
nia punktem identyfikacyj-
nym pozostaje i pozostanie 
święty Jan Paweł II, a przy-
pomnijmy sobie rok temu, jak 
rozpoczęła się agresja Rosji 
na Ukrainę, jak była wielka 
niepewność, trwoga, ponow-
nie pojawiło się to sformu-
łowanie Imperium Zła, do 
kogo w myślach uciekaliśmy 
się jako do pewnego punk-
tu identyfikacyjnego, jak 

opisać tę rzeczywistość, no 
przede wszystkim do świę-
tego Jana Pawła II, bo to jest 
ten autorytet, który ta oso-
ba, która nas też gromadziła, 
która mówiła do nas i za nas 
o nas. Więc ja w ogóle uwa-
żam, że te wszystkie ataki i 
które teraz dzieją się, które 
wymierzone w świętego Jana 
Pawła II należałoby opatrzyć 
takim mottem z Aleksandra 
Dugina, głównego ideologia 
imperialnej polityki putinow-
skiej Rosji, który w 1997 roku 
powiedział, że wszystko, co 
służy osłabieniu katolicyzmu 
w Polsce jest zgodne z impe-
rialnymi interesami Rosji.

To bardzo ważne słowa, któ-
re pan profesor mówi, ale 
chciałem jeszcze dopytać, 
kto pana zdaniem jest celem, 
bo przecież nie sam świę-
ty Jan Paweł II, któremu tej 
świętości nawet najbardziej 
precyzyjne insynuacje nie 
odbiorą.
Przede wszystkim celem są ci, 
którzy nie pamiętają też tych 
czasów, bo my można powie-
dzieć byliśmy, mówiąc górno-
lotnie, ale tak to było, byliśmy 
świadkami tych czasów. My 
pamiętamy te czasy, te czerw-
cowe dni, kiedy Jan Paweł II 
przyjeżdżał za komunizmu 
do Polski, to były jakby dni 
wyjęte z tej reżimowej rzeczy-
wistości, to było jedno wielkie 
święto, do którego komuniści 
nie mieli dostępu. Młodzi lu-
dzie nie pamiętają tych cza-
sów, może usłyszą, że Jan Pa-
weł II na Westerplatte mówił 
do młodzieży, że trzeba trwać 
i nie dezerterować, ale jak słu-
chać takiego człowieka, jeżeli 
on okazał się niewiarygodny, 
jak twierdzą autorzy tych pro-
pagandowych materiałów i to 
jest właśnie, mówiąc językiem 
reklamy, ten target, ludzie 
młodzi.

W tym kontekście chciałem 
troszeczkę o tym podyskuto-
wać. Dla milionów Polaków, 
jak pan profesor słusznie 
zauważył, tego pokolenia, 
kilku pokoleń, bo to był dłu-
gi pontyfikat, jednak Jan Pa-

weł II zostanie autorytetem, 
bez względu na to, co o nim 
będzie pisane czy mówione, 
ale pytanie jest właśnie o 
ludzi młodych, którzy tego 
osobistego doświadczenia 
tego pontyfikatu jednak nie 
przeżyli. Jaki oni będą mieli 
za 10 czy 20 lat stosunek do 
Jana Pawła II?
To jest oczywiście kluczowa 
kwestia, bo mówimy teraz o 
przyszłości. Odpowiadając 
na to pytanie, chciałbym się 
podzielić takim doświadcze-
niem jako przewodniczący 
zespołu, który pracował nad 
podstawą programową do 
nowego przedmiotu Historia 
i teraźniejszość, przedmiotu, 
który od początku był opro-
testowywany przez te same 
środowiska, które dzisiaj tak 
mocno atakują i nawołują 
do „odjaniepawlania” Polski 
i Kościoła. Ja pamiętam, że 
w ramach tak zwanej kon-
sultacji społecznej, z wielu 
stron właśnie z tych samych 
środowisk dochodziły głosy 
krytyczne wobec tej podsta-
wy programowej. A w ogóle 
dlaczego tyle o Kościele w tym 
przedmiocie, dlaczego tyle o 
Janie Pawle II, chodzi o to, to 
jest polska odmiana cancel 
culture, amerykańskiej wojny 
z pomnikami, żeby wymazać 
tę ważną kartę w naszych 
dziejach.

Pan profesor jest history-
kiem, często pracuje pan 
przecież na materiałach ar-
chiwalnych, to jedno krótkie 
pytanie na koniec tego wąt-
ku. Jak pan ocenia od strony 
czysto warsztatowej repor-
taż TVN-u o Janie Pawle II? 
Zresztą tak mocno rozrekla-
mowany i też promowany 
przez inne lewicowe media, 
to trzeba zauważyć.
Abecadło warsztatu historyka 
i także postępowania proce-
sowego to jest tak zwana kry-
tyka wewnętrzna i zewnętrz-
na źródeł, to znaczy analiza 
kontekstu, analiza tego, czy 
autor źródła nie był w kon-
flikcie interesu z tym, o któ-
rym pisze i tego typu rzeczy. 
Tego oczywiście zabrakło, co 

świadczy jak najgorzej o auto-
rach tej publikacji.

Zmienię temat, bo wczoraj 
w Poznaniu sędzia Joan-
na Knobel uniewinniła 32 
lewicowych aktywistów, 
którzy przerwali odprawia-
ną w poznańskiej katedrze 
mszę świętą, wyzywając jej 
uczestników, także od bar-
barzyńców, czy bezbożni-
ków nawet. Sędzia uzasad-
niała decyzję, przekonując, 
że działania oskarżonych 
nie były złośliwe. Jak pan 
profesor skomentuje ten wy-
rok?
Więc mamy nowe znaczenie 
słowa złośliwość, które zupeł-
nie odbiega od tego, co mo-
żemy przeczytać w słowniku 
języka polskiego na ten temat. 
Najkrócej mówiąc, tego typu 
wyroki, to jest zachęcanie 
do kolejnych aktów agresji, 
pomijając to, że to jest ewi-
dentnie wbrew literze i du-
chowi prawa, które nakazuje 
uszanować uczucia religijne. 
Wtargnięcie w czasie nabo-
żeństwa i przerywanie go, 
obrażanie ludzi, którzy we-
wnątrz kościoła trwają na tym 
nabożeństwie. Jak inaczej to 
nazwać, jeśli to nie jest gwał-
cenie sumienia i wolności 
wyznania, ale jednak, no cóż, 
kreatywność naszych sądów 
w odniesieniu do podstawo-
wych norm i znaczeń jest jak 
widać nieograniczona.

Tutaj jeszcze nasuwa się 
jednak pytanie, bo tu nie 
chodzi chyba w tym wyroku 
o problem ludzi wierzących, 
modlących się w zamknię-
tym, w sensie w obszarze ko-
ścioła, ale chciałem zapytać, 
co ten wyrok może oznaczać 
także dla nas, dla społeczeń-
stwa, dla życia naszej naro-
dowej wspólnoty?
To widać wyraźnie, że część 
sędziów wzięła sobie do serca 
nawoływanie pewnego po-
sła Platformy Obywatelskiej 
do tego, żeby opiłowywać 
katolików z rzekomych przy-
wilejów. Może pani sędzia 
stwierdziła, że przywilejem 
katolików jest to, że w nie-
dzielę uczestniczą we mszy 
świętej w obrębie świątyni, w 
ramach dostosowania, czy tu-
taj dopiłowywania, to uzasad-
nienie oczywiście nie padło w 
sentencji wyroku. Mam na-
dzieję, ale logika i znaczenie 
takiej sentencji właśnie idzie 
w tym kierunku.

Sędzia mówiła, oceniając 
wyrok Trybunału Konstytu-
cyjnego, że w istocie godził 
w prawa kobiet. Czy to nie 
jest panie profesorze jedno-
znaczne opowiedzenie się 
po stronie światopoglądu, 
który nazywa prawo do mor-
dowania poczętych dzieci 
prawem kobiet. Pani sędzi 
przecież nikt nie odbiera 
prawa do nawet tak absur-

dalnych osobistych poglą-
dów, ale czy nie mamy prawa 
od sądu oczekiwać zostawie-
nia przez sędziego swoich 
osobistych poglądów przed 
drzwiami sali sądowej, a 
na sali liczyć jednak mimo 
wszystko na uczciwość i ja-
kąś bezstronność.
To jest oczywista oczywi-
stość, ale trzeba pamiętać, że 
w naszym kręgu cywilizacyj-
nym prawo zawsze stało po 
stronie słabszych, po stronie 
najsłabszych i orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego 
idzie w tej linii. Zresztą po-
twierdza wcześniejsze orze-
czenia, to po pierwsze, a po 
drugie właśnie ten wyrok w 
sprawie przerwania mszy 
świętej w katedrze, to jest też 
wyrok, który stoi po stronie 
silniejszych, to znaczy tych, 
którzy tylko epatują siłą i chcą 
siłowo demonstrować swoje 
poglądy.

Z wielką troską, mam wra-
żenie, powinniśmy chyba 
jeszcze zapytać, czy takie 
wyroki nie będą też rzucać 
cienia na innych, porząd-
nych, uczciwych, profesjo-
nalnych sędziów i w ogóle na 
wymiar sprawiedliwości?
Zawsze wyrok, który godzi w 
takie zwykłe poczucie, już na-
wet nie sprawiedliwości, tylko 
przyzwoitości, jest ze szkodą 
dla całego wymiaru sprawie-
dliwości. Zastanówmy się nad 
tą nazwą wymiar sprawiedli-
wości, ze znakiem zapytania, 
czego to jest wymiar ten wy-
rok, na pewno nie sprawiedli-
wości.

Czy mielibyśmy pana zda-
niem panie profesorze do 
czynienia z takim samym 
wyrokiem, gdyby do podob-
nej sytuacji doszło w syna-
godze czy na przykład me-
czecie?
Z pewnością nie. Tutaj pewnie 
Komisja Europejska byłaby 
zaangażowana. Ale z pewno-
ścią też inny wyrok by zapadł, 
gdyby na przykład jakaś grupa 
działaczy z innej partii niż 
Platforma Obywatelska prze-
rwała na przykład spotkanie 
przedwyborcze, nie wiem Do-
nalda Tuska w Rokietnicy.

To jeszcze jeden aspekt opi-
sywania tej rzeczywistości. 
Jeden z lewicowych tytułów 
po wyroku brzmiał tak, że 
sąd stanął po stronie oby-
wateli, sugerując tak, jakby 
osoby uczestniczące choćby 
w tym na nabożeństwie nie 
były obywatelami.
To jest właśnie logika opi-
łowywania. To znaczy we-
wnętrzne, albo i artykułowa-
ne na zewnątrz, przekonanie, 
że katolicy są obywatelami 
drugiej kategorii, według 
tych, którzy ciągle mówią o 
równości, o tolerancji i o po-
stępie. Liczą się fakty. Liczą 
się czyny, a nie słowa 

Prof. G. Kucharczyk o wyroku poznańskiego sądu: 
To jest zachęcanie do kolejnych aktów agresji
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Ochotnicze Straże Pożar-
ne służą Ojczyźnie bezin-
teresownie i takim działa-
niem zasłużyły na zaufanie                    
i szacunek społeczeństwa. 
Dlatego Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości od   2016   roku   
stale   podnosi   wydatki   na   
rozwój   straży   pożarnej   i   
remiz strażackich, a zakup 
nowego sprzętu realizowany 
jest z programów rządowych. 
Na przełomie 2016-2023 roku 
jednostkom przyznano 3626 
pojazdy strażackie. Tak dla 
porównania w latach 2008-
2015 za czasów rządu PO-PSL 
zakupiono jedynie 1732 pojaz-
dy.

Jako Posła na Sejm RPi 
członka Podkomisji stałej 
do spraw rozwoju i promocji 
Ochotniczych Straży Pożar-
nychniezmiernie cieszy mnie 
fakt, że Rząd Prawa i Sprawie-
dliwościprzeznaczy kolejne 
środki   finansowe   na   zakup 
rekordowej liczby nowych wo-
zówstrażackich dla jednostek 
OSP. Po licznych spotkaniach 
z druhami z mojego regionu 
doskonale wiem z jakimi pro-
blemami sprzętowymi bory-
ka się większość jednostek 
i jak bardzo potrzebują tych 
samochodów ratowniczo-ga-
śniczych. Dzięki nim szybciej 
dotrą do miejsca wypadku czy 
pożaru, by skuteczniej rato-
wać życie ludzkie i mienie.

Do jednostek OSP w moim 
regionie trafi 13 nowychwo-
zów strażackich.

Ciężki samochód ratowni-
czo-gaśniczy otrzyma:

- OSP Budzyń (gm. Budzyń, 
powiat chodzieski)

- OSP Lwówek (gm. Lwó-
wek, powiat nowotomyski)

- OSP Połajewo (gm. Poła-
jewo, powiat czarnkowsko-

-trzcianecki)
Średnisamochód ratowni-

czo-gaśniczy trafi do:
- OSP Boruja Kościelna (gm. 

Nowy Tomyśl, powiat nowo-
tomyski)

- OSP Rogoźno (gm. Rogoź-
no, powiat obornicki)

- Osp Wiktorówko (gm. 
Łobżenica, powiat pilski)

- OSP Piła (gm. Piła, powiat 
pilski)

- OSP Otorowo (gm. Szamo-
tuły, powiat szamotulski)

- OSP Tuchorza (gm. Sie-
dlec, powiat wolsztyński)

- OSP Okonek (gm. Okonek, 
powiat złotowski)

- OSP Zakrzewo (gm. Za-
krzewo, powiat złotowski)

Lekki samochódratowni-
czo-gaśniczy dostanie:

- OSP Stare (gm. Wysoka , 
powiat pilski)

- OSP Heliodorowo (gm. 
Szamocin, powiat chodzieski)

Wszystkim jednostkom 
serdecznie gratuluję. Wierzę, 
że nowe samochody speł-
nią oczekiwania Strażaków 
i wspomogą ich w realizowa-
niu tak ważnej i trudnej misji 
społecznej. Niech św. Florian - 
patron strażaków otacza Was 
zawsze swoją opieką i wsta-
wiennictwem we wszelkich 
Waszych działaniach.
Redakcja

Do Wielkopolski trafią ko-
lejne rządowe środki – to 
ponad 233 mln zł! To aż 184 
km nowych i wyremontowa-
nych dróg w naszym regionie. 
Premier Mateusz Morawiecki 
ogłosił dziś wyniki naboru na 
inwestycje drogowe w gmi-
nach i powiatach w całej Pol-
sce.Rządowe środki pozwo-
lą na rozwój bezpiecznej 
i nowoczesnej infrastruktury 
drogowej. W 2023 r. do samo-
rządów w całej Polsce na roz-
wój infrastruktury drogowej 
trafi ponad 2,6 mld zł. Wli-
czając środki na 2023 r. to od 
początku programu łącznie 
ponad 15,3 mld zł.

- Te środki to realne wspar-
cie budowy i modernizacji 
dróg najbliższych miesz-
kańcom Wielkopolski – dróg 
gminnych i powiatowych. 
To dzięki nim będą powsta-
wać nowe inwestycje,nowe 
miejsca pracy, ale to także 
nowe możliwości dla bizne-
su i przede wszystkim pod-
niesienie komfortu życia 
mieszkańców i poprawa ich 
bezpieczeństwa na drogach – 
podkreśla wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński. 

W Wielkopolsce wsparcie 
rządowe uzyska 150 zadań, 
w tym 42 powiatowych i 108 

gminnych. Łączna wartość 
środków Funduszu przezna-
czonych na dofinansowanie 
realizacji inwestycji w 2023 r. 
w Wielkopolsce to 233,3 mln 
zł, co pozwoli na realizację 
zadań drogowych na łącznej 
długości ponad 184 km.

Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg to bezpośrednie 
wsparcie dla naszej lokalnej 
infrastruktury. Dzięki rządo-
wemu dofinansowaniu nasz 
region ma szanse na szybki 
rozwój. Drogi stają się nowo-
czesne i bezpieczne. 

Rządowe dofinansowanie 
zostanie przeznaczone m.in. 
na:

a przebudowę drogi po-
wiatowej nr 3579P Wioska 

- Kobylniki - Grodzisk Wlkp. 
– kwota dofinansowania 8,9 
mln zł,

a przebudowę drogi po-
wiatowej nr 1191P na odcin-
ku Ruda-Glesno, stanowiącej 
ciąg obwodnicy północnej 
powiatu pilskiego – kwota 
dofinansowania 5,8 mln zł, 

a budowę ul. Laskówiec-
kiej w Koninie – kwota dofi-
nansowania 4,3 mln zł,

a remont odcinka ul. Żabi-
kowskiej w Luboniu – kwota 
dofinansowania 3,7 mln zł,

a budowę ulicy Akacjowej 
(drogi gminnej nr 572534P) 
wraz z chodnikiem, zjazdami 
i odwodnieniem oraz kana-
łem technologicznym w miej-
scowości Kluczewo – kwota 

dofinansowania 1,7 mln zł. 
To nie pierwszy raz, kiedy 

województwo wielkopolskie 
otrzymuje wsparcie w ra-
mach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Program, od 
kilku lat, umożliwia nam roz-
budowę dróg i rozwój naszej 
okolicy. Dzięki Rządowemu 
Funduszowi Rozwoju Dróg 
od 2019 do Wielkopolski 
trafiło ponad 1,3 mld zł, co 
pozwoliło na realizację 937 
zadań - blisko 1,3 tys. km 
dróg.Dzięki tym funduszom 
możemy komfortowo jeździć 
do pracy, a dzieci bezpiecznie 
dotrzeć do szkoły.

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg (RFRD) to komplekso-
we wsparcie dla samorządów 
przy budowie i modernizacji 
dróg. Dzięki rządowym dofi-
nansowaniom lokalna infra-
struktura drogowa powstaje 
szybciej. To realnie przyczy-
nia się do poprawy poziomu 
życia naszych mieszkańców.

Wyniki są dostępne na 
stronie https://www.poznan.
u w. g o v. p l /r z a d o w y-f u n-
dusz-rozwoju-drog-2023/
n a b o r - w n i o s k o w - n a -
d o f i n a n s o w a n i e - z -
r z a d o w e g o - f u n d u s z u -
rozwoju-drog. 

Nina Swarcewicz

Rekordowa liczba nowych 
wozów strażackich dla OSP

Ponad 233 mln zł na drogi w Wielkopolsce
Wojna rosyjsko-ukraińska 
trwa i końca nie widać. Sedno 
sprawy tkwi w tym, że prezy-
dentowi Ukrainy Wołodymi-
rowi Zełeńskiemu zależy na 
przyznaniu Ukrainie statusu 
kandydującego do Unii Eu-
ropejskiej. Póki wojna trwa 
ten status jest nieaktualny. 
Osobny temat to Ukraina bę-
dzie musiała spełnić warunki 
w kwestii praworządności i 
walki  z korupcją. 

Szefowa Komisji Europej-
skiej Ursula von der Leyen 
dała już z Brukseli rekomen-
dacje, ale to nie wszystko bo 
wśród 27 załączników państw 
Unijnych nie wszyscy chcą 
Ukrainy w Unii. Wypowie-
dział się w tym temacie Kanc-
lerz Niemiec Olaf Scholdz, 
który  jest za długim okresem 
przyjęcia. Podobne zdanie 
mają także takie państwa jak 
Austria, Holandia ,Szwecja, 
Dania, Portugalia oraz Fran-
cja. Komplikuje się trochę ta 
sprawa, ponieważ środkowa 
Europa i kraje Bałkańskie są 
za jak najszybszym przyję-
ciem. 

Szukając innych możliwo-
ści integracji tych państw, je-
żeli chodzi o bezpieczeństwo  

przed sowieckim okupantem, 
można stworzyć nową euro-
pejską wspólnotę polityczną 
„Wielomorze” do niej należa-
łyby Polska, Finlandia, Esto-
nia, Łotwa, Bułgaria, Litwa, 
Czechy, Włochy,Grecja, Hisz-
pania, Słowacja, Rumunia, 
Mołdawia, Irlandia i osamot-
niona Wielka Brytania. 

W tym  układzie kraje te 
byłyby pod ochroną NATO 
a nie federacją Niemiecką, 
która nie jest chętna wojskom 
USA w swoim kraju. Wspól-
nota ta byłaby korzystna pod 
względem ekonomicznym a 
także na tradycję kulturalne, 
religijne i obyczajowe każde-
go państwa Wspólnoty.

Wydawca Franciszek Gwardzik

Federacja Niemiecka czy 
„Wielomorze”?



13POWIATY-GMINY
marzec 2023



POWIATY-GMINY
marzec 202314

W podziękowaniu za współpracę i okazane zaufanie 
serdecznie życzymy Państwu radosnych, pełnych ciepła 
i spokoju Świąt Wielkanocnych

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl
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Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl
Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagram

a bratki zwisające HIT!  a bratki krzaczaste, goździki, 
stokrotki, niezapominajki, rośliny cebulowe i inne

a byliny i trawy a rośliny domowe
a duży wybór donic i osłonek  a obsadzanie mis, 

skrzynek, donic i innych pojemników
a fachową obsługę i doradztwo

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 

Polecamy: 

.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel  fragment obrębu Brójce 

         Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Trzciel w części obrębu geodezyjnego Brójce (działki o nr ewidencyjnych 743, 744, 745,746, 747, 748, 749)

wraz z prognozą, w dniach od 15 marca do 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu  

w pok. nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

Trzciel: www.bip.trzciel.pl.

        Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 

30 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 o godzinie 1330.

        Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy,  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające

osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Studium. Uwagi z podaniem imienia i nazwiska

lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, należy składać

do Burmistrza Trzciela na piśmie, ustnie do protokółu w sekretariacie oraz za pomocą środków  komunikacji

elektronicznej na adres urzad@trzciel.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2023 r. 

OGŁOSZENIE 

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Trzciel fragment obrębu Brójce.
        Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2,5,7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zm.)

zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 15 marca do 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Trzcielu  w pok. Nr 8 w godz. od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Trzciel: www.bip.trzciel.pl. z projektem Zmiany Studium gminy Trzciel w części 

obrębu geodezyjnego Brójce (działki o nr ewidencyjnych 743, 744, 745,746, 747, 748, 749) z prognozą 

oddziaływania na środowisko i z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami oraz o możliwości składania uwag 

i wniosków do ww. dokumentu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8, w godz. od 900 

do 1500.

      Jednocześnie w związku z art.  39 ustawy,  każdy może złożyć uwagi i  wnioski do projektu Zmiany

Studium.  Właściwym do rozpatrzenia  uwag i wniosków jest  Burmistrz  Trzciela.  Uwagi  i  wnioski  należy

składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres

urzad@trzciel.pl.  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy

oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia

14 maja 2023 r.

Burmistrz Trzciela

                                                                                                                                      /-/

Jarosław Kaczmarek

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) ust. 1 i 2 Rozporządzenia

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

informuję że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Miejski, z siedzibą w Trzcielu, ul. Poznańska 22,66-320 Trzciel,

tel. 957431400, urzad@trzciel.pl.

2.  Będziemy  przetwarzać  Twoje  dane  osobowe  w  celu  realizacji  procedury  sporządzenia  zmiany Studium  uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw,

możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres dpo@trzciel.pl, 66-320 Trzciel ul. Poznańska nr 22 oraz

nr telefonu 957431400.  

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.trzciel.pl zakładka -

RODO  oraz w siedzibie Administratora.

 

MARCIN MAŃCZAK
Śmigiel 
ul. Kościuszki 28
Jabłonna
ul. Kościelna 31a

„Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu został wywieszony wykaz 
numer 363/2023 nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.”



POWIATY-GMINY
marzec 202316     WALDI ZAKŁADY MIĘSNE  

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

    ul. Powstańców Chocieszyńskich 97,  Grodzisk Wlkp.

waldigrodzisk.com

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu pięknych chwil wypełnionych 

rodzinnym ciepłem i radością
ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW FIRMOWYCH
W Grodzisku Wielkopolskim: – os. Wojska Polskiego (butiki), 
ul. Ogrodowa 1, ul. Powstańców Chocieszyńskich 97 oraz 11,
W Poznaniu: – ul Swoboda 21 ( pawilon PSS) oraz ul. Niegolewskich 13
W Świebodzinie: ul Głogowska 13 oraz Targowisko G-2A
W Rakoniewicach: Plac Powstańców Wielkopolskich 30
W Zbąszyniu: ul. Mostowa 4B
W Trzcielu: ul. Poznańska 13
W Kargowej: ul. Dworcowa 2
W Nowym Tomyślu: ul. Poznańska 25
W Wolsztynie: Słowackiego 9c/2
W Opalenicy: ul. Sienkiewicza 27
W Wielichowie: ul. Rakoniewicka 2A
W Pniewach: ul Pocztowa 2E
W Skórzewie: ul. Batorowska 56

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
serdeczne życzenia świąteczne 

członkom, pracownikom, 
klientom oraz firmom współpracującym 

składa 
Zarząd Agro Team

www.agroteam.com.pl

Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze
 w Rakoniewicach

EDMuND BOSY

OKrĘGOWA StACJA KONtrOLI POJAZDóW
Dębsko, ul. rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU  A Sklep Auto-części

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

Adres redakcji: 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 47/5 tel. 608 321 611 / Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611 WYDAWCA:  Wydawnictwo  Reklamowo - Prasowe „Powiaty-Gminy”, 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 47/5 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl / 
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601,  e-mail: h-dymalski@wp.pl DRUK: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o. Oddział Poznań/Skórzewo , ul. Malwowa 158, 60 - 175,  tel. +48 61 626 21 00,  +48 61 626 21 17, e-mail:  drukarnia.poz@pprint.pl

Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów i artykułów oraz zmian tytułów

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 47/5 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl



17POWIATY-GMINY
marzec 2023

W tym roku UE obchodzi 
30. rocznicę utworzenia jed-
nolitego rynku – jednego 
z głównych osiągnięć inte-
gracji europejskiej i jednej 
z jej głównych sił napędo-
wych. Ustanowiony w dniu 
1 stycznia 1993 r. jednolity 
rynek europejski umożliwia 
swobodny przepływ towa-
rów, usług, osób i kapitału 
w całej UE, ułatwiając życie 
ludziom i otwierając nowe 
możliwości dla przedsię-
biorstw.

W ciągu 30 lat jednolity ry-
nek doprowadził do bezpre-
cedensowej integracji ryn-
ków między gospodarkami 
państw członkowskich, sta-
nowiąc siłę napędową wzro-
stu gospodarczego i konku-
rencyjności oraz wspierając 
potencjał gospodarczy i po-
lityczny Europy na szczeblu 
globalnym. Odegrał również 
kluczową rolę w przyspiesze-
niu rozwoju gospodarczego 
nowych państw członkow-
skich, które przystąpiły do 
UE, usuwając bariery wejścia 
na rynek i pobudzając wzrost 
gospodarczy.

W ostatnich czasach jed-
nolity rynek miał zasadni-
cze znaczenie dla wsparcia 
Europy w radzeniu sobie 
z pandemią COVID-19 i kry-
zysem energetycznym wyni-
kającym z rosyjskiej inwazji 
na Ukrainę. Zachowanie 
i wzmocnienie integralno-
ści jednolitego rynku nadal 
będzie niezwykle istotne dla 
umożliwienia Europie skoor-
dynowanego reagowania na 
nowe wyzwania i dalszego 
wspierania konkurencyjno-
ści gospodarek europejskich.

Dzięki jednolitemu rynko-
wi UE była w stanie poprawić 
jakość życia wszystkich Eu-
ropejczyków, w tym poprzez: 
a przyspieszenie przejścia 

na bardziej ekologiczną i cy-
frową gospodarkę: Europejski 
Zielony Ład to strategia UE na 
rzecz wzrostu gospodarczego. 
Na podstawie wniosków UE 
dotyczących pakietu „Gotowi 
na 55” i cyfrowej dekady UE 
wprowadza ramy regulacyjne, 
które mają stanowić podsta-
wę transformacji ekologicznej 
i cyfrowej Europy. Strategia 
przemysłowa UE wspiera 

europejski przemysł w tych 
przemianach. Jednolity rynek 
pomaga również zapewnić 
naszym przedsiębiorstwom 
stałą dostępność podstawo-
wych nakładów, w tym su-
rowców krytycznych i za-
awansowanych technologii, 
takich jak półprzewodniki;

a zagwarantowanie wyso-
kiego bezpieczeństwa i czo-
łowych światowych norm 
technologicznych: przepisy 
UE umożliwiają konsumen-
tom zaufanie, że wszystkie 
produkty na jednolitym ryn-
ku są bezpieczne i opierają 
się na wysokich standardach 
ochrony środowiska, pracy, 
danych osobowych i praw 
człowieka. Te zasady i nor-
my są często stosowane na 
całym świecie, dając euro-
pejskim przedsiębiorstwom 
przewagę konkurencyjną 
i wzmacniając pozycję Eu-
ropy na świecie, a jednocze-
śnie zachęcając do równania 
w kierunku najwyższych 
standardów. Obecnie UE wy-
znacza światowe standardy;

a reagowanie na ostatnie 
kryzysy z niespotykaną do-

tąd szybkością i determina-
cją: reagowanie na niedawne 
kryzysy, takie jak pandemia 
COVID-19 i obecny kryzys 
energetyczny, opiera się na 
wspólnym i skoordynowa-
nym podejściu europejskim. 
Podczas pandemii COVID-19 
utrzymanie otwartych granic 
wewnętrznych i zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania 
jednolitego rynku umożli-
wiło dotarcie szczepionek, 
sprzętu medycznego i innych 
materiałów krytycznych do 
potrzebujących. Dzisiejsza 
reakcja Europy na kryzys 
energetyczny to plan REPo-
werEU, który opiera się na 
zdolności jednolitego rynku 
UE do wspólnego zamawia-
nia bardziej zróżnicowanych 
źródeł energii i znaczne-
go przyspieszenia rozwoju 

i wdrażania czystej i odna-
wialnej energii. Doprowadzi-
ło to już do zmniejszenia za-
leżności UE od rosyjskich 
paliw kopalnych.

Aby jednolity rynek pozo-
stał wspólnym dobrem, który 
przynosi korzyści wszystkim 
mieszkańcom UE, Komisja 
stale pracuje nad jego roz-
wojem w nowych obszarach 
i dba o to, by przepisy, które 
już obowiązują, funkcjono-
wały w praktyce. W tym celu 
Komisja ściśle współpracu-
je z organami publicznymi 
państw członkowskich, które 
ponoszą wspólną odpowie-
dzialność za skuteczne egze-
kwowanie przepisów doty-
czących jednolitego rynku. 

W grudniu 2022 r., podczas 
inauguracji serii wydarzeń 
z okazji 30. rocznicy utwo-
rzenia jednolitego rynku, Ko-
misja przedstawiła dokument 
analityczny na temat stanu 
jednolitego rynku 30 lat po 
jego ustanowieniu i jego roli 
jako siły napędowej odpor-
ności UE. W 2023 r. odbędzie 
się wiele debat, wystaw i kam-
panii współorganizowanych 

z zainteresowanymi strona-
mi w całej UE, aby promować 
sukcesy jednolitego rynku 
i angażować obywateli w dys-
kusje na temat jego przyszło-
ści. W tym kontekście Komisja 
wyda komunikat, w którym 
przedstawi znaczące osią-
gnięcia i korzyści płynące 
z jednolitego rynku, a jed-
nocześnie określi luki w jego 
wdrażaniu i jego przyszłe 
priorytety, które będą nadal 
odgrywać kluczową rolę.

Kontekst
Jednolity rynek został usta-

nowiony w dniu 1 stycznia 
1993 r., po podpisaniu traktatu 
z Maastricht w dniu 7 lutego 
1992 r. Początkowo w skład 
jednolitego rynku wchodzi-
ło 12 państw UE: Belgia, Da-
nia, Niemcy, Irlandia, Grecja, 
Hiszpania, Francja, Włochy, 
Luksemburg, Holandia, Portu-
galia i Wielka Brytania. Obec-
nie jednolity rynek obejmuje 
27 państw członkowskich, 
a także Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię, przy czym Szwaj-
caria ma dostęp częściowy.

Komisja Europejska

30 lat jednolitego rynku Unii Europejskiej

Dzięki jednolitemu 
rynkowi UE była 
w stanie poprawić 
jakość życia wszyst-
kich Europejczyków

„
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WARZYWNO - SPOŻYWCZY
Plac Powstańców wlkP. w RakoniewicacH 

Wszystkim naszym klientom życzymy wspaniałych Świąt i zapraszamy do naszego sklepu po przedświąteczne zakupy na wielkanocny stół
właściciele Bernadeta i Miron Wysoccy

ROMAN WLEKŁY
ul. Poznańska 38 B, 62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61 444 86 75 lub 609 503 707
HURT-DETAL

komputerowe dorabianie 
lakierów samochodowych



19POWIATY-GMINY
marzec 2023 POWIAT GROdzISKI

W dniu 15 marca 2023r. w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. władze Powiatu Grodziskiego podpisały umowę z firmą Inare Sp. z o.o. z Krakowa na wykonanie robót budowlanych w 
ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”. Wartość kontraktu to kwota 9.161.401,99 zł. Powiat Grodziski na powyższy projekt otrzymał 
dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wysokości 5.605.101,95 zł.

Termomodernizacja obejmie 2 budynki. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w „małym” budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Gro-
dzisku Wielkopolskim oraz  budynku Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Podpisanie umowy na termomodernizację szkół
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23 lutego br. Maciej Wąsik - 
wiceszef Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji, poinformował na konfe-
rencji prasowej o zaakcep-
towaniu listy Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które 
otrzymają dofinansowanie 
do zakupu nowych wozów 
strażackich. 

Wśród listy 78 jednostek, 
które otrzymają wsparcie 
finansowe do zakupu samo-
chodów ciężkiego sprzętu 
znalazła się OSP w Borui Ko-
ścielnej! Wsparcie finansowe 
przyznane przez MSWiA wy-

nosi 600 tys. zł. Włodzimierz 
Hibner – Burmistrz Nowego 
Tomyśla od lat podkreśla 
istotne znaczenie jednostek 

OSP w zapewnieniu bezpie-
czeństwa na terenie gmin. 
Dlatego też w tegorocznym 
budżecie zabezpieczono aż 

850 tys. zł na zakup ciężkie-
go i lekkiego samochodu (dla 
OSP w Borui Kościelnej i OSP 
w Bukowcu).

Błyskawicznie, gdyż w rok od 
wmurowania kamienia wę-
gielnego w fundamenty, po-
wstał potężny, w pełni funk-
cjonalny i nowoczesny obiekt 
przedszkola dla 325 dzieci. 
Kubatura budynku wynosi 
aż 9 tys. m3. Co ważne, jest to 
przedszkole z trzema oddzia-
łami integracyjnymi, czyli 
dla dzieci z niepełnospraw-
nościami. Budynek otoczo-
ny jest ogrodem, w którym 
zorganizowano miejsca re-
kreacyjne, poletka doświad-
czalne do uprawy roślin 
przez dzieci, teren na mini 
boiska sportowe dla przed-
szkolaków oraz zbudowano 
obszerne parkingi. W środku 
obiektu znajduje się duże pa-
tio, które będzie służyło dzie-
ciom jako plac manewrowy 
do jazdy na rowerkach.

Przedszkole, jak podkre-
ślał burmistrz Włodzimierz 
Hibner, to inwestycja histo-
ryczna, planowana z per-
spektywą dla wielu pokoleń. 
Stwarza komfortowe warun-
ki do życia, w szczególności 
spokojnej pracy dla młodych 
rodzin z potomstwem. Wy-
budowana, co warto podkre-
ślić, ze środków własnych 
gminy (ok. 10 mln zł). Z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych pozyskano ponad 
1,26 mln zł głównie na wypo-
sażenie obiektu i przyległego 
terenu.

Z pewnością oprócz wiel-
kości, wyróżnia się również 
kolorystyką – z daleka widać, 
że Gmina Nowy Tomyśl od-
ważnie stawia na jej najmłod-
szych mieszkańców.

Symboliczną wstęgę 
wspólnie przecięli: Włodzi-
mierz Hibner – Burmistrz 
Nowego Tomyśla, Grzegorz 
Piechowiak – Wiceminister 
Rozwoju i Technologii, Cze-
sław Kruczek – Z-ca Dyrek-
tora Departamentu Edukacji 
i Nauki, który reprezentował 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego, Andrzej 
Wilkoński – Starosta Nowo-
tomyski, Marek Ratajczak 
– Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowym Tomyślu, ks. 
Krzysztof Ratajczak, Adrian-
na Zielińska i Grażyna Pogo-
nowska – zastępczynie Bur-
mistrza Nowego Tomyśla, 
Aleksandra Kuź – Wicekura-

tor Oświaty, Mateusz Całus – 
wykonawca inwestycji, Anna 
Wojcieszak – dyrektor przed-
szkola w Glinnie oraz Miłosz 
Wałęsa – przewodniczący 
rady rodziców.

Po uroczystym powitaniu 
zaproszonych gości przez 
dyrektor Annę Wojcieszak, 
burmistrz Włodzimierz Hib-
ner podziękował wszystkim 
zaangażowanym w proces 
powstania placówki: „Przed-
szkole zostało wybudowane 
ze środków własnych gminy 
i w tym momencie chciał-
bym złożyć podziękowania 
radnym obecnej oraz po-
przedniej kadencji, nie było 
żadnych problemów na linii 
Rada Miejska – burmistrz, 
ogromne podziękowania dla 
wykonawcy pana Mateusza 
Całusa, projektantki pani 
Moniki Jasińskiej, która za-
planowała tak fantastyczne 

miejsce. Dziękuję wszystkim, 
którzy brali udział w licznych 
radach budowy, a przede 
wszystkim kierownikowi 
robót panu Maciejowi No-
waczykowi oraz inspektoro-
wi nadzoru panu Jakubowi 
Świętkowi za to, że tę inwe-
stycję tak znakomicie prze-
prowadzili. Szacunek dla pra-
cy zespołowej za to, że udało 
się ze środków własnych, 
w dobie kryzysu światowe-
go oraz wojny w Ukrainie, 
wybudować taki wspania-
ły obiekt dla najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy”. 

Po części artystycznej wy-
konanej przez przedszkola-
ków głos zabrali zaproszeni 
goście, którzy zgodnie gra-
tulowali i doceniali odwagę 
władz gminy oraz wszystkich 
zaangażowanych w powsta-
nie tego wspaniałego obiektu 
na miarę XXI wieku.

Ciężki wóz strażacki dla OSP w Borui Kościelnej!

Uroczyste otwarcie nowego 
przedszkola w Glinnie

Chojniki – mała miejscowość 
położona przy trasie Nowy 
Tomyśl – Wolsztyn, zamiesz-
kała przez około 180 miesz-
kańców.

Po wielu próbach wybu-
dowania świetlicy wiejskiej, 
w końcu udało się postawić 
budynek modułowy, w peł-
ni wyposażony. Inwestycja 
ta cieszy z wielu powodów. 
Po pierwsze - mieszkań-
cy nareszcie mają gdzie się 
spotykać i rozwijać swoje 
zainteresowania oraz pasje, 
a także pogłębiać integrację 
społeczną. Ponadto okres 
budowy był trudny z uwagi 
na pogarszającą się sytuację 
gospodarczą.

Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 920 tys. zł. Gmina 
Nowy Tomyśl uzyskała dofi-

nansowanie na budowę świe-
tlicy z Lokalnej Grupy Działa-
nia KOLD w wysokości ponad 
380 tys. zł (Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020).

Wykonawca: LESZEK NO-
WAK MBM INSTAL z Lipna.

Świetlica ma powierzch-
nię użytkową prawie 114 m2 
w konstrukcji stalowej szkie-
letowej, ze ścianami i stropo-
dachem z płyt warstwowych

Podczas uroczystości 
otwarcia świetlicy wiejskiej 
w Chojnikach (18 lutego br.) 
część artystyczną zapew-
nił chór Niespodzianka pod 
kierownictwem Aleksandry 
Walczak. Następnie na scenie 
wystąpili młodzi mieszkańcy 
wsi Chojniki: Natalia, Michał 
oraz Hubert. 

Gmina Nowy Tomyśl zabez-
pieczyła kwotę w wysokości 
prawie 3 mln zł na zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa 
ulic Hołogi, Koszykowej oraz 
Zaułek w Nowym Tomyślu”. 

Zamówienie obejmuje wy-
konanie następujących pod-
stawowych robót:
a budowę nawierzchni ulic,
a budowę chodników 
a budowę zjazdów,
a budowę zatok postojowych,
a utwardzenie poboczy,
a budowę odwodnienia ulicy,
a przebudowę kolidujących 
sieci uzbrojenia terenu,
a wykonanie kanału techno-
logicznego,

a wykonanie organizacji ru-
chu
Termin realizacji: 5 miesięcy 
od dnia podpisania umowy.

Do Urzędu Miejskiego 
w Nowym Tomyślu wpłynęły  
4 następujące oferty:

1) Qbruk Krzysztof Kubicki, 

Glinno: 2 777 833,29 zł brutto;
2) Zakład Ogólnobudowla-

ny Grzegorz Buda, Chobieni-
ce: 3 287 945,89 zł brutto

3) RDR Sp. z o.o., Czerwo-
nak: 3 678 930,00 zł brutto;

4) Całus Sp. z o.o. sp. k., 
Boruja Nowa: 2 846 071,80 zł 
brutto.

Po analizie złożonych do-
kumentów oraz na podstawie 
kryteriów oceny, za najko-
rzystniejszą została uznana 
oferta złożona przez Wyko-
nawcę – Krzysztofa Kubic-
kiego QBRUK KRZYSZTOF 
KUBICKI. 

23 marca br. rozpoczęto 
prace budowlane.

Gmina Nowy Tomyśl wszczę-
ła postępowanie przetargowe 
na budowę oświetlenia ulicz-
nego w technologii LED na ul. 
Stromej w Paproci.

Powstanie 10 energoosz-
czędnych lamp wraz z szafką 

oświetleniową od ul. Sienkie-
wicza w kierunku skrzyżo-
wania z ul. Łamaną.

Termin realizacji robót bu-
dowlanych: 30.06.2023 r.

Przewidywany koszt zada-
nia: 115 085,44 zł.

Otwarcie świetlicy wiejskiej 
w Chojnikach

Budowa trzech ulic w centrum miasta!

Więcej światła!
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27 lutego 2023 roku na placu 
przed remizą OSP Bolewice 
odbyła się uroczystość prze-
kazania samochodu ratowni-
czo-gaśniczego marki STAR 
dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bolewicach oraz po-
święcenie.W imieniu Wójta 
Gminy Miedzichowo Stani-
sława Piechoty zaproszonych 
gości przywitała Sekretarz 
Gminy Miedzichowo Pani 
Karolina Łotecka, a byli to: 

Poseł na Sejm RP Marta 
Kubiak, Poseł na Sejm RP 
Marcin Porzucek, Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym 
Tomyślu mł. bryg. Marek 
Kołdyk wraz z pracownikami 
Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Tomyślu, Adam 
Frąckowiak reprezentujący 
Posła na Sejm RP Krzyszto-
fa Czarneckiego, Starosta 
Nowotomyski Andrzej Wil-
koński, Proboszcz Parafii 
pw. Chrystusa Króla w Bole-
wicach Ks. Janusz Pośpiech, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Miedzichowo Tadeusz Kolec-
ki wraz z Radnymi, Prezes 

Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP w Miedzichowie 
Zbigniew Oses, Kierownik 
Posterunku Policji asp. sztab. 
Adam Flens, Dyrektor Zespo-

łu Szkół i Placówek Oświato-
wych w Bolewicach Hanna 
Kaczmarek, Sołtys Sołectwa 
Bolewice Stanisław Łodyga 
oraz druhny i druhowie OSP 

Bolewice.Dowódcą uroczy-
stości był Prezes OSP Bolewi-
ce Krzysztof Patrzała. 

Po powitaniu gości głos 
zabrał Wójt Gminy Miedzi-
chowo Stanisław Piechota, 
gdzie swoim przemówieniu 
podkreślił jak ścisłe są relacje 
i współpraca pomiędzy dru-
hami OSP Bolewice a druha-
mi z formacji zawodowej PSP 
w Nowym Tomyślu. Łączy ich 
profesjonalizm i poświęce-
nie w realizacji zadań, które 
przyczyniają się do wzrostu 
bezpieczeństwa w Gminie 
Miedzichowo. Podkreślił 
również, że dowodem tych 
relacji jest przekazywany dla 

jednostki OSP Bolewice przez 
PSP w Nowym Tomyślu sa-
mochód strażacki. Na koniec 
Wójt Gminy Miedzichowo 
podziękował Komendantowi 
Wojewódzkiemu Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu 
i Komendantowi Powiato-
wemu Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Tomy-
ślu za zrozumienie potrzeb 
Ochotniczych Straż Pożar-
nych z Gminy Miedzichowo. 
Po przemówieniu nastąpiło 
przekazanie dowodu rejestra-
cyjnego oraz symbolicznego 
klucza przez Komendanta Po-
wiatowego Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Nowym Tomy-

ślu mł. bryg. Marka Kołdyka 
i Wójta Gminy Miedzichowo 
Stanisława Piechoty na ręce 
Naczelnika OSP Bolewice 
Mariusza Napierały i druha 
Mateusza Michalaka.

Po przekazaniu kluczyków 
nastąpiło poświęcenie sa-
mochodu przez Proboszcza 
Parafii pw. Chrystusa Króla 
w Bolewicach Ks. Janusza 
Pośpiecha.Podczas uroczy-
stości głos zabrali Komen-
dant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym 
Tomyślu mł. bryg. Marek 
Kołdyk, Poseł na Sejm RP 
Marcin Porzucek, Poseł na 
Sejm RP Marta Kubiak, Sta-
rosta Nowotomyski Andrzej 
Wilkoński oraz reprezen-
tującego Posła na Sejm RP 
Krzysztofa Czarneckiego Pan 
Adam Frąckowiak. W swoim 
przemówieniach gratulowali 
jednostce nowego samocho-
du oraz podkreślali profe-
sjonalizm i ciągłą gotowość 
strażaków Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Bolewicach do 
niesienia pomocy potrzebu-
jącym zarówno w gminie jak, 
i w powiecie. 

Uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Bolewice

W niedzielę 19 lutego 2023 
roku o godzinie 11.00 rozpo-
częły się obchody 104. Rocz-
nicy Boju o Miedzichowo, 
przy obelisku Powstańców 
Wielkopolskich w Miedzi-
chowie. 

Przy dźwiękach Lwówec-
kiej Orkiestry Dętej wpro-
wadzone zostały Kompa-
nia honorowa 1 Batalionu 
Piechoty Zmotoryzowanej 
w Międzyrzeczu, 10 Dru-
żyna Harcerska „Czarne 
Stopy” Bolewic oraz poczty 
sztandarowe.Następnie zo-
stała  podniesiona flaga pań-
stwowa na maszt oraz został 
odegrany hymn państwo-
wy. Po odśpiewaniu hymnu 
moderator w imieniu Wójta 
Gminy Miedzichowo powitał 
wszystkich przybyłych gości. 
Wśród nich znalazł się Poseł 
na Sejm RP Pan Jakub Rut-
nickiW swoim przemówie-
niu Pan Wójt nawiązał do ze-
szłorocznych obchodów pod 
hasłem „Nigdy więcej wojny” 
i niespodziewanej napaści 
totalitarnej Rosji na niepod-
ległą Ukrainę. Zwrócił uwagę 
na znaczenie wolności, nie-
podległości i demokracji oraz 
co to znaczy patriotyzm i mi-
łość do Ojczyzny.  Podkreślił, 
że we współczesnym świecie 

jesteśmy świadkami, do ja-
kich zbrodni, okrucieństwa 
i deptania godności człowie-
ka doprowadza totalitaryzm 
i autorytaryzm. Tym samym 
zwrócił się do zebranych 
„Zostawmy naszym dzie-
ciom Polskę - Wolną Nie-
podległą, Bezpieczną, Demo-
kratyczną i nade wszystko 
Zjednoczoną.” Wspomniał 
również o przerwanej przez 
syreny przeciwlotnicze, roz-
mowy z przedstawicielem 
z zaprzyjaźnionej Gminy 
z Czernilawy Panią Natalią 
Hanas.  

W zakończeniu zwrócił 
się do wszystkich zebranych 
„Róbmy wszystko, aby jedy-
ne strzały z karabinów, któ-
re usłyszymy, były salwami 
honorowymi upamiętnia-
jącymi ważne wydarzenia 
z naszej historii, aby z nie-
ba padał tylko deszcz, a nie 
bomby lotnicze”… „Niech 
dzisiaj tu z Miedzichowa pój-
dzie głośne i stanowcze- NIE 
WOJNIE”  Oficer 1 Batalionu 
Piechoty Zmotoryzowanej 
17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej w Mię-
dzyrzeczu porucznik Prze-
mysław Kowalski odczytał 
Apel poległych. Po odczyta-
niu Kompania honorowa dla 

uczczenia 104. rocznicy Boju 
o Miedzichowo wykonała 
Salwę honorową. Po oddaniu 
Salwy honorowej delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki 
pod obeliskiem, gdzie wartę 
honorową pełniła 10 Druży-
na Harcerska „Czarne Sto-
py” z Bolewic oraz żołnierze 
17 Wielkopolskiej Brygady 
Zmechanizowanej z Mię-
dzyrzecza. Po zakończeniu 
obchodów przed obeliskiem 
nastąpiło ustawienie koro-
wodu i przemarsz do kościo-
ła pw. Świętego Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Mie-
dzichowie na Mszę Świętą, 
którą poprowadził Ks. Marek 
Krysmann. Po Mszy Świętej 
Wójt Gminy Miedzichowo 
Stanisław Piechota, Na-
czelnik Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa IPN 
w Poznaniu Wojciech Cha-
łupka, Radny Rady Gminy 
Miedzichowo Kazimierz Ko-
walczyk oraz bratanica Ste-
fana Sobery Pani Jadwiga Ka-
mińska uroczyście odsłonili 
tablicę pamiątkową ku czci 
Stefana Sobery - uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej, 
kawaler Orderu Krzyża Vir-
tuti Militari wicewójt i wójt 
gminy Miedzichowo w latach 
1928-1939. Postać por. Stefa-

na Soberę przybliżył Radny 
Rady Gminy Miedzichowo 
Pan Kazimierz Kowalczyk.Po 
odsłonięciu tablicy nastąpiło 
poświęcenie tablicy pamiąt-
kowej przez Ks. Marka Kry-
smanna. Uroczystości za-
kończyły się poczęstunkiem 
na terenie Dymarek Mie-
dzichowskich. Poczęstunek 
został przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Miedzichowie „Miedzi-
chowskie Babki” oraz przez 
Stowarzyszenie „Przyjaciół 
Ziemi Miedzichowiej”. Na te-
renie skansenu był ustawio-
ny punkt  promocyjno-re-
krutacyjny 17 Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej 
w Międzyrzeczu.Link do 
więcej zdjęć: https://miedzi-
chowo.pl/galeria/obchody-
-104-rocznicy-boju-o-mie-
dzichowo-19022023-r.html 

Podczas uroczystości 
w imieniu Wojewody Wiel-
kopolskiego Michała Zieliń-
skiego Pan Adam Frąckowiak 
przekazał list na ręce Wójta 
Gminy Miedzichowo Sta-
nisława Piechoty oraz głos 
zabrał Poseł na Sejm RP Pan 
Jakub Rutnicki oraz Naczel-
nik BUWiM z Oddziału IPN 
w Poznaniu Pan Wojciech 
Chałupka.

W dniu 10 marca 2023 r. w sali 
Zbąszyńskiego Centrum Kul-
tury odbyło się coroczne 
spotkanie Stowarzyszenia 
Sołtysów Powiatu Nowoto-
myskiego. Sołtysom podzię-
kowano za wysiłek i zaanga-
żowanie w pracę. Coroczne 
integracyjne spotkania soł-
tysów służą podsumowaniu 
mijającego roku, wymianie 
doświadczeń oraz poglądów 
na tematy związane z rozwo-
jem wsi, oraz wyróżnień.

Na uroczystość przyby-
li parlamentarzyści, Woje-
woda Wielkopolski Michał 
Zieliński, Starosta Nowoto-
myski, członkowie zarządu, 
radni powiatowi, burmistrzo-
wie i wójtowie miast i gmin 
powiatu nowotomyskiego, 
Przewodniczący Rad Gmin-

nych oraz około 100 sołtysów.
Wyróżnieni sołtysi z Gminy 

Miedzichowo:
a Piotr Skowroński – sołec-

two Szklarka Trzcielska
a Edward Marciniak – so-

łectwo Zachodzko
a Henryk Wajman – sołec-

two Miedzichowo
Nominację do tytułu Super 

Sołtysa z Gminy Miedzicho-
wo otrzymała Sołtys Starego 
Folwarku Magdalena Kaczo-
rowska.

Super Sołtysem Powiatu 
Nowotomyskiego w roku 2022 
został Marek Sołtysik – sołtys 
sołectwa Stefanowo Gmina 
Zbąszyń. Wszyscy sołtysi 
oraz ich opiekunowie otrzy-
mali również podziękowania 
z rąk Wojewody Wielkopol-
skiego Michała Zielińskiego.

Obchody 104. Rocznicy Boju o Miedzichowo Dzień Sołtysa 2023
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
volvo, Renault itp.

OKrĘGOWA 
StACJA 
KONtrOLI 
POJAZDóW

www.diagrolmet.pl
64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom.  602 108 348,  602 578 443

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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21 lutego w Glinnie w gmi-
nie Nowy Tomyśl odbyło się 
uroczyste otwarcie nowego 
przedszkola z oddziałami in-
tegracyjnymi. Budowa trwała 
rok. W placówce opiekę znaj-
dzie nawet ponad 300 dzie-
ci. Wydarzenie odbyło się z 
udziałem posła, wiceministra 
rozwoju i technologii Grze-
gorza Piechowiaka, który 
pogratulował samorządow-
com sprawnie zrealizowanej 
inwestycji i obiektu na miarę 

XXI w. Do dyspozycji malu-
chów i kadry pedagogicznej 
oddano dobrze wyposażone 
sale, gabinety terapeutyczne, 
szatnie, nowoczesne łazienki 
oraz plac zabaw. Koszt zada-
nia wyniósł blisko 9,6 mln 
zł, przy czym część środków 
udało się pozyskać z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. To największa in-
westycja oświatowa Nowego 
Tomyśla w ostatnich latach.

Jakub Monterial

Otwarcie przedszkola w Glinnie 
dla ponad 300 dzieci

W listopadzie br. minie 14 
lat od pierwszego Zjazdu 
Rodu Gwardzików. Wszystko 
zaczęło się od propozycji 
mojego kuzyna Andrze-
ja, mieszkańca Jastarni, 
dwa lata wcześniej, który  
przedstawił plan takiego 
spotkania. 

Organizacyjnie wszystko 
wypaliło i Zjazd odbył się 
w Jastarni w motelu „Augu-
styna”, gdzie gospodarzem 
był kuzyn Zdzisław. Około 
80 osób z całego kraju świet-
nie się bawiło przy muzyce 
do późnego wieczora. 

Kulminacyjnym punktem 
Zjazdu było ogłoszenie 
najstarszego członka rodu. 
Poszukiwanie dokumentów 
w różnych kościołach zajęło 
kilka miesięcy. Najstarszą 
osobą, której dokumenty 
były, okazał się Jean Gwar-
dian urodzony w 1782 roku 
w okolicy Szubina. Jako 30 
latek został wcielony do 

armii cesarza Napoleona 
Bonaparte, który między 
innymi utworzył księstwo 
Warszawskie. Nasz poto-
mek brał udział na Moskwę 
i Lipsk, które zakończyły się 
porażką. 

Zanim cesarz Bonaparte 
został wysłany na wyspę 
Elbe wyróżniającym ofice-
rom nadał tytuł szlachecki 
i herby oraz przekazał ziemie 
włościańskie. W tym gronie 
znalazł się również nasz 

przodek, który po osiedleniu 
się w okolicy Szubina otrzy-
mał nazwisko Jan Gwardzik. 
W kolejnych pokoleniach 
miał syna Władysława a ten 
w trzecim syna Piotra, który 
ożenił się z Salomeą Kinow-
ską, która urodziła czterech 
synów Piotra, Jana, Kazimie-
rza i Franciszka. Franciszek 
to już czwarte pokolenie. 
Jego żoną została Stanisława 
Szczepaniak, która dała mu 
siedmiu synów i dwie córki. 
Było to piąte pokolenie wśród 
którego był mój ojciec Alek-
sander. Szóstym pokoleniem 
zostałem ja i mój św. pamięci 
brat Henryk. Kolejnym  
siódmym pokoleniem jest 
pięciu moich synów. Ósmym 
ich dzieci, dla których jestem 
dziadkiem. Dziewiąte po-
kolenie to Stanisław i Adam 
których śp. kuzyn Roman 
byłby pradziadkiem. Do 
dnia dzisiejszego nic się nie 
zmieniło. 

Franciszek Gwardzik

Herb nadany przez Napoleona Bonaparte

Kolejny sezon żużlowy w Po-
znaniu przed nami i między 
innymi o tym porozmawiam 
z Jakubem Kozaczykiem pre-
zesem Poznańskiego Stowa-
rzyszenia Żużlowego.
A.B. - Czy czuje Pan pewną 
odpowiedzialność za to żeby 
pokazać młody ludziom, że 
Wielkopolska, że Poznań to 
jest takie miejsce gdzie spor-
ty motorowe mają nie tylko 
swoje miejsce, ale i perspek-
tywy?
J.K. - Tak, czuje się nawet 
bardzo odpowiedzialny, żeby 
zaszczepić młodzieży swe-
go rodzaju miłość to sportów 
motorowych. Jestem pozna-
niakiem i będąc jeszcze na 
studiach chodziłem na mecze 
PSŻ. Pamiętajmy że Poznań 
to kilkuset tysięczne miasto. 
Nasz stadion ma pojemność 
około 7 tys. widzów. Zatem 
wystarczy, żeby około 1% 
mieszkańców pojawiło się na 
zawodach  już mamy komplet. 
Oczywiście zależy to także 
od wyników sportowych i tak 
pod koniec ubiegłego sezonu, 
kiedy nasi zawodnicy jeździli 
coraz lepiej kibiców gwałtow-
nie przybywało. Problem jest 
jednak w tym, że niewielu 
mieszkańców miasta wie, że 
tu, na Golęcinie rozgrywane 
są z udziałem naszego ze-
społu, zawody żużlowe. Ale 
uważam, że to między innymi 
wina klubu, brak odpowied-
niej promocji, brak plakatów. 
Ale to się zmienia. Staramy się 
teraz np. lepiej współpracować 
z mediami. Zaczynamy też 
wychodzić do najmłodszych. 
Ostatnio odwiedziliśmy około 
trzydziestu przedszkoli. A te 
dzieci być może przyjdą na za-
wody z rodzicami.

A.B. - To bardzo ważne co 
pan powiedział, bo przecież 
żużel to doskonały sport do 

oglądania rodzinnego.
J.K. - Tak, oczywiście. Obser-
wujemy jak całe rodziny przy-
chodzą na zawody. Stąd stara-
my się by tym najmłodszym 
zapewnić jak najwięcej roz-
rywek nie tylko związanych 
ze sportem. Można śmiało 
powiedzieć, że zawsze na sta-
dionie panuje wręcz pikniko-
wa atmosfera.

A.B. - Ale też trzeba przy-
znać, że wasz klub ma jesz-
cze coś wyjątkowego, mia-
nowicie stadion położony 
w niezwykłym miejscu, po-
między Parkiem Sołackim, 
a rekreacyjnymi terenami 
nad Jeziorem Rusałka. Ten 
cały obszar kojarzy się każ-
demu poznaniakowi z wy-
poczynkiem.

J.K. - To prawda. Jest to naj-
piękniej położony obiekt 
żużlowy w Polsce. Jak już 
wspomniałem będąc studen-
tem i chodząc na zajęcia do 
pobliskiej Akademii Rolniczej 
bardzo często bywaliśmy nad 
jeziorem Rusałka. Zagląda-
liśmy też na mecze żużlowe. 
Ten stadion ma swój niepo-
wtarzalny klimat.

A.B, - Powróćmy jeszcze do 
obecnego sezonu. Zadania 
i perspektywy.
J.K – Najważniejsze to utrzy-
mać się w lidze. W kolejnym 
sezonie chcielibyśmy awan-
sować do rozgrywek play-off, 
a w potem walczyć o coś wię-
cej. W perspektywie...Extrali-
ga. Jakąś gwarancje na począ-
tek daje nam dość wyrównany 
skład. Do tego cały czas mo-
dernizujemy nasz stadion. Po-
lepszyła się już infrastruktura 
zarówno dla zawodników jak 
i widzów, a to nie koniec prac 
na obiekcie.
A.B. Zatem czekamy na 
pierwsze zawody żużlowe 
w sezonie 2023 na tym pięk-
nym Golęcińskim stadionie.
J.K. - Zapraszam wszystkich 
serdecznie, oczywiście z cały-
mi rodzinami.

Na koniec przypomnijmy, że 
klub pozyskał nowego spon-
sora tytularnego stąd obecnie 
pełna nazwa to „Ebebe PSŻ”

A pierwsze żużlowe spotka-
nie odbędzie się na Golęcinie 
w Poznaniu już 9 kwietnia 
o godz. 14:00.

Szczegółowy terminarz 
wszystkich zawodów na stro-
nie: https://sportowefakty.
wp.pl/zzel/1037143/zuzel-po-
znalismy-caly-terminarz-1-li-
gi-na-sezon-2023

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Żużlowy rok czas zacząć
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www.restauracjasandra.pl
Oferta dostępna również 

w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

SALON MEBLOWY
I.J. Matuszewscy Sp. Jawna

Grodzisk Wielkopolski 
ul. Mossego 11A

tel.: 61 444 00 02  
e-mail:matuszewska10@op.pl

www.meble-grodzisk.pl
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

1 marca – Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Święto zostało ustano-
wione przez Sejm Rzeczpo-
spolitej Polskiej 3 lutego 2011 
roku. Jest ono hołdem dla 
żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego i II konspiracji. 

Dzień ten został wybrany 
na pamiątkę bestialskiego 
rozstrzelania przywódcy IV 
Zarządu Głównego Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość 
– Łukasza Cieplińskiego 
„Pług”, oraz jego współpra-
cowników: Mieczysława Ka-
walca, Józefa Rzepkę, Ada-
ma Lazarowicza, Franciszka 
Błażeja, Józefa Batorego, oraz 
Karola Chmiela.

Powojenna konspiracja 
niepodległościowa była- aż 

do powstania Solidarno-
ści- największą formą oporu 
wobec narzuconej władzy. 
Ponad pół miliona ludzi 
tworzyło szeregi Żołnierzy 
Wyklętych. Ostatni żołnierz 
ZWZ-AK, a następnie WiN- 
Józef Franczak „Laluś”, zginął 
w październiku 1963 roku.

Czcimy w tym dniu pamięć 
o tych, którzy swoją walką, 
cierpieniem i ofiarą życia, nie 
pozwolili umrzeć idei wolnej 
i niepodległej Polski. CZEŚĆ 
ICH PAMIĘCI!

W Nowym Tomyślu wspól-
na delegacja Prawa i Sprawie-
dliwości oraz Klubów Gazety 
Polskiej, złożyła w tym dniu 
symboliczną wiązankę kwia-
tów pod Pomnikiem Katyń-
skim.

13 marca, wspólna delega-
cja Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Klubu Gazety Polskiej 
w Nowym Tomyślu, złożyła 
kwiaty pod pomnikiem Św. 
Jana Pawła II. Było to sym-
boliczne oddanie hołdu na-
szemu Świętemu Rodakowi 
i wyrazem sprzeciwu po serii 
haniebnych ataków medial-
nych.

Niszczenie dobrej pamię-
ci o Świętym Janie Pawle II 
jest cynicznym uderzeniem 
w wartości chrześcijańskiej 
cywilizacji europejskiej. Je-
steśmy dzisiaj świadkami 
zderzania się nauki Św. Jana 

Pawła II, która głosiła cywi-
lizację życia, z cywilizacją 
śmierci. Święty Jan Paweł II, 
jego wiara, nauka i świadec-
two życia obronią się same 
i obronią się zawsze. 

Pomniki nie potrzebują 
wiązanek kwiatów. Potrze-
bujemy ich my- żywi. Dla pa-
mięci, hołdu, czci, potwier-
dzenia stałości naszej wiary, 
uczuć i wdzięczności, którą 
jako Polacy nosimy w ser-
cach. Nie pozwolimy się po-
dzielić!

Święty Janie Pawle II wsta-
wiaj się u Boga za naszą Oj-
czyzną, wstawiaj się za nami!

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Oddali hołd Św. Janowi Pawłowi II
Powstańcze Biegi Przełajowe 
o Grand Prix Powiatu Ko-
ściańskiego rozstrzygnęły 
się w niedzielę 12 marca 2023 
roku w Nietążkowie. W prze-
pięknej scenerii rywalizowa-
ło 113 sportowców.

W tym roku w ramach 
Grand Prix wyjątkowo od-
były się tylko dwie rundy. 
W zamian za to wydłużono 
dystanse. I tak – w nordic 
walking trasa wynosiła 7 km, 
a biegacze rywalizowali na 
długości 12 km.

Pogoda dopisała – piękne 
słońce i błękitne niebo doda-
wały zawodnikom energii na 
wymagającej trasie. Panująca 
w minionym tygodniu aura 
sprawiła jednak, że w wie-
lu miejscach było grząsko 
i ślisko. „Prawdziwy przełaj” 
- komentowali na gorąco na 
mecie.

W tych trudnych warun-
kach najlepiej poradził sobie 
Michał Ratajczak z Rawicza, 
który pokonał Tomasza Mu-
siała z Dąbcza oraz Karola 
Szymanowskiego ze Śmigla 
i tym sposobem zapewnił 
sobie zwycięstwo w cyklu 
Grand Prix.

Wśród biegaczek bieg 
zdominowały mieszkanki 
Leszna - triumfowała Moni-
ka Rabiega przed Dominiką 
Walkowiak i Lidią Baksala-
ry. Tutaj podobnie jak wśród 
mężczyzn, Monika Rabiega 
zwyciężając w niedzielnym 
biegu przypieczętowała swo-
je zwycięstwo w całym cyklu.

W Nordic Walking zwy-
cięstwo zarówno w biegu jak 
i cyklu odniósł Jacek Witucki 
z Poznania. Wśród kobiet na 
metę pierwsza dotarła Iwona 
Maślanka, jednak nie wy-
starczyło to do zwycięstwa 
w całym Grand Prix. W nim 
puchar odebrała Lidka Wal-
kowiak z Miastka.

Na mecie na każdego za-
wodnika czekała ciepła zupa 
węgierska, która ufundowa-
na została przez sponsora 
biegu – Restaurację „Poemat” 
ze Śmigla.

Organizatorem wykonaw-
czym cyklu Powstańczych 
Biegów Przełajowych o Grand 
Prix Powiatu Kościańskiego 
jest Ośrodek Kultury Fizycz-
nej i Rekreacji w Śmiglu. Or-
ganizatorami honorowymi są 
samorządy z Czempinia, Śmi-
gla oraz Gminy Kościan. Pa-
tronat honorowy nad cyklem 
objął Powiat Kościański.

Powstańcze Biegi Przełajowe
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PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

rAtY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 
przyjmę uczniów

PrZY MłYNIE
BIStrO
Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 
kom. 600 335 837

TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitowe

szeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

GrODZISK WLKP. uL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

AUTORYZOWANY DEALER: 
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Na sesji 24 lutego radni pod-
jęli uchwałę o przystąpie-
niu Gminy Nowy Tomyśl do 
Związku powiatowo-gmin-
nego „Wielkopolski Trans-
port Regionalny” z siedzibą w 
Poznaniu oraz przyjęciu jego 
statutu. Obecnie jest to naj-
większy tego typu związek w 
Polsce.  Gmina Nowy Tomyśl 
będąc członkiem Związku, 
będzie miała realny wpływ na 
rozkład linii autobusowych. 
Możliwość korzystania z ko-
munikacji publicznej podnosi 
jakość życia mieszkańców, a 
to jest zadanie każdego sa-
morządu. Bardzo zależy nam 
na tych liniach, które już 
funkcjonują na terenie gminy 
Nowy Tomyśl np. do Grodzi-
ska Wlkp., ale również bar-
dzo zależy nam na nowych 
połączeniach do Wolsztyna. 
Od kilkunastu lat sąsiadu-
jące dwa miasta powiatowe 
Wolsztyn i Nowy Tomyśl nie 
mają żadnego połączenia ko-
munikacją autobusową. Uru-
chomienie połączenia ułatwi 
życie mieszkańcom. Tym, co 
nie mają prawa jazdy, senio-
rom, dojeżdżającym codzien-
nie do pracy, szkoły, a jedno-

cześnie należy przypuszczać, 
że przyczyni się do zmniej-
szenia ruchu samochodowe-
go na trasie Wolsztyn - Nowy 
Tomyśl, co wpłynie na po-
lepszenie jakości powietrza 
i bezpieczeństwa na drodze. 

Niezbitymi argumentami 
przemawiającymi za urucho-
mieniem tej lini jest funk-
cjonowanie różnych insty-
tucji np. w Nowym Tomyślu 
funkcjonują: biuro paszpor-
tów, Wojskowe Centrum Re-
krutacji, Rejon Dróg Woje-
wódzkich,  w Zespole Opieki 
Zdrowotnej można wyko-
nać badanie rezonansem, w 
szpitalu funkcjonuje oddział 
neurologiczny, muzeum wi-
kliniarstwa, ZOO, kryte lo-
dowisko, przez Nowy Tomyśl 
przebiega główna linia kolejo-
wa, a w związku z tym można 
bezpośrednio dojechać m.in. 
do Warszawy, codziennie 
wielu mieszkańców Wolszty-
na i okolic dojeżdża do pracy 
do Nowego Tomyśla własny-
mi samochodami, co przy 
obecnych cenach paliwa jest 
bardzo kosztowne. W Wolsz-
tynie: dwa jeziora i z nimi 
związane atrakcje wodne, ba-

sen, Parowozownia, Muzeum 
Roberta Kocha, Muzeum 
Marcina Rożka, Skansen, w 
szpitalu funkcjonuje oddział 
rehabilitacyjny, opiekuńczy, 
odbywa się kształcenie w 
zawodzie technik budownic-
twa, codziennie wielu miesz-
kańców Nowego Tomyśla  i 
okolic dojeżdża do pracy do 
Wolsztyna własnymi samo-
chodami, co przy obecnych 
cenach paliwa jest bardzo 
kosztowne. 

Bardzo ważnym aspektem 
społecznym jest umożliwie-
nie mieszkańcom miejscowo-
ści wykluczonych komuni-
kacyjnie (na trasie)  tj. Borui 
Kościelnej, Kuźnicy Zbąskiej, 
Błońska, Barłożni korzysta-
nia z publicznych środków 
transportu.

Jednak warunkiem uru-
chomienia tej linii jest przy-
stąpienie Gminy Wolsztyn do 
Związku. Liczymy na to, że 
Gmina Wolsztyn „otworzy się 
na Wielkopolskę”, bo przecież 
mieszkańcy bardzo zabiegali 
o powrót Wolsztyna do wo-
jewództwa Wielkopolskiego i 
tak się stało 1999 roku. 

Grażyna Pogonowska

Autobusy z Nowego Tomyśla 
do Wolsztyna?

Warsztaty Terapii Zajęciowej 
złożyły wniosek o dofinanso-
wanie remontu w pomiesz-
czeniach siedziby, w której 
udział w zajęciach bierze 50 
osób z niepełnosprawno-
ściami. Placówka działa od 23 
lat i mimo drobnych napraw 
budynek wymaga remontu. 
Dzięki otrzymanemu dofi-
nansowania z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 
ramach Programu „Wyrów-
nywania różnic między re-
gionami III- Obszar F, remont 
lub modernizację warsztatu 
terapii zajęciowej. Z uwagi 
na ilość uczestników WTZ 
uzasadniona była potrzeba 
remontu i wykonania do-
datkowej toalety oraz wyre-
montowania obecnej. Całość 
kosztów realizacji projek-
tu pt: ” Remont w WTZ” to 

64.919,40 zł. z czego ze środ-
ków PFRON stowarzyszenie 
otrzymało kwotę 38.194,78. 
Ze środków własnych pokry-
to koszt 26.724,62 z czego 
15.000,00 opłacono ze środ-
ków budżetu WTZ( środki 
Starostwa Powiatowego) 
oraz 11.724,62 ze środków 
własnych Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom „SERCE”. 
Remont pomieszczeń znacz-
nie poprawił warunki i stan-

dard pracy. Uczestnicy wraz z 
opiekunami składają serdecz-
ne podziękowania za możli-
wość udziału w Programie i 
otrzymania dofinansowania.

Stowarzyszenie dziękuje 
także za współpracę i po-
moc w czasie realizacji pro-
jektu Starostwie Powiatu 
Grodziskiego, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grodzisku oraz Urzędowi 
Gminy Rakoniewice.

„Remont w WTZ przy Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach”

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA 

w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA

1- Zdrobniałe imię żeńskie / 2- Może być samochodowa /
3- Samochód na złom / 4- Może być do śmieci /
5- Owoc morza / 6- Wiadomość z poczty / 
7- U notariusza / 8- Maszyna rolnicza /
9- Zanikający zawód / 10- Instytucja 
sportowa / 11 -Nazwa włoskiego wina /
12- Rzadkie imię męskie / 13- Ostatnia szata Jezusa
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PPHU GAŁKOWSKI życzy radosnych  
Świąt Wielkanocnych  wszystkim 

obecnym i przyszłym Klientom

www.pphu-galkowski.pl

PPHU Gałkowski Szymon Autoryzowany Dealer JCB
rakoniewice Wieś 6c 62-067 rakoniewice

PPHU Gałkowski
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W środę, 22 marca 2023 roku, 
w Grodzisku Wielkopolskim 
kolejny raz zorganizowano 
FESTIWAL ZAWODÓW, który 
jest projektem Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego przy współ-
pracy Powiatowego Urzędu 
Pracy i Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Grodzi-
sku Wlkp. realizowanym pod 
patronatem Starosty Powiatu 
Grodziskiego. 

Festiwal Zawodów był 
imprezą otwartą skierowa-
ną do wszystkich instytucji 
i firm współpracujących ze 
szkołą. Celem festiwalu było 
przedstawienie bogatej ofer-
ty kształcenia techniczne-
go i zawodowego w Zespole 
Szkół Technicznych, zachę-
cenie młodzieży szkolnej  do 
poszukiwania  tradycyjnych 
oraz nowych, interesują-
cych zawodów oraz techno-
logii proponowanych przez 
przedsiębiorców, wskazanie 
kierunków edukacji, które 
umożliwią znalezienie za-
trudnienia na lokalnym, kra-
jowym ale także europejskim 
rynku pracy. Należy podkre-
ślić, że Festiwal Zawodów 
osiągnął sukces na arenie 
międzynarodowej, gdyż zo-
stał umieszczony na europej-
skiej mapie umiejętności za-
wodowych na stronie Komisji 
Europejskiej, jako działanie 
promujące kształcenie zawo-
dowe. 

Uroczystego otwarcia uro-
czystości dokonała dyrektor 
ZST - Anna Matysiak wraz 
z honorowym patronem 
Starostą Grodziskim - Ma-
riuszem Zgaińskim. Prze-
mawiający zgodnie podkre-
ślali konieczność rozsądnego 
i świadomego dokonywania 
wyborów życiowych, związa-
nych z drogą zawodową, któ-
ra powinna  pokrywać się nie 
tylko z potrzebami rynku pra-
cy, ale także z indywidualny-
mi predyspozycjami  młodego 
człowieka.

W tym roku odbyła się 
już VIII edycja tej imprezy, 
świadczy to o tym, że znalazła 
swoje miejsce w kalendarzu 
i sercach lokalnej społeczno-
ści. To ogromne i wartościowe 
przedsięwzięcie skierowane 
do szerokiego grona odbior-
ców, promujące świadomy 
wybór ścieżki kariery zawo-

dowej. Tegoroczny Festiwal 
Zawodów był szczególny ze 
względu na wyjątkowych 
niezawodnych wystawców, 
przedstawicieli firm i in-
stytucji – przyjaciół ZST, na 
których pomoc szkoła za-
wsze może liczyć. ZST gościł  
prawie 70  firm i instytucji 
z różnych stron Polski między 
innymi z: Warszawy, Gdań-
ska, Poznania, Kościana, No-
wego Tomyśla, Swarzędza, 
Stęszewa, Grodziska Wlkp., 
reprezentujących różne bran-
że. Udział wzięło około 1200 
uczniów klas ósmych z 25 
szkół podstawowych, około 
200 uczniów ostatnich klas 
technikum i liceum oraz 250 
dzieci z pięciu gminnych 
przedszkoli. 

Swoją obecnością Festi-
wal Zawodów, ku radości 
organizatorów, zaszczycili 
przedstawiciele Departamen-
tu Edukacji i Nauki, Kurato-
rium Oświaty, Sejmiku Wo-
jewódzkiego, Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej, Rady 
Powiatu, Urzędów Gmin, Po-
wiatowego Cechu Rzemiosł 
Różnych Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, Powia-
towego Zrzeszenia Handlu 
i Usług,  Gminnych Spół-
dzielni Samopomoc Chłop-
ska, Klubu Przedsiębiorców 
Powiatu Grodziskiego, Po-
znańskiego Centrum Super-
komputerowo-Sieciowego, 
Centrum Wsparcia Rzemio-
sła, Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Poznaniu, 
Grodziskiej Hali Sportowej, 
liczne grono przedstawicieli 
Służb Mundurowych min.: 
Wojska, Policji, Straży Pożar-
nej, liczne grono Dyrektorów 
Szkół i Przedszkoli. 

Imprezą towarzyszącą te-
gorocznemu Festiwalowi Za-
wodów były Drzwi Otwarte, 
odbywające się w nowym bu-
dynku szkoły, czyli Centrum 
Kształcenia  Zawodowego im. 

Antoniego Thuma przy ul. 
Nowy Świat. Nauczyciele ZST 
przygotowali dla ósmoklasi-
stów warsztaty i prezentacje 
poszczególnych kierunków 
kształcenia.  Następnie grupy 
przeszły na Grodziską Halę 
Sportową, aby wziąć udział 
w uroczystym otwarciu Fe-
stiwalu Zawodów i  zapoznać 
się z szeroką ofertą, przygo-
towaną przez pracodawców. 
Młodzież  mogła, ponadto 
zapoznać się z możliwościa-
mi kontynuowania nauki 
w Centrum Kształcenia Dla 
Dorosłych, a przy stanowi-
sku Powiatowego Urzędu 
Pracy dowiedzieć się więcej 
na temat staży pracowni-
czych i ofert pracy na rynku 
wielkopolskim. Dodatkowo 
uczniowie mieli okazję do in-
dywidualnych rozmów z do-
radcami zawodowymi z Cen-
trum Wsparcia Rzemiosła 
Kształcenia Dualnego i Zawo-
dowego w Poznania. 

Podsumowując, tegoroczny 
Festiwal Zawodów, po dwóch 
długich latach przerwy, po-
wrócił z podwójną mocą. Je-
steśmy pewni, że jest to szcze-
gólne przedsięwzięcie, które 
daje młodym ludziom możli-
wość poznania oferty rynku 
pracy i  specyfiki zawodów, 
które w przyszłości chcieliby 
wykonywać. 

Festiwal Zawodów od lat 
cieszy się niesłabnącą popu-
larnością firm, przedsiębior-
ców i instytucji, ale przede 
wszystkim młodzieży szkół 
podstawowych. To dla nich, 
w tym dniu, wszyscy wystaw-
cy oraz nauczyciele, pracow-
nicy i uczniowie ZST otwo-
rzyli nie tylko swoje drzwi ale 
i  serca! 

Cała społeczność szkolna, 
serdecznie dziękuje wszyst-
kim za udział w tegorocznej 
edycji Festiwalu Zawodów 
z Drzwiami Otwartymi i mó-
wimy do zobaczenia. 

Gmina Wielichowo nie wy-
wiązuje się z ustawowego 
obowiązku dowożenia dziec-
ka z orzeczeniem o niepełno-
sprawności i kształceniu spe-
cjalnym do najbliższej szkoły 
- mówią aktywiści fundacji 
Wspólna Przystań, która zaj-
muje się wsparciem na rzecz 
osób w spektrum autyzmu i 
ich rodziców w Wielkopolsce. 
Organizacja ma siedzibę w 
Grodzisku Wielkopolskim.

Ze względu na rosnące 
koszty życia i fakt, że w ro-
dzinie (mieszkającej w Gra-
dowicach) jest tylko jeden 
samochód, z którego korzy-
sta ojciec - żywiciel rodziny 

- trudno jest dowozić dziecko 
na przystanek w Lubiecho-
wie, z którego było zabierane 
do szkoły w Kościanie. Zwrot 
kosztów paliwa jest dalece 
niewystarczający. Rodzice 
wnieśli o dojazd autobusu 
pod dom, który jest położony 

6km dalej. Gmina na to już 
nie wyraziła zgody. - mówi 
rzecznik prasowy fundacji 
Adam Boch i zapowiada dal-
sze działania.

Aktywiści wnieśli sprawę 
do Rzecznika Praw Obywa-
telskich Marcina Wiącka.

Lewica zbiera podpisy pod 
obywatelskim projektem 
ustawy dotyczącym renty 
wdowiej. Jest to inicjatywa, 
która zakłada że po śmierci 
współmałżonka, wdowa lub 
wdowiec po nim miałby pra-
wo do otrzymania - oprócz 
swojego doświadczenia - do-
datkowych 50% świadczenia 
małżonka.

- Gdy szaleje inflacja, każda 
złotówka się liczy. Jesteśmy 
tego świadomi. Nasza propo-
zycja pozwoli odciążyć budże-
ty domowe seniorów, którzy 
stracili swoje drugie połówki. 
Nie będzie trzeba wybierać 
pomiędzy lekami, jedzeniem 

a rachunkami. - mówi Adam 
Boch, przewodniczący Nowej 
Lewicy w powiecie grodzi-
skim. - Każdego zapraszam 

do złożenia podpisu pod tym 
projektem. Pomóżmy naszym 
seniorom, by mogli godnie 
spędzić swoją jesień życia.

vIII Festiwal Zawodów w ZST

Niepełnosprawny bez dowozu do szkoły Zbierają podpisy o „Rentę Wdowią”

Weekend 11-12 marca 2023 
minął w Poznaniu pod zna-
kiem tatuażu. W przestrzeni 
Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbyła się 
pierwsza tegoroczna i  41. 
ogólnopolska zarazem edycja 
festiwalu Tattoo Konwent. 
Miłośnicy tatuażu jak zwykle 
nie zawiedli – organizato-
rzy imprezy zanotowali fre-
kwencję rzędu 8 tysięcy osób. 
W programie imprezy nie 
zabrakło wyjątkowych atrak-
cji: drag queens show, body 
suspension, pokazów shibari 
i oczywiście – konkursów na 
najlepsze tatuaże.

Poznań już po raz 7. za-
mienił się w ogromne studio 
tatuażu i piercingu. W prze-
strzeni MPK zjawiło się po-
nad 500 twórców tatuażu 
z różnych zakątków kraju.

Jednym z najbardziej ocze-
kiwanych punktów progra-
mu imprezy były konkursy na 
najlepsze tatuaże. Tatuażyści 
mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności przed 
kilkutysięczną publicznością 
oraz jury złożonym z cenio-
nych w branży ekspertów: 
Olą Kozubską, Jagodą Jęci-
kowską, Sergeyem Butenko 
i Agahem Ozturkiem.

Jurorzy oceniali technikę 
oraz kreatywność zgłoszo-
nych prac i przyznali łącznie 
30 nagród. Kandydatów na 
zwycięzców nie brakowało 
– łącznie do konkursów zgło-
szono aż 501 prac. Nowością 
pośród kategorii konkurso-
wych były tatuaże wykonane 
techniką handpoke.

Statuetki za najlepsze tatu-
aże trafiły do:

a Frost Tattoo ze studia 
Opium Tattoo za najlepszy 
tatuaż mały (wygojony)

a Alex Zaharov ze studia 
Space Tattoo za najlepszy ta-
tuaż duży (wygojony)

a Alex Zaharov ze studia 
Space Tattoo za najlepszy ta-
tuaż realistyczny (wygojony)

a Ania Deep Red ze studia 
Czarne Złoto za najlepszy 
tatuaż pierwszego dnia kon-
wentu (wykonany na kon-
wencji w Poznaniu)

a Balona ze studia Fraktal 

Tattoo za najlepszy tatuaż 
neotradycyjny 

a Michał Wurszt ze studia 
Szepty za najlepszą nogawkę/
rękaw/plecy

a Lucy ze studia Opium Inc 
w kategorii handpoke

a Deep Red ze studia Czar-
ne Złoto & Akvarko ze studia 
Machinarium w kategorii ko-
laboracje

a LovelyLove.tattoo ze stu-
dia Contrast Inc za najlepszy 
tatuaż drugiego dnia kon-
wencji

Goście Konwentu mieli do-
stęp do szerokiej oferty poka-
zów i dodatkowych atrakcji. 
Na głównej scenie pojawili się 
przedstawiciele najróżniej-
szych dziedzin sztuki – body 
suspension (duet Jacob&Mo-
nica Angel), burleski (Ciotka 
Ofka), shibari oraz fire show 
(Skinny Redhead) i iluzji 
(Aryman). Zaplanowane na 
sobotnie i niedzielne popo-
łudnie drag queens show 
w wykonaniu Dżagi i Savan-
nah Crystal przyciągnęło pod 

scenę rekordową widownię.
Imprezie towarzyszyły 

również wyjątkowe strefy 
specjalne: “Dziarka w ciem-
no” z tatuującymi Patrykiem 
Hiltonem i MikeNoFcuk, Live 
Painting w wykonaniu mala-
rzy WLK i Kuby Kujawy oraz 
targi rzemiosła Tattoo Craft.

Najnowszym wydarzeniem 
organizowanym w ramach 
festiwalu była dwudniowa 
konferencja skierowana do 
tatuatorów i właścicieli stu-
diów tatuażu Tattoo Con. 
Wśród panelistów pojawili 
się: Michał Wurszt i Sergey 
Butenko, Karolina Orze-
chowska i Joanna Fąferko.

– Osobiście pozostaje mi 
podziękować wszystkim 
obecnym za kolejny, moim 
zdaniem bardzo udany kon-
went. Artystom za sztukę 
na najwyższym poziomie, 
za świeżą krew w naszych 
szeregach, odwiedzającym 
za otwartość, pozytywną 
energię i tak liczne przybycie 
– podsumowuje Marcin Pa-
cześny, główny organizator 
konwencji. – Zapraszam na 
kolejną, wakacyjną odsłonę 
w Gdańsku.

Już dziś znane są daty ko-
lejnych tegorocznych edycji 
imprezy. Wspomniany przez 
organizatorów Gdańsk odbę-
dzie w ostatni weekend lipca 
(29/30 lipca), a w kolejnych 
miesiącach Tattoo Konwent 
zagości w Katowicach (2/3 
września) i w listopadzie 
w Łodzi.

Do zobaczenia!
Fot. Maciej Kasprzak / 

Wielkopolskamagazyn.pl

8 tysięcy osób na Festiwalu 
Tattoo Konwent
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Wraz z koncertami galowy-
mi oraz kolekcjonerskimi 
wydawnictwami jubileuszo-
wy rok Ery Jazzu przygoto-
wano jako serię ważnych 
i nieszablonowych wydarzeń 
artystycznych. Wiosnę Ery 
Jazzu rozpocznie ( 14 kwiet-
nia)  koncert formacji EABS 
, najpopularniejszej i najbar-
dziej podziwianej formacji 
nowego, polskiego jazzu. 
Honorowana laurami czy-
telników i krytyków Jazz Fo-
rum („najlepsza elektryczna 
grupa roku”), nominacjami 
do Fryderyków oraz entu-
zjastycznymi rekomenda-
cjami najważniejszych ma-
gazynów jazzowych świata. 
EABS po projektach klasyki 
Komedy i  Sun Ra oraz spe-
cyficznej  „slavic kind of 
jazz” przedstawi nowator-
skie brzmienia dzisiejszego 
jazzu.„Projekty  formacji 
EABS – rekomenduję zespół 
Dionizy Piątkowski, szef Ery 
Jazzu - traktować można jako 
„warsztatowe” oraz „ ekspe-
rymentalne”. Związane jest 
to przede wszystkim z bardzo 
uniwersalnym podejściem 
do muzycznej materii, która 
w ekspozycji zespołu nie ma 
zasadniczo żadnych ograni-
czeń. Biorą garściami z jaz-
zowej tradycji ( od Komedy po 
AhmadaJamala), awangar-
dowej koncepcji orkiestr Sun 
Ra, pomysłów Davida Axel-
roda a nawet charyzmatycz-
nej melodyki i skojarzeń Gila 
Scotta Herona”.

Poznańską premierę ( 15 
kwietnia) będzie miał kome-
dowski spektakl„Nim Wsta-
nie Dzień” – nieszablonowe 
muzyczno-teatralne widowi-
sko łączące koncert jazzowy 
z obrazem. Wraz z mistrzow-
ską grą aktorską, kompozy-
cjami Krzysztofa Komedy, 
nowoczesnymi efektami gra-
ficznymi oraz wizualizacjami 
przedstawia fabularyzowane 
życie  wybitnego, poznań-
skiego muzyka i kompozyto-
ra. „Nim Wstanie Dzień” to 

także jedyne w swoim rodza-
ju połączenie monodramu, 
animowanych multimediów 
i muzyki na żywo, wykony-
wanej przez kwartet jazzo-
wy, który tworzą znakomici 
muzycy: trębacz Adam Ka-
wończyk, basista Krzysztof 
Witkowski. multiinstrumen-
talista Oleg Dyyak i gitarzy-
sta Piotr Domagała. 

Ekspresyjny mono¬dra-
¬m - bazu¬jący na doku-
¬men¬cie i lite¬rac¬kiej fi-
k¬cji - oraz sugestywna gra 
aktor¬ska Michała Koseli 
zapew¬niają publicz¬no¬ści 
wiele emo¬cji. Michał Kosela 
- absol¬went Pań¬stwo¬wej 
Wyż-szej Szkoły Teatral¬nej 
we Wro¬cła¬wiu i  aktor 
Teatru Dra¬ma¬tycz¬ne-
go w Wał¬brzy¬chu tworzy 
swoją kreacją  nie¬jed¬no-
¬znaczny i tajem¬ni¬czy 
obraz arty¬sty. Reży¬ser  
Krzysztof Witkowski roz-
¬bu¬do¬wał  fabułę wpro-
¬wa¬dza¬jąc moc¬niej¬sze 
środki wizu¬alne oraz dźwię-
¬kowe, meta¬fo¬ry¬zu¬jąc 
tym samym skru-pu¬lat¬nie 
opi¬sy¬waną przez aktora 
rze¬czy¬wi¬stość. Pro¬ces 
roz¬ko¬do¬wy¬wa¬nia sce-
¬na¬riu¬sza, połą¬czony 
z emo¬cjo¬nal¬nym dzia¬ła-
¬niem na sce¬nie stwo¬rzył 
z i n¬ t e n¬ s y¬ f i¬ k o ¬ w a n e 
for¬mal¬nie wido¬wi¬sko 
zapew¬nia-jące publicz¬no-
¬ści wyjąt¬kowe dozna¬nia. 

Krzysz¬tof Wit¬kow¬ski 
wspól¬nie z artystką Agatą 
Szubą stwo-rzyli reflek¬syjny 
a zara¬zem uni¬wer¬salny 
język wizu¬alny, prze¬two-
¬rzony przez nią w formę ry-
sun¬ko-wych i malar¬skich 
nota¬tek. Pod¬dane przez 
Daniela Kusaka sub¬tel¬ne-
mu ruchowi ilu¬stra¬cje 
stwo¬rzyły wie¬lo¬pla-
¬nowe pej¬zaże pamięci 
Krzysz¬tofa Komedy. „Nim 
wstanie dzień”  to pierw¬sza 
w Pol¬sce inter¬dy¬scy-
¬pli¬narna pro¬duk¬cja in-
te¬gru¬jąca grę aktor¬ską, 
muzykę w wyko¬na¬niu 
kwar¬tetu jaz¬zo¬wego oraz 
wizu¬ali¬za¬cje, two¬rząc 
nie¬jed¬no¬znaczny i taje-
m¬ni¬czy obraz arty¬sty. 

„ Era Jazzu jest od ćwierć 
wieku probierzem tego, co 
najważniejsze i najciekawsze 
w polskim i światowym jazzie 
– mówi Dionizy Piątkowski, 
szef tej prestiżowej imprezy. 
Taką jest także tegoroczna, 
jubileuszowa odsłona naszej 
imprezy”.
Era Jazzu: EABS – JazZamek 
Special Edition   
14 kwietnia 2023, g. 19.oo 
– CK Zamek Poznań
Era Jazzu: KOMEDA 
– Nim wstanie dzień 
15 kwietnia 2023, g. 19.oo – 
CK Zamek Poznań
Bilety: 100/150: Ticketmaster 
/ Bilety24 / CIK / CK Zamek
Więcej:www.jazz.pl

Wiosna Ery Jazzu

Po raz kolejny na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich mieliśmy oka-
zję sprawdzić jakie nowości 
przygotowały dla czytelni-
ków wydawnictwa i co dla 
młodych ludzi proponują 
szkoły i uczelnie.

Jak bardzo potrzebne są ta-
kie spotkania świadczyła ilość 
autokarów zaparkowanych 
w okolicach terenów targo-
wych. Rejestracje nie tylko 
z Województwa Wielkopol-
skiego. Wycieczki uczniów  
do Poznania w czasie Targów 
Edukacyjnych to coroczny 
stały program w bardzo wie-
lu placówkach oświatowych. 
A jak są potrzebne takie spo-
tkania świadczyła nie tylko 
ogromna ilość młodzieży ma 
terenie MTP ale i tysiące roz-
mów i dyskusji na samych sto-
iskach. A było ich kilkadzie-
siąt, w tym także oferty zza 

granicy. Pojawiły się również 
propozycje służb munduro-
wych, a także centrów kształ-
cenia zawodowego. Zatem jak 
widać, oferta była niezwykle 
szeroka i zróżnicowana.  

Poznańskie Targi Książki 
i Targi Edukacyjne to wcze-

snowiosenna propozycja za-
równo dla tych, którzy mają 
już sprecyzowane plany na 
swoją drogę edukacyjną jak 
i dla tych, którzy jeszcze po-
szukują. A jaką rolę w tych 
poszukiwaniach odgrywają 
literatura? Otóż na stoiskach 

można było także znaleźć 
wiele poradników pomagają-
cych w podejmowaniu często 
przecież kluczowych decyzji 
mających wpływ na całe ży-
cie.

Organizatory jak zawsze 
przygotowali również na 

czterech scenach serię spo-
tkań z osobowościami, pisa-
rzami, publicystami. Wtedy 
istnieje zawsze możliwość 
wymiany myśli, doświad-
czeń. Zresztą na takim forum 
już sam kontakt z kimś kogo 
znamy tylko od strony jego 
literackich, czy publicystycz-
nych dokonań jest dla wielu 
swego rodzaju przeżyciem. 
A bywają i takie przypad-
ki kiedy może to mieć duży 
wpływ na nasze życie, bo 
nagle odkrywamy w sobie 
zupełnie nowe zaintereso-
wania, a nawet pasje.  A tych 
rozmów są zawsze tysiące, 
z kolei stoiska były dosłownie 
oblegane. Jak zawsze można 
liczyć na autograf  od zapro-
szonych twórców.

Natomiast dl amatorów 
dobrego brzmienia przygo-
towano giełdę płyt winylo-
wych, których renesans ob-

serwujemy już od dłuższego 
czasu.

Oczywiście nie zapomnia-
no także o najmłodszych. 
Przygotowano także strefy 
gdzie odbywały się warsz-
taty, teatrzyki, tworzenia 
ilustracji do książek, czy spe-
cjalna przestrzeń do rodzin-
nego czytania.    

Jak w latach poprzednich 
była także okazja skorzysta-
nia z porady psychologów. 
Z takiej formy konsultacji 
młodzi ludzie mogli skorzy-
stać także wraz z rodzicami. 
Jak potrzebna jest taka firma 
rozmowy świadczy fakt, że 
z roku na rok coraz więcej 
młodych ludzi korzysta ta-
kich konsultacji.

Kolejne Poznańskie Targi 
Książki i Targi Edukacyjne 
już za rok.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Książki i edukacja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Po raz kolejny na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich odbyło się spotka-
nie tych wszystkich, którzy 
nie wyobrażają sobie spędza-
nia wolnego czasu nad wodą 
bez wędki.  

Jak wielkim zaintereso-
waniem cieszy się tego ro-
dzaju hobby świadczyły tłu-
my ludzi, którzy odwiedzili 
w dniach 3 – 5 marca targi 
„Rybomania 2023”.

To jak zawsze okazja nie 
tylko do zapoznania się z tym 
co oferują dla wędkarzy pro-
ducenci, ale także możliwość 
spotkań i wymiany doświad-
czeń. Pamiętajmy także, że 
od pewnego czasu wędkarze 
to nie tylko ci, którzy spę-
dzają czas na brzegami jezior 
i rzek, ale to także ci bardziej 
odważni, próbujących swo-
ich sił na morzu i to nie tylko 
Bałtyckim. To już bardziej za-
awansowana forma łowienia 
ryb stąd najczęściej inne są 
wyzwania i sprzęt do łowie-
nia. Ale jak to bywa w życiu, 
kiedy jest popyt zaczyna po-
jawić się i podaż.

Ale pamiętajmy też, że nie-
kiedy być może warto zasta-
nowić się nad tym czy warto 
kupić sprzęt, który będzie 
nie tylko pomagał w wędkar-
stwie, ale także uprzyjemni 
nam wypoczynek i między 
innymi o takim sprzęcie po-
rozmawiam z naszym go-
ściem, a jest nim Kuba Dec 
z firmy Cavo Marine produ-
kującej pontony.

A.B. - Doskonale wiemy, 
że po pracy, po całym tygo-
dniu spędzonym w firmie 
w weekend marzymy już 
tylko o wypoczynku. Poja-
wia się wtedy dość pojem-
ne określenie...rekreacja. 
Być może również rekreacja 
w pobliżu wody, na wodzie 
gdzie więcej swobody, spo-
kój. Gdzie mówiąc językiem 
komputerowym łatwiej zre-
setować nasz mózg.

K.D. - Jak najbardziej. Ale 
woda ma to do siebie, że rów-

nież stawia przed nami pew-
ne wymagania. Niezbędna 
jest tu choćby pewna pod-
stawowa wiedza dotycząca 
bezpieczeństwa np. wtedy, 
gdy decydujemy się na pro-
wadzenie nawet niewielkiego 
pontonu. Jest i druga strona 
tego zagadnienia. Otóż, kie-
dy poruszmy się jednostkami 
pływającymi to musimy sku-
pić się na tyle, że odruchowo 
przestajemy myśleć o proble-
mach dnia codziennego.

|A.B. - Tak...musimy 
myśleć, ale nasza uwago 
zaprzątnięta jest takimi 
problemami, które wpisują 
się w szeroko rozumiany re-
laks. No i nie zapominajmy, 
że musimy posiąść także 
wiedzę, która pozwoli nam 
się bezpiecznie poruszać na 
wodzie.

K.D. - Tu istotna uwaga, 
żyjemy w czasach kiedy do-
stępność prowadzenia jed-
nostek pływających jest być 
może nawet zbyt łatwa, bo 
pamiętajmy, że pływanie na 
tych najmniejszych łódkach 
w ogóle nie wymaga żadnych 
uprawnień. Stąd my zawsze 
staramy się namówić ludzi 

do zdobywania choćby pod-
stawowej wiedzy związa-
nej z przepisami na wodzie, 
a także podstawowej wiedzy 
związanej z ratownictwem. 
To takie absolutne mini-
mum. A ta wiedza z kolei też 
daje nam poczucie pewności, 
a to powoduje, że sytuacjach 
trudnych możemy działać już 
automatycznie.

A.B. - Czyli jedno co jest 
nam potrzebne, zresztą nie 
tylko na wodzie, to zdrowy 
rozsądek. Ale spójrzmy te-
raz na pontony, które stoją 
obok nas.

K.D. - Spotykamy się na 
targach wędkarskich stąd te, 
które prezentujemy nie są 
zbyt wielkie bo przeznaczo-
ne głównie dla wędkarzy. Ale 
mamy też w ofercie pontony 
dla całych rodzin i te bardziej 
już przeznaczone są do rekre-
acji. A pontony mają jeszcze 
tą zaletę, że nie są tak dro-
gie jak jednostki z twardymi 
ścianami, do tego ponton po 
zakończeniu użytkowania 
możemy zwinąć i włożyć do 
bagażnika.

A.B. - Na zakończenie na-
szej rozmowy jeszcze słowo 
o napędzie. Widzimy tu sil-
niki elektryczne.

K.D. - Tak, wszystkie pon-
tony, które tu prezentujemy 
są przystosowane do zamon-
towania silników, a do napę-
du proponujemy jednostki 
elektryczne. Mają wiele za-
let. Pamiętajmy, że na coraz 
większej ilości akwenów mo-
żemy pływać już tylko z taki-
mi silnikami, a pozwalają one 
w zależności od wersji pły-
wać na jednym ładowaniu od 
trzech do pięciu godzin cią-
głej pracy. Czyli w zasadzie 
cały dzień. Zatem autonomia 
na wyciągnięcie ręki.

Jak zatem widać drodzy 
państwo, wędkowanie moż-
na bez problemy połączyć 
także z rodzinną rekreacją.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Rybomania – nieco inaczej
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„Ten spektakl jest dedyko-
wany dzieciom, również ta-
kim, które są i pozostają w 
każdym z nas” –  powiedział 
Przemysław Kieliszewski, dy-
rektor Teatru Muzycznego w 
Poznaniu, podczas premiery 
musicalu „Piękna i Bestia”, 
która odbyła się 25 lutego br. 
na deskach tej coraz bardziej 
popularnej i docenianej in-
stytucji kultury na skalę ca-
łego kraju. 

Wierność pierwowzorowi 
– jeśli chodzi o twórczą ideę; 
oryginalność obrazowania 
poszczególnych elementów 
fabuły – jeśli mowa o autor-
skim podejściu artystów Te-
atru Muzycznego w Poznaniu 
– to jedne z kluczowych braw 
sukcesu „Pięknej i Bestii” w 
reżyserii Jerzego Jana Połoń-
skiego i ze scenografią Anny 
Chadaj. 

Stroje na miarę emocji… 
Widz „Pięknej i Bestii” 
otwiera oczy ze zdumienia 
a serce z radości, gdy w jego 
spojrzeniu otwiera się sce-
na przemieniona w książkę. 
Tak! A nawet w księgę, którą 
ożywiają projekcje Karoliny 
Jacewicz i reżyseria świateł 
Katarzyny Łuszczyk. Każdy 
detal ma znaczenie – dopeł-
nia kunszt gestów aktorów. 
Nie są one staromodne lecz 
klasyczne a świat w stylu z 
epoki z każdą chwilą pójścia 

za narracją „księgi” staje się 
naszym światem. Podkre-
ślają to kostiumy według 
projektu Agaty Uchman. Na 
potrzeby spektaklu, zostało 
ich stworzonych dokładnie 
99! Kostiumy są skrojone nie 
tylko na miarę krawiecką ale 
na wymiar emocji artystów 
i publiczności – zarówno od 
strony technicznej jak i meta-
forycznej (w przypadku baśni 
nie można tego przemilczeć). 
Co istotne, stroje nie budzą 
skojarzeń w stylu retro – 
wręcz przeciwnie – są wręcz 
surrealistyczne. Udało się to 
uzyskać m.in.: dzięki wykro-
jeniu ich w technice 2D. 

Choreografia jak z nut… 
Musical to oczywiście taniec i 
muzyka. W poznańskiej wer-
sji „Pięknej i Bestii” ta oczy-
wistość przybiera zaskakują-
cą formę – otóż – gdybyśmy 
wyłączyli muzykę i „słyszeli” 
same ruchy artystów, to by-
libyśmy wstanie obcować z 
podobnymi uczuciami jak z 
tymi, które wywołują dźwię-
ki orkiestry. Nie wierzycie? A 
jednak! Sam sprawdziłem, że 
zapowiedź choreografa – Ka-
rola Drozda, nie była jedynie 
obietnicą. Co nasza rodzima 
„Piękna i Bestia” tylko obie-
cuje a co spełnia? To kwestia 
indywidulna – jak w przypad-
ku rzeczywistego czytania 
książki. Wiele zależy od sa-

mego czytelnika (odbiorcy). 
Jedno jest pewne – „Piękna i 
Bestia” Teatru Muzycznego w 
Poznaniu dotrzymuje słowa 
w tym, że jest piękna – i cho-
dzi o każdy człon tytułu łącz-
nie z kropką nad „i”, która nie 
jest jedynie przysłowiowa. 

Główni bohaterzy i goście 
na zamku…
Podziwiamy plejadę dobrze 
znanych artystów. Ich wspól-
ną zaletą jest to, iż z każ-
dym kolejnym spektaklem 
firmowanym marką Teatru 
Muzycznego w Poznaniu, 
okazuje się, że dają w sobie 
odkryć coś nowego lub… w 
danym kontekście sytuacyj-
nym – nadać  inny wymiar 

wcześniej znanym gestom i 
emocjom. Rolę Belli kreują 
dla nas Urszula Laudańska 
(„Miss Saigon” w Teatrze Mu-
zycznym w Łodzi, „Irena” w 
Teatrze Muzyczny w Pozna-
niu) i Joanna Rybka-Sołtysiak 
(m.in. „Kombinat” i „Footlo-
ose” w Teatrze Muzycznym w 
Poznaniu). Co ciekawe, może 
się pojawić takie odczucie, 
że pierwsza z nich – od stro-
ny roli – jest jakby bardziej 
rozmarzona i wyważona w 
ukazywaniu emocji. Można 
to zaobserwować, gdy zoba-
czymy drugą „Bellę”, czyli Jo-
annę Rybkę-Sołtysiak – bar-
dziej charakterną w łączeniu 
gestów, mimiki i sposobu in-
terpretacji piosenek. 

W przypadku Bestii – po-
wiem krótko – Rafał Szatan 
jest godny swojego nazwiska. 
Jego dłużnikami nie pozosta-
ją Patryk Bartoszewicz i Karol 
Drozd, którzy w spektaklach 
granych w innych terminach, 
goszczą nas jako „Bestie” w 
swoim zamku. Zaiste – „Go-
ściem bądź…” – zaprasza nas 
do tego tytułowi bohaterzy 
oraz: genialny ojciec Belli 
Maurycy (Przemysław Łuka-
szewicz, Wiesław Paprzycki), 
Gaston (Paweł Kubat, Jakub 
Rajman) i Lefou (Patryk Ko-
śnicki, Bartosz Sołtysiak). Na 
łyk nie tylko przysłowiowej 
herbaty zaprasza Pani Im-
bryk (Dagmara Rybak, Anna 
Lasota) i jej synek Bryczek 

(Iga Klein). Zmysły podsyca 
kokieteryjna Babette (Oksa-
na Hamerska, Katarzyna Ta-
pek); ogniki zaciekawienia 
rozpala Płomyk (Wojciech 
Daniel, Maciej Zaruski). Z 
arią wzruszenia zapoznaje 
nas Madame de Garderobe 
(Agnieszka Wawrzyniak, 
Anita Urban-Wieczorek) a 
nad bezpiecznym pobytem 
na zamku czuwa gospodarz 
domu –  Trybik (Maciej Ogór-
kiewicz, Jarosław Patycki).

Artyści Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu melodyjnie 
odnaleźli się w tej produkcji 
o międzynarodowej reno-
mie dzięki kierownikowi 
muzycznemu – Tomaszowi 
Szymusiowi, który podszedł 
z pokorą do oscarową mu-
zyki Alana Menkena i ever-
greenów piosenek Howarda 
Ashmana i Tima Rice’a. 

Przedstawienie wystawia-
ne jest na podstawie umowy z 
Music Theatre International 
(Europe).Od lutego do czerw-
ca tego roku zaplanowano 
ponad 30 spektakli „Pięknej 
i Bestii”. Wszystkie miejsca 
są już wykupione. Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu zapew-
nia, że w sezonie 2023/2024 
zagra ten tytuł przynajmniej 
tyle samo razy, co w obec-
nym.  

Tekst: Dominik Górny
Zdj.: Hieronim Dymalski

„Piękna i Bestia” – najnowszy sukces Teatru Muzycznego 

Kulturowe konteksty pra-
cy organicznej mogą być 
świetnie zobrazowane mu-
zyką – udowodnił to koncert 
w ramach obchodów 210. 
rocznicy urodzin Hipolita 
Cegielskiego i 25-lecia To-
warzystwa im. H. Cegiel-
skiego, które odbywają się 
pod patronatem honorowym 
pana Michała Zielińskiego, 
Wojewody Wielkopolskie-
go; pana Marka Woźniaka, 
Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego; pana Jacka 
Jaśkowiaka, Prezydenta Mia-
sta Poznania; bp. Wojciecha 
Polaka, Prymasa Polskii abp. 
Stanisława Gądeckiego, Me-
tropolity Poznańskiego. 

W koncercie wzięli udział 
przedstawiciele opiniotwór-
czych środowisk z całej Pol-
ski oraz z zagranicy (Francja, 
Stany Zjednoczone, Toronto 
i Australia). Ideę koncertu 
określiły słowa dr. Maria-
na Króla, Prezydenta THC 
– „koncert dedykowany jest 
ludziom pracy organicznej, 
którzy na co dzień są zwią-
zani z Wielkopolską. Biorą 
w nim udział artyści najwyż-
szej klasy, bo praca organicz-

na, którą promujemy od 25 
lat, ma swoją jakość i trwały 
sens”.

Prawykonania usłyszeli-
śmy w pełnym blasku dzięki 
artystom o międzynarodo-
wej renomie, takim jak m.in.: 
prof. Maria Banaszkiewicz-
-Bryła (klawesyn), Dorota 
Ritz (sopran), Piotr Żukowski 
(fortepian) i Marcin Suszyc-
ki (pierwszy koncertmistrz 
Filharmonii Poznańskiej). 
Twórcą muzyki był Artur 
Banaszkiewicz, który jako 
polski artysta wśród repre-

zentantów 35 krajów, w 2021 
roku, został laureatem głów-
nej nagrody na Międzynaro-
dowym Konkursie Kompo-
zytorskim w Atlancie, USA. 
Słowa do pieśni drugiego 
z prawykonań napisał Domi-
nik Górny, na co dzień Sekre-
tarz Zarządu THC oraz poeta 
tłumaczony na 17 języków. 
Prezentacja obu prawykonań 
uzyskała patronat honorowy 
Światowego Projektu „Poezja 
dla Kultury Godności”.

 (inf. prasowa)
Zdj.: Antoni Hoffmann

Powiaty nowotomyski 
i wolsztyński są kolejnymi sa-
morządami w regionie, które 
otrzymają rządowe wsparcie 
na utworzenie strzelnic wir-
tualnych.Konkurs na dofi-
nansowania rozstrzygnęło 
właśnie Ministerstwo Obro-
ny Narodowej.

Strzelnica wirtualna 
umożliwia doskonalenie 
umiejętności w zakresie bez-
piecznego posługiwania się 
bronią i prowadzenie ćwi-
czeń z wykorzystaniem róż-
nych odległości oraz postaw 
strzeleckich.

– To technologia, która 
operuje w świecie wirtual-
nym, jest multimedialna, no-
woczesna, doskonale imitu-
jąca realne warunki i bardzo 
chwalona przez użytkowni-
ków – mówi poseł tej ziemi, 
wiceminister rozwoju i tech-
nologii Grzegorz Piechowiak.

Powiat nowotomyski 
otrzyma 149 625 zł dofinan-
sowania, a powiat wolsztyń-
ski – 160 000 zł. Przyznane 
fundusze pozwolą na po-
krycie do 80 proc. kosztów 
związanych z zakupem od-
powiedniego wyposażenia 
szkoleniowego i adaptacją 
pomieszczeń.

W całej Polsce, w ramach 
konkursu resortu obrony, do-
finansowanie otrzymało 111 
samorządów, na łączną sumę 
ponad 18 090 000 zł.

Funkcjonowanie strzelnic 
wirtualnych ma na celu akty-

wizację i popularyzację szko-
lenia strzeleckiego, a także 
podniesienie atrakcyjności 
sportu strzeleckiego wśród 
mieszkańców, ze szczegól-
nym uwzględnieniem po-
trzeb rozwojowych młodego 
pokolenia.

– Bardzo dziękuję władzom 
samorządowym z regionu za 

właściwe, odpowiedzialne 
podejście do tematu obron-
ności. Budując strzelnice róż-
nego typu, na coraz szerszą 
skalę umożliwiamy zdoby-
wanie umiejętności strze-
leckich lokalnym społeczno-
ściom – podkreśla Grzegorz 
Piechowiak.

Jakub Monterial

Światowe prawykonania na Srebrny 
Jubileusz…

Nowe strzelnice wirtualne

Patronat honorowy:
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