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SKUP ZŁOMU
MAKULATURY

METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PŁACIMY GOTÓWKĄ

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

BIURO@ZLOM.POZNAN.PL 
WWW.ZLOM.POZNAN.PL

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

WEZMĘ W DZIERŻAWĘ ZIEMIĘ - KLASA  III,IV,V  POWIAT NOWY TOMYŚL I WOLSZTYN
telefon: 693 125 594
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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” 

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIębIORSTWO 
HANDLOWO–uSłuGOWE

sKLEP WĘdKARsKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

                        www.brudlo.com.pl

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

Małgorzata
i Zdzisław Brudło

Jaromierz 38, 
64-225 Kopanica

             tel 68 384 06 45 
 tel. kom. 604 222 116,  
  694 560 009

 

Tradycyjnie już Nowy 
Rok rozpoczęliśmy Kon-
certem Noworocznym w 
hali GOSIR w Komorni-
kach. Wśród znamienitych 
gości znaleźli się wojewo-
da Łukasz Mikołajczyk, 
wicemarszałek wielkopolski 
Wojciech Jankowiak, były 
senator i wojewoda Wło-
dzimierz Łęcki, członek 
zarządu powiatu Piotr 
Zalewski, poseł Bartłomiej 
Wróblewski, radni powiato-
wi, władze sąsiednich miast 
i gmin, prezesi fundacji, 
urzędnicy administracji 
państwowej i samorządowej 
oraz mieszkańcy.

Część oficjalną rozpoczęto 
minutą ciszy, upamiętniając w 
ten sposób zmarłego niedaw-
no wieloletniego proboszcza 
z Komornik ks. kanonika 
Jerzego Kaźmierczyka. 

Wójt Jan Broda przywitał 
zgromadzonych gości, po-
dziękował za wszystko, co 
wspólnymi siłami udało się 
przez ostatni rok osiągnąć i 
zbudować, a także za przygo-
towanie i realizację kolejnych 
gminnych inwestycji. 

Tegoroczny koncert po-
dzielony był na dwie części. 
Pierwsza z nich poświęcona 
była wręczeniu statuetek Bene 
Meritus dla osób szczegól-
nie zasłużonych dla Gminy 
Komornik i. W tym roku 
Wójt uhonorował Waldemara 

Witkowskiego, byłego radne-
go Sejmiku, za wieloletnie 
i bezinteresowne wspieranie 
gminy, Piotra Wiśniewskie-
go, prezesa Gminnego Koła 
Polskiego Związku Węd-
karskiego, za popularyzację 
wędkarstwa i propagowanie 
zachowań proekologicznych 
oraz Pawła Bączyka, sze-
fa firmy instalatorskiej, za 
etyczne prowadzenie biznesu 
i kreatywne poszukiwanie 
rozwiązań.

Po części oficjalnej na-
deszła pora na upragniony 
koncert. Orkiestra Kameralna 
Teatru Wielkiego w Poznaniu 
pod dyrekcją Tadeusza Żmi-
jewskiego wraz z solistami: 
Justyną Dyla, Dariuszem 

Pietrzykowskim, Tomaszem 
Raczkiewiczem wykonali 
utwory dobrze znane pu-
bliczności, m.in. Taniec wę-
gierski, Czardasz,  Brunetki, 
blondynki, Na pierwszy znak. 
Koncert poprowadził Tomasz 
Raczkiewicz zabawiając gości 
anegdotami i dowcipami. 

Podczas przerwy w koncer-
cie wzniesiono noworoczny 
toast. Wójt Jan Broda, Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Marian Adamski, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
Adam Padła oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Marcin Kacz-
marek złożyli gościom ży-
czenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku.  

Muzyczne przywitanie Nowego Roku 

GMINA KOMORNIKI
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W czwartkowy wieczór 9 
stycznia w Hotelu „Remes” 
odbyło się uroczyste spotkanie 
noworoczne, na które przybyło 
wielu gości, a wśród nich radny 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Henryk Szymań-
ski były burmistrz Grodziska 
Wlkp. oraz delegacja niemiec-
kiego miasta partnerskiego 
Storkow.

Ponadto przybyli samorzą-
dowcy, dyrektorzy i prezesi 
firm opalenickich, nauczycie-
le, komendanci policji,straży  
zawodowej oraz Wojskowej 
Komendy Uzupełnień z No-
wego Tomyśla. Powiat nowoto-
myski reprezentował  starosta 
Andrzej Wilkoński. 

Spotkanie zaczęło się wystę-
pem zespołu wokalnego przy 
Centrum Kultury i Biblioteki 
w Opalenicy. Kilka utworów 
wywołało duży aplauz i gorą-
ce brawa zaproszonych gości. 
Wystąpienie burmistrza roz-
poczęło się powitaniem i po-
dziękowaniem państwu Sylwii 
i Bartoszowi Remplewiczom 
za udostępnienie ich obiektu 
na to spotkanie. Burmistrz 
Szulc przypomniał, że za kilka 
miesięcy Hotel Remes Sport i 
Spa stanie się najważniejszym 
obiektem w Polsce. Tu rodzić 
się będą marzenia o dobrym 
występie w Mistrzostwach 
Europy w piłce nożnej. Tutaj 
spotkamy czołowych piłkarzy 
Polski i Europy takich jak Ro-

bert Lewandowski, Wojciech 
Szczęsny, Grzegorz Krycho-
wiak czy też Arkadiusz Milik. 
Oczy kamer stacji telewizyj-
nych  i radiowych skierowane 
będą na Opalenicę i ma nadzie-
ję, że samorządowcy  podołają 
zadaniu jako organizatorzy 
tego przedsięwzięcia. 

Następnie powiedział, że 
przez pięć lat służbę burmi-
strza pełnił z pełnym zaan-
gażowaniem i determinacją. 
Wiele zadań było możliwe 
do wykonania dzięki pomocy 
i życzliwości mieszkańców 
oraz instytucji przyjaznych 
Urzędowi gminy. 

Wymienił także inwesty-
cje jak budowa przedszkola i 
żłobka,budowa strażnicy OSP 
oraz remont i modernizacja 
Centrum Kultury i Biblioteki. 

W roku 2019 było dużo 
wydarzeń kulturalnych i pa-
triotycznych. Pierwszym wy-
darzeniem było świętowanie 
setnej rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego oraz 
doniosła uroczystość odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej na 
budynku  Rynek 4  w którym 
mieścił się Hotel Viktoria 
gdzie mieszkał i pracował 
Edmund Klemczak- dowódca 
kompanii opalenickiej. 

W dniach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy miesz-
kańcy gminy hojnie wsparli tą 
szlachetną idee i padł kolejny 
rekord zebranych pieniędzy 

a Opalenicki klub Biegacza 
zorganizował w ramach WOŚP 
27- godzinny bieg. Cieniem na 
tych wydarzeniach położył się 
zamach na prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza. Jego 
śmierć była dla wszystkich 
dużym szokiem. 

W lutym mieszkańcy cieszy-
li się z zakończenia remontu 
komisariatu policji. W marcu 
na Placu Piłsudskiego oddano 
cześć Żołnierzom Wyklętym. 

W Uścięcicach odbył się 
Powiatowy Zjazd Sołtysów, 
który był wyrazem uznania dla 
ich działalności. 

W kwietniu zaczęły się kry-
stalizować struktury Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Opale-

nickiej i na ulicach Opalenicy 
rozegrały się sceny „Misterium 
Męki Pańskiej”. 

W maju powstała nowa tra-
dycja – zamiast pochodu na 
ulicach pojawili się sportowcy. 
W ramach „ Biegu z Maryją” 
setki osób biegło w szlachet-
nym celu. Inicjatorem był 
ksiądz Łukasz Łukasik. W 
dniu Patrona Strażaków przy 
remizie OSP odsłonięta została 
figura Świętego Floriana. 

W czerwcu opaleniczanie 
bawili się w ramach Pikniku 
na „Powitanie Lata” na miej-
scowym płaskowyżu gdzie 
wystąpiły Czerwone Gitary 
oraz wokalistka Urszula. W 
hali OsiR odbył się turniej 

taneczny w którym wystąpili 
medaliści Mistrzostw Świata. 

W lipcu odbyło się kilka im-
prez plenerowych i Spotkania 
Motocyklowe organizowane 
przez klub motocyklowy MC 
Poland Lech 1929. Członko-
wie Stowarzyszenia na czele 
z prezydentem Krzysztofem 
Kasperczakiem kultywują 
tradycję o pierwszym polskim 
motocyklu. 

Już w sierpniu odbyła się 
Parkowa Noc oraz koncert w 
ramach Spotkań z Muzyką 
Cerkiewną. W mieście władze 
miasta gościły uczestników 
„Święta Zupy” i zorganizo-
wany został Plener Rzeźbiar-
ski. Odbył się także 28 Bieg 

Opalińskich. We wrześniu w 
Ratuszu otwarta została Sala 
Ślubów. 19 par świętowało 
Złote Gody czyli Jubileusze 50 
lecia pożycia małżeńskiego. W 
zakładzie Nord Zucker Polska 
nowym prezesem został Mar-
cin Lechowski, który wykazał 
się profesjonalizmem i  odno-
wienia współpracy z Urzędem 
Miejskim. 

W grudniu odbył się trady-
cyjny Jarmark Świąteczny. 13 
grudnia dokonano oficjalnego 
otwarcia największej inwesty-
cji jaką był remont i moder-
nizacja Centrum Kultury i 
Biblioteki. Wewnątrz jest no-
woczesna sala widowiskowa z 
„Kinem za Rogiem”. Ważnym 
wydarzeniem było odsłonięcie 
kolejnej tablicy z opalenic-
kimi powstańcami na której 
umieszczono 42 nazwiska. 
Powstanie nowej tablicy było 
efektem pracy doktora Bo-
gumiła Wojcieszaka którego 
wspomagał historyk Zdzisław 
Kościański. 

W zakończeniu burmistrz 
Tomasz Szulc podziękował 
wszystk im mieszkańcom,  
działaczom i nauczycielom za 
promocje naszej gminy Opa-
lenica. Wszyscy zaproszeni 
goście ponownie oklaskiwali 
występ grupy wokalnej z Cen-
trum Kultury i zasiedli w sali 
restauracyjnej na uroczystym 
poczęstunku.

GWAR.

Spotkanie Noworoczne w Opalenicy
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Od 8 stycznia br. w Nowym 
Tomyślu działa wielofunk-
cyjny obiekt sportowy z 
funkcją lodowiska w okre-
sie zimowym. 

Lodowisko znajduje się na 
osiedlu Północ 25, przy Bo-
iskach ORLIK oraz przy Szko-
le Podstawowej nr 3. Koszt 
inwestycji to: 1 842 048,00 
zł (budowa boiska multispor-
towego z funkcją lodowiska) 
oraz 304 974,31 zł (koszt 
budowy drogi wewnętrznej).
Do momentu uchwalenia 
przez Radę Miejską w Nowym 
Tomyślu cennika z obiektu 
można korzystać bezpłatnie. 
Dotyczy to wypożyczalni ły-
żew, kasków oraz wejścia na 
lodowisko. 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek:
9:00 – 13:00 – grupy szkolne
13:00 – 14:00 – przerwa tech-
niczna
14:00 – 20:00 – lodowisko do-
stępne dla wszystkich chętnych
ostatnia sesja godzina 19:00
Sobota:
9:00 – 21:00
14:00 – 15:00 – przerwa tech-
niczna
20:00 – ostatnia sesja
Niedziela:
9:00 – 20:00
14:00 – 15:00 – przerwa tech-
niczna
19:00 – ostatnia sesja
W okresie ferii zimowych 
od 27.01.2020 do 9.02.2020 
lodowisko czynne:
9:00 – 20:00
14:00 – 15:00 – przerwa tech-
niczna
19:00 – ostatnia sesja
Początek sesji zawsze o peł-
nej godzinie. Sesja trwa 45 
minut. Jednorazowo na lo-
dowisko wejść może 40 osób. 

W grudniu 2019 roku 
w Nowym Tomyślu 
osiedlili się polscy 
repatrianci z Repu-
bliki Kazachstanu. 
Zgodnie z uchwa-
łą Rady Miejskiej 
podjętą w kwietniu 
2019 r. gmina użyczy-
ła lokal komunalny. 
W Nowym Tomyślu 
zamieszkali: p. Galina 
Svidzinskaya i p. Ivan 
Svidzinskiy. Symbo-
licznego przekazania 
kluczy do nowego 
mieszkania dokonał 
Burmistrz Włodzi-
mierz Hibner. 

Otwarcie lodowiska

Powrócili do ojczyzny

W  dniu 27 grudnia br. 
na placu Niepodległości w 
Nowym Tomyślu odbyła się 
uroczystość patriotyczna z 
okazji 101. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopol-
skiego.  

W okolicznościowym prze-
mówieniu Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hib-
ner podkreślił, że: Powstanie 
Wielkopolskie okazało się 
zwycięskie i dzięki temu wiel-
kiemu czynowi zbrojnemu 
Wielkopolan odradzająca się 
Polska nabrała sił i stała się 
ostatecznie II Rzeczpospolitą. 
W nowo powstałym państwie 
Wielkopolska stanowiła silny 
gospodarczo, ekonomicznie i 
społecznie element jego tery-
torium. Nie byłoby II Rzeczy-
pospolitej w jej ostatecznym 
kształcie, gdyby nie determi-
nacja, odwaga, bohaterstwo, 
ale i dziesięciolecia pracy 
Wielkopolan. To Powstanie 
Wielkopolskie było fundamen-
tem odradzającej się Polski. 

Po przemówieniu nastąpił 
moment złożenia kwiatów 
przez delegacje obecne na 
uroczystości. Wartę honorową 
przy pomniku zaciągnęli har-
cerze z Hufca ZHP w Nowym 
Tomyślu, a także przedstawi-
ciele Towarzystwa Działań 
Historycznych im. Feliksa 
Pięty w Barwach 57 Pułku 
Piechoty Karola II Króla Ru-
munii. Dla podkreślenia szcze-
gólnych więzi i wdzięczności 
dla bohaterskich powstańców 
członkowie klubu sympatyków 
KKS Lech Poznań odpalili 
biało – czerwone race świetlne. 

Uczczono pamięć Powstańców Wlkp.

W piątek 10 stycznia br. 
oficjalnie oddano do użytku 
windę zainstalowaną przy 
budynku Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Tomyślu. 

Inwestycja podniosła estetykę 
i funkcjonalność budynku, ale 
przede wszystkim zlikwido-
wano istniejącą dotąd barierę 
architektoniczną i umożli-
wiono – zwłaszcza osobom z 
niepełnosprawnością ruchową, 
seniorom i matkom z małymi 
dziećmi – łatwy dostęp na 
wszystkie kondygnacje biblio-
teki. Realizacja tej inwestycji, 
której koszt wyniósł 320 tys. 
zł, możliwa była dzięki środ-
kom finansowym z budżetu 
Gminy Nowy Tomyśl. 

W uroczystym urucho -
mieniu windy uczestniczyli: 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner wraz z 
Zastępcą Burmistrza Grażyną 
Pogonowską, Dyrektor nowo-
tomyskiej książnicy Lucyna 
Kończal-Gnap, generalny wy-
konawca robót budowlanych 
Tomasz Ewiak, przedstawiciel 
wykonawcy windy - firmy MP 
Prolift – Kamil Nogaj oraz 

projektant i inspektor nadzoru 
z ramienia inwestora – Piotr 
Brychcy. Windę poświęcił 

proboszcz parafii NMP Nie-
ustającej Pomocy ks. kanonik 
Andrzej Grabański. 

Biblioteka z nową windą
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Jedną z najważniejszych 
decyzji jaką już na etapie 
projektowania budynku 
muszą podjąć przyszli wła-
ściciele jest wybór sposobu 
ogrzewania domu.  Decy-
zja o zakupie urządzenia 
podjęta w trakcie projekto-
wania obiektu czy wcze-
snym etapie budowy daje 
większą swobodę działania 
i doboru optymalnego 
rozwiązania. Przygląda-
jąc się bliżej konkretnym 
urządzeniom, szczególną 
uwagę należy zwrócić na 
ich żywotność. Powstała 
instalacja ma być przecież 
jak najbardziej trwała i 
niezawodna.

Wybór spośród różnych do-
stępnych na rynku rodzajów 
ogrzewania jest często wy-
jątkowo trudny. Pod uwagę 
należy wziąć wiele czyn-
ników, takich jak dostęp 
działki do gazu czy jej wiel-
kość umożliwiająca instala-
cję dolnego źródła ciepła w 

postaci kolektora poziomego 
dla gruntowej pompy ciepła. 
Aspektem, na który wszyscy 
inwestorzy powinni zwrócić 
szczególną uwagę przy wy-
borze sposobu ogrzewania 
budynku jest żywotność i 
trwałość zastosowanego roz-
wiązania. W przypadku pomp 
ciepła głównym elementem 
przenoszącym największe 
obciążenia, a przy tym także 
najbardziej skomplikowanym 
pod względem budowy, jest 
sprężarka stanowiąca centrum 
całego układu. Jej żywotność 
szacowana jest zazwyczaj 
na ok. 20-25 lat pracy.  Aby 
system działał niezawodnie 
przez wiele lat, konieczne jest 
odpowiednie zaprojektowanie 
całego układu w taki sposób, 
który zapewni sprężarce dłu-
gie okresy pracy bez częstego 
włączania i wyłączania. Efekt 
ten najczęściej uzyskuje się 
poprzez zastosowanie zasob-
nika buforowego zwiększa-
jącego bezwładność cieplną 
instalacji.

Zasobnik buforowy 
i jego funkcje
Zasobnik buforowy stosowany 
w instalacjach grzewczych peł-
ni dwie podstawowe funkcje. 
Pierwszą z nich jest zwięk-
szenie zładu instalacji, czyli 

ilości wody w niej zawartej. 
Większa ilość wody oznacza 
w praktyce zmniejszenie ilości 
cykli pracy sprężarki w pom-
pie ciepła. Czynnik ten jest 
kluczowy dla jej żywotności, 
ponieważ częste uruchamianie 

i wyłączanie powoduje szybsze 
zużywanie się sprężarki. Samo 
zwiększenie zładu nie zawsze 
jest konieczne, a bezwładność 
cieplna ogrzewania podłogo-
wego zwykle jest wystarcza-
jąca i nie wymaga stosowania 
zasobnika buforowego. 

Aby możliwe było skorzy-
stanie z rozbudowanej auto-
matyki obsługującej kilka 
stref grzewczych w budynku, 
niezbędne jest zastosowanie 
sprzęgła hydraulicznego za-
pewniającego poprawną pracę 
urządzenia. Tę drugą funkcję 
realizuje właśnie zasobnik 
buforowy. Do właściwej pra-
cy pompa ciepła potrzebuje 
określonego przepływu wody 
przez wymiennik, więc przy 
zamknięciu stref grzewczych 
w instalacji bez sprzęgła hy-
draulicznego, doprowadzi się 
do zatrzymania przepływu 
i włączenia zabezpieczenia 
urządzenia. W instalacji wy-
posażonej w zasobnik buforo-
wy zamknięcie stref spowodu-
je zatrzymanie odbioru ciepła 

z zasobnika, z jednoczesnym 
zachowaniem przepływu przez 
wymiennik, a pompa ciepła 
wyłączy się po osiągnięciu 
ustalonej temperatury w za-
sobniku buforowym.

Coroczne przeglądy
Podobnie jak w przypadku 
innych systemów ogrzewania,  
duże znaczenie dla instalacji 
pompy ciepła ma przeprowa-
dzanie corocznych przeglą-
dów, pozwalających zachować 
cały układ grzewczy w dobrej 
kondycji. Odpowiednio dobra-
na, zainstalowana i użytko-
wana pompa ciepła nie tylko 
ekonomicznie ogrzeje dom i 
zapewni ciepłą wodę użytko-
wą, ale również zagwarantuje 
komfort domownikom znacz-
nie dłużej niż inne źródła 
ciepła.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 

SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327 863
www.wassermann.pl

biuro@wassermann.pl

Trwałość systemu pompy ciepła

GMINA MIEDZICHOWO

W Gminie Miedzicho-
wo tradycją stało się już 
coroczne spotkanie dla 
przedsiębiorców, stowarzy-
szeń, organizacji i instytucji 
z terenu Gminy. Impreza 
ta daje możliwość spotka-
nia się wszystkim chętnym 
przedstawicielom ze wspo-
mnianych grup społecznych 
i zawodowych Gminy. 

Na zaproszenie Wójta Gminy 
Stanisława Piechoty odpo-
wiedzieli m.in.: Marszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go Marek Woźniak, Senator 
RP Jan Filip Libicki, Poseł na 
Sejm RP Jakub Rutnicki, Sta-
rosta Nowotomyski Andrzej 
Wilkoński, Burmistrz Miasta i 
Gminy Lwówek Piotr Długosz, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Opalenica Tomasz Szulc, Za-
stępca Burmistrza Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowy Tomyśl 
Adrianna Zielińska, Dyrektor 
Muzeum Narodowego i Prze-
mysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie Jan Maćkowiak i 
wielu innych zacnych gości.

Spotkanie rozpoczęło się 
wystąpieniem Wójta Gminy 
Stanisława Piechoty, który 
podsumował rok 2019 pod ką-
tem najważniejszych inwesty-
cji i projektów realizowanych 
przez gminę Miedzichowo. 
Pan Wójt przybliżył również 
informacje w zakresie dzia-
łalności kulturalnej podejmo-
wanej w gminie Miedzichowo, 
opowiedział o zdobytych na-
grodach           i wyróżnieniach 
oraz określił plany na najbliż-
szą przyszłość . 

Podczas tegorocznej gali 
Wójt Gminy dr Stanisław Pie-
chota złożył podziękowania za 
bezinteresowną pomoc przy 
realizacji zadań Gminy, które 
otrzymali:

a Zbigniew Markowski, 
który odebrał wyróżnienie w 
imieniu Mariusza Bożka - Pre-
zesa Zarządu Nowotomyskiej 
Izby Gospodarczej,

a Adam Szygenda – Dy-
rektor Regionalny ds. sieci 
wewnętrznej Europejskiego 
Funduszu Leasingowego

a Edward Cynka – właści-
ciel firmy CYNK s.c.

Następnie nadszedł czas 
wręczania szczególnych sta-
tuetek „Przyjaciel Gminy Mie-

dzichowo”. Statuetki wręczane 
są osobom i instytucjom za 
bezinteresowną pomoc przy 
realizacji zadań Gminy, reali-
zacji zadań gospodarczych i 
kulturalnych w Gminie Mie-
dzichowo oraz podnoszenia 
poziomu bezpieczeństwa.

Charakterystyczne i wy-
jątkowe szklane serce Wójt 
Gminy dr Stanisław Piechota 
wręczył:

a Markowi Woźniakowi – 
Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego,

a Janowi Maćkowiakowi 
Dyrektorowi Muzeum Naro-

dowego i Przemysłu Rolno- 
Spożywczego w Szreniawie

a Tomaszowi Górawskiemu 
– właścicielowi firmy „Usługi, 
roboty ziemne i ogólnobudow-
lane”.

Dużo emocji i wzruszeń 
wywołała część artystyczna 
spotkania. Goście mieli przy-
jemność wysłuchać koncertu 
noworocznego w wykonaniu 
solistki Teatru Muzycznego 
w Łodzi Sylwii Strugińskiej
-Wochowskiej wraz z zespo-
łem.

Kulminacyjnym momentem 

VIII Spotkania Noworocznego 
dla Przedsiębiorców Stowarzy-
szeń, Organizacji i Instytucji 
z Gminy Miedzichowo było 
przyznanie po raz siódmy z 
rzędu prestiżowej statuetki 
„Kreatywny Przedsiębiorca”. 
Nadanie tytułu jest docenie-
niem szczególnych osiągnięć 
w zakresie infrastruktury go-
spodarczej i społecznej na 
terenie gminy Miedzichowo. 
Warunkiem otrzymania statu-
etki jest nie tylko prowadzenie 
działalności gospodarczej, ale 
także duże i bezinteresowne 
angażowanie się w inicjatywy 
na terenie gminy.

Ten zaszczytny tytuł zdobył 
Pan Mirosław Patan, właściciel 
Zakładu Stolarskiego Miro-
sław Patan, który od wielu 
lat współpracuje z Urzędem 
Gminy.

Zakład Stolarski Pana Pata-
na istnieje od 1.12.1990r. Do 
jego założenia, przyczynił się 
fakt, że Pan Mirosław zawsze 
marzył o swojej działalność, 
która będzie związana z wy-
uczonym zawodem, jakim jest 
stolarz. Początkowo pracował 
sam. Wykonywał małe zamó-
wienia.

Z czasem zaczęło przyby-
wać pracy więc zatrudnił pra-
cowników oraz uczniów. Fir-
ma stolarska Mirosława Patana 
zajmuje się wykonywaniem 
wyrobów stolarskich według 
indywidualnych projektów. W 
swojej ofercie ma takie wyroby 
jak: schody, drzwi drewniane 
zewnętrzne i wewnętrzne, 
meble drewniane, balustrady 
oraz meble ogrodowe. 

W związku z coraz więk-
szym popytem na wyroby 
drewniane, oferta zakładu 
jest nieustannie poszerzana. 
Zakład funkcjonuje na rynku 
prawie 30 lat.

Uwieńczeniem spotkania 
było wspólne wzniesienie 
toastu i życzenia kolejnych 
lat owocnej współpracy oraz 
rozwoju gminy Miedzichowo.

Imprezę poprowadziła Pani 
Karolina Łotecka- Sekretarz 
Gminy Miedzichowo.

Nasze spotkanie wsparł 
Europejski Fundusz Leasin-
gowy SA oddział w Poznaniu.                 
Za okazane wsparcie bardzo 
dziękujemy. 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Marek Wożniak na Spotkaniu Przedsiębiorców 

Małe kino społecznościowe 
w Bolewicach przy ul.Świe-
bodzińskiej 8 powstało jako 
jedno z pierwszych w ramach 
projektu pn. „Małe kino spo-
łecznościowe szansą na rozwój 
zasobów kultury województwa 
wielkopolskiego”. Gmina Mie-
dzichowo wraz z kilkunasto-
ma innymi gminami złożyła 
wspólny wniosek poprzez Sto-
warzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolskich o dofinanso-
wanie przedmiotowego projektu 
ze środków WRPO na lata 
2014-2020, Podziałania 4.4.1 
Inwestycje w obszarze dzie-
dzictwa kulturowego regionu. 
Wniosek został zaakceptowany 
i podpisana stosowna umowa o 
dofinansowanie. Gmina Mie-
dzichowo po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego 
podpisała umowę na wykona-
nie kina z firmą COLOR S.C. 
ul.Kosynierów 6A w Świdnicy, 
wspólnicy Sebastian Waleński 
i Leszek Faściszewski. Umowa 
została podpisana 31 lipca 2019 
roku z terminem realizacji do 
końca 2019. Protokolarny od-
biór wykonanych robót odbył 
się 20 grudnia 2019.

Całkowita wartość projek-
tu to 345.248,00 zł, a kwota 
otrzymanego dofinansowania 
to 150.000,00 zł.

Gmina przygotowuje się do 
podpisania umowy z  KzR Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
dzięki czemu nasze gminne 
kino będzie w sieci Kin za 
Rogiem, co pozwoli na zakup 
na preferencyjnych warunkach 
wyświetlaczy, projektorów czy 
filmów.

Docelowo kolejnym etapem 
rozwoju naszego Gminnego 
Centrum Kultury będzie uru-
chomienie kawiarenki przy 
kinie oraz remont świetlicy 
wiejskiej. 

Oficjalne otwarcie obiektu 
miało miejsce 10.01.2020 o 
16:30, tuż przed spotkaniem 
noworocznym dla przedsiębior-
ców, stowarzyszeń i organizacji 
i instytucji. Wspólnie z Panem 
Wójtem Stanisławem Piecho-
tą symbolicznego przecięcia 

wstęgi dokonali Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, Poseł na Sejm 
RP Jakub Rutnicki, Starosta 
Powiatu Nowotomyskiego An-
drzej Wilkoński oraz Sołtys 
wsi Bolewice Stanisław Łodyga.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się także projektantka 
obiektu  Pani Marzena Gida-
szewska-Materna, wspomniany 
już wykonawca Pan Sebastian 
Waleński, Skarbnik Gminy 
Miedzichowo Pani Mirosława 
Kuryś, Dyrektor Bibliotek Pu-
blicznej w Miedzichowie Pani 
Anna Plewa, Kierownik referatu 
Infrastruktury i Ochrony Śro-
dowiska UG w Miedzichowie 
Pani Bogusława Wajman oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
Miedzichowo Pan Tadeusz 
Kolecki.

Ideą projektu Kino za Ro-
giem jest stworzenie nowej 
filozofii kina odwołującego 
się do tęsknoty za kameral-
ną wspólnotą, do pomysłu na 
kino dla przyjaciół i rodziny. 
Zarazem nasze małe kino za-
chowują najważniejsze zalety 
współczesnych kin sieciowych,                              
w szczególności cyfrową ja-
kość obrazu i dźwięku. Małe 
kino w Bolewicach to przede 
wszystkim sala multimedialna 
zaadaptowana do funkcji ma-
łego kina, stworzona w ramach 
istniejącej infrastruktury pu-
blicznej w nieużywanej części 
sali wiejskiej. 

Docelowo kino  w Bolewi-
cach ma być alternatywną pro-
pozycją zaspokajania potrzeb 
kulturowych mieszkańców. 
Chcemy przywrócić modę na 
oglądanie filmów w kinie. 

Bardzo się cieszymy, że tak 
małej Gminie po raz kolejny 
udało się zrealizować duży 
projekt. Małe kino w Bolewi-
cach posiada 21 miejsc z moż-
liwością dostawki.  Będzie to 
spora atrakcja dla mieszkańców. 
Jednak nic nie dzieje się samo, 
a pojawienie się kina w Bo-
lewicach jest możliwe dzięki 
wielomiesięcznym staraniom 
władz Gminy oraz pracowni-
ków Urzędu.

Małe kino społecznościowe
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Minął rok  Pana burmi-
strzowania w obecnej ka-
dencji.  Które z gminnych 
planów inwestycyjnych 
udało się zrealizować?
Rok mijający jak każdy po-
przedni, nie był łatwy, ale pod 
względem wykonania inwe-
stycji dla gminy, był rokiem 
bardzo dobrym. Był to okres, 
w którym zostało wykonanych 
inwestycji za blisko 10 milio-
nów zł. Wymienię je ponieważ 
są bardzo ważne i wpływają 
na jakość życia mieszkań-
ców gminy. Wykonano więc: 
adaptację piętra dla potrzeb 
Centrum Kultury, drogę w 
Świdwowcu, remont świetlicy 
w Łagowcu, część kanalizacji 
w Starym Dworze, remont 
świetlicy w Brójcach, chodnik 
na pl. Wolności w Trzcielu, 
drogę do świetlicy w Lutolu 
Mokrym,dokończono budowę 
Hali Sportowej im. Moniki 
Michalik, przeprowadzono 
termomodernizację szkolnych 
obiektów w Trzcielu, zbudo-
wano stację  gazowniczą w 
Trzcielu. A ponadto dofinan-
sowaliśmy zakup samochodu 
strażackiego. Te inwestycje 
świadczą, że był to rok wspa-
niały. 

Która z wykonanych 
inwestycji była dla Pana 
najważniejsza?
Wszystkie były ważne i po-
t rzebne, ale niewątpliwie 
najważniejszym zadaniem 
było zakończenie budowy hali 
sportowej. To była  inwestycja 
długo oczekiwana  przez na-
uczycieli , rodziców i przede 
wszystkim uczniów, którzy 
wreszcie mają godne warunki 
do realizacji lekcji wychowa-
nia fizycznego. Bardzo się z 
tego powodu cieszę.
Każde wydarzenie, które ma 
miejsce w naszej gminie, 
cieszy mnie i sprawia wiele 
satysfakcji. W roku 2019 na 
pewno dzień otwarcia hali 
sportowej z piękną oprawą, 
z zaproszonymi gośćmi  był 
wspaniałą uroczystością. Była 
to nasza wspólna satysfakcja – 
wykonawców i późniejszych 
użytkowników. Ale również 
ostatnie dożynki gminne były 
niezwykłym wydarzeniem. 
Zorganizowała je społeczność 
brójecka z wielkim rozma-
chem. Było wiele niespodzia-
nek, fajna oprawa, przeddo-
mowe bajeczne dekoracje. Ale 
przede wszystkim było duże 
zaangażowanie mieszkańców 
Brójec. To także duża satysfak-
cja dla mnie, bo wiem, że wsie 
z trzcielskiej gminy, potrafią 
zjednoczyć się we wspólnym 
działaniu.

Czy działania podjęte przez 
Gminę w 2019 roku w 
pewnym stopniu zmieniły 
okolice Trzciela?

Myślę, że duże zainwestowa-
nie w oświatę, a konkretnie w 
dwa obiekty szkolne ,zmieniły 
sporo. I nie tylko wizualnie 
robią one wrażenie, ale także 
cała organizacja pracy szkoły 
zmienia się na plus. Wymiana 
chodników oraz realizacja no-
wych również upiększa miasto. 
Szczególnie zauważalne jest 
to na pl. Wolności w Trzcielu. 
Właściwie wszystkie inwesty-
cje zewnętrzne i wewnętrz-
ne zmieniają oblicze miasta, 
wzbogacają je i uatrakcyjniają 
.W tym zakresie jest jeszcze 
dużo do zrobienia. 
Nie ukrywam , że zawsze 
mogłoby być więcej inicjatyw 
społecznych, ale jeżeli spojrzy-
my na ilość imprez, które są 
efektem działań społecznych 
to odczuwam satysfakcję. Da-
wały one wiele radości, uprzy-
jemniały życie mieszkańcom 
gminy, pozwalały realizować 
różne pasje , aktywizowały 
różne środowiska. Zawody 
konne są już imprezą cyklicz-
ną i co roku gromadzą wielu 
sympatyków tej dyscypliny nie 
tylko z Trzciela. Dużym spo-
łecznym wydarzeniem o cha-
rakterze muzycznym jest festi-
wal  „ Hej  Ho – Ramona”. Ma 
on fanów w całej Polsce oraz 
zagranicą. Co roku inna wieś 
organizuje gminne dożynki i 
to jest niezwykle wartościowe 
działanie społeczne z dużymi 
tradycjami. W zakresie spor-
tu także jest sporo działań i 
imprez społecznych, a są one 
realizowane przez kluby: „ 
Orlęta”, „ Obra” Trzciel i „ 
Chrobry” Brójce  oraz sołec-
twa. W Panowicach odbywają 
się coroczne biegi przełajowe, 
świetna impreza dla amato-
rów sportowych wyczynów. 
Imprezy strażackie, bardzo 
pokazowe i uroczyste, cieszą 
się uznaniem mieszkańców 
gminy. A od lat w Rybojadach 
gra Orkiestra Świątecznej Po-
mocy, fenomenalna impreza 
o szerokim zasięgu. Wiele 
działań podejmuje również 
stowarzyszenie „ Trzcielscy 
Seniorzy”. Te wszystkie wy-
darzenia organizowane są 
społecznie i świadczą o dużym 
zaangażowaniu się różnych 
grup społecznych w życie gmi-

ny. Jestem z tego niezmiernie 
zadowolony.
 
Pod tym względem to był 
udany rok a jak prywatnie  
go Pan ocenia ? 
Powiem tak, jeżeli jest zdrowie 
to jest wszystko, A ja je  na 
razie mam i mam również po-
godę ducha. To dodaje mi sił do 
pracy i nie pozbawia codziennej 
energii. Jestem szczęśliwy,że 
z żoną mamy wspaniałych i 
przeuroczych wnuków. Ich 
obecność oraz przebywanie z 
nimi daje nam, dziadkom wiele 
radości .Prywatnie to był dla 
mnie niezły rok. 

Życzę Panu więc dalszych 
szczęśliwych lat. A czego 
Pan życzy mieszkańcom 
gminy w 2020 roku?
Mieszkańcom gminy w nad-
chodzącym roku chciałbym 
życzyć przede wszystkim 
zdrowia oraz wiele satysfak-
cji  i  radości z wszystkich 
wydarzeń, które planujemy 
zorganizować. Życzę również, 
aby przedsięwzięcia inwe-
stycyjne zaplanowane na rok 
2020 podniosły komfort życia 
naszym mieszkańcom. Po-
zdrawiam  wszystkich i życzę 
wszystkiego najlepszego. 

Jakie inwestycje są plano-
wane w tym roku?
W nowym roku szykujemy 
mieszkańcom sporo inwesty-
cji, a nam zadań do wykona-
nia. Nie chciałbym zapeszać, 
bo nie wszystkie planowane 
przedsięwzięcia są już takie 
stuprocentowe ze względów 
finansowych. W planach jed-
nak mamy budowę kanalizacji 
- Stary Dwór z  siecią i kolek-
torem do Brójec. Planujemy 
także budowę ul. Słonecznej w 
Brójcach, czekamy jednak na 
dofinansowanie tej inicjatywy 
przez wojewodę , a właściwie 
przez podległy mu wydział 
infrastruktury. Dokończymy 
również termomodernizację 
obiektów Szkoły Podstawowej 
w Trzcielu. Przygotowujemy 
kilka projektów technicznych 
oraz finansowych na moder-
nizację następnych ulic w 
Trzcielu. Będziemy zlecać pro-
jektowanie i zakładanie sieci 
gazowej na kolejnych ulicach 
w Trzcielu. Jeżeli otrzymamy 
dofinansowanie z wojewódz-
kiego wydziału infrastruktury 
to zajmiemy się najważniejszą 
inwestycją, czyli budową ob-
wodnicy Trzciela od węzła  
A– 2 do drogi krajowej – 92. 
Będzie na pewno też wiele 
unijnych zadań, czasem nawet 
nie planowanych. I tak mniej 
więcej wyglądają nasze za-
mierzenia i plany na rok 2020.

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę udanego roku 2020.

J. SZ.

Hala sportowa naszą dumą
Rozmowa o  mijającym roku, wydarzeniach, sprawach zawodowych i prywatnych 

oraz o planach na rok 2020  z burmistrzem Trzciela – Jarosławem Kaczmarkiem

Komunikaty
Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Trzcielu został wywieszony wykaz numer 95/2019 nieruchomości 
komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Trzcielu został wywieszony wykaz numer 97/2019 nieruchomości 
komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.                      

9 luty, środa
Obudził mnie budzik o godzi-
nie 8.00. Po porannej toalecie 
przyszedł do mnie Władek i 
mówi że mam przyjść do niego 
na śniadanie. Na śniadanie 
mieliśmy chleb ze smalcem, 
kiszony ogórek i kiszona ka-
pusta oraz herbata, smakowało 
bardzo dobrze. 

O godzinie 9.00 poszliśmy 
na Urząd Celny i papiery były 
już gotowe. Celnicy przyszli 
i pozakładali plomby, a my 
mogliśmy wreszcie ruszać do 
kraju. Zapytaliśmy się jesz-
cze celników którędy lepiej 
jechać, czy tą drogą krótszą 
na Kumanowo czy na Veles? 
Odpowiedzieli, że lepiej na 
Veles, bo na Kumanowo droga 
jest bardzo wąska i nie dobrze 
się jedzie. Tak więc pojedzie-
my jak żeśmy przyjechali. A 
więc ruszamy: kierunek Pol-
ska. Jest godzina 10.00. Tutaj 
w Jugosławii też jest droga 
trochę pofalowana, ale są tutaj 
już mniejsze podjazdy i zjazdy. 
To nie jest już to co w Turcji. 
Przejeżdżając przez Skopie 
przypomniało mi się, że tutaj 
kiedyś było silne trzęsienie 
ziemi w którym to zginęło wie-
lu mieszkańców. Wiele domów 
i zabytków zostało bardzo 
poważnie uszkodzonych. 

Droga jest dobra tylko, że 
dużo jest przy niej pousta-
wianych krzyży ze zdjęciami 
uczestników wypadków. Za-
stanawia mnie jedno: dla-
czego Jugosłowianie tak nie 
rozsądnie jeżdżą i dlaczego 
tylu ich ginie, nie mówiąc 
już o rannych. Przecież te 
krzyże to są naprawdę wielką 
przestrogą i powinny dawać 
dużo do myślenia. Ale jadąc 
dalej tak tą drogą to widać jak 
oni nie rozsądnie jeżdżą. Taki 
przykład: jak zacznie wyprze-
dzać to już nogi z pedału gazu 
nie zdejmie, a pojazd jadący 
z przeciwnej strony też nie 
odpuści i nie zjedzie czy nawet 
nie wyhamuje doprowadzając 
do tragedii. Naprawdę jest to 
już tutaj inne myślenie i chyba 
nie wyciągają z tego żadnych 
wniosków. A przecież życie 
jest tylko jedno na tym świecie. 
A miejsce tutaj jest bardzo 
urokliwe, aż chce się żyć.

Sam nie raz też musiałem 
wiele razy hamować i zjeżdżać 
na pobocze aby nie doprowa-
dzić do czołowego zdarzenia. 
Trochę mi to przypomina 
jazdę w Iranie, czy w Iraku. 
Ale tutaj przecież jest Europa. 
Ruch tutaj jest już większy, 
a więc trzeba jechać wolniej 
bo Ci Jugosłowianie są nie 
kiedy chyba bez wyobraź-
ni. I dlatego jest przy tych 
drogach tak wiele krzyży ze 
zdjęciami. Na tych zdjęciach 
widać, że są to młodzi ludzie, 
aż żal serce ściska patrząc na 
te zdjęcia. A i wiele też jest 
zdjęć dzieci. Niestety głupota 
ludzi starszych którzy kierują 
tymi pojazdami jest naprawdę 
bezmyślna. Kiedy Ci ludzie 
zaczną myśleć. Jadąc tak dalej 
znowu zaczynamy wjeżdżać 
w te urokliwe górskie tereny.    

Pogoda nadal jest ładna, je-
dzie się bardzo dobrze. Nie ma 
tutaj dużego ruchu samocho-
dów ciężarowych. Ciężarówki 
jugosłowiańskie jak są mocno 
załadowane to poruszają się 
wolno i można je z łatwością 
wyprzedzić w przeważającej 
większości mają Mercedesy, 
ale na pewno ze słabszymi 
silnikami. Nieliczne są też 
nasze Jelcze , ale i one przy 
swoim normalnym ładunku 
też są wolne i można je z ła-

twością wyprzedzić. No i tak 
zbliżamy się do Niszu. Samo 
miasto leży w takiej ogromnej 
dolinie. Nie wjeżdżamy do 
centrum omijamy je z lewej 
strony jadąc obwodnicą. Ruch 
samochodów osobowych jest 
już tutaj bardzo duży. Przed 
wjazdem do miasta zatrzymuje 
nas Milicja. Sprawdza tarcz-
ki tachografów. Władek ma 
wszystko w porządku, ale do 
mnie się przyczepili i tureckie 
zaświadczenie o zepsutym ta-
chografie im nie wystarcza. A 
więc stoimy. Po upływie jednej 
godziny przynoszą tarczkę 
i zaświadczenie i każą nam 
jechać dalej. Ruszamy więc, a 
jest już godzina 14.00. Pogoda 
nadal ładna, jedzie się dobrze, 
tylko niestety musimy jechać 
nie więcej niż 70 km/h, bo 
taki jest przepis dla pojazdów 
z przyczepami. 

Po wyjeździe z Niszu kieru-
jemy się na Belgrad. I znowu 
niestety za Niszem zatrzymuje 
nas Milicja. Sprawdza tarczki 
tachografów, ale po sprawdze-
niu puszczają nas nie będąc aż 
tak natarczywymi i kazali nam 
jechać dalej. Po drodze mija-
my nasze samochody które 
jadą na Bliski Wschód. Były 
to dwa Fiaty z plandekami i 
dwie Renówki. Fajnie to jest 
jak już się wraca do domu. 

Mrugnęliśmy sobie światłami 
i pozdrowiliśmy się podnie-
sieniem ręki. Po jakimś czasie 
znowu mijamy się z trzema 
Volvami z Błonia. Sporo jedzie 
naszych samochodów na Bli-
ski Wschód. Droga jest ładna 
i równa, jedzie się bardzo 
dobrze i można jechać równo 
siedemdziesiątka. Przed Bel-
gradem wjeżdżamy na parking  
i robimy sobie mały posiłek, 
bo szkoda czasu na gotowanie 
obiadu, a i przy tej okazji mu-
simy dotankować paliwa.     

Niestety droższego i to jesz-
cze za gotówkę. Obliczyliśmy 
że aby dojechać do Szeged na 
Węgrzech gdzie tankujemy 
za talony to musimy tutaj 
kupić 120 litrów paliwa. Od 
ostatniego tankowania w Dra-
gomanie przejechaliśmy 700 
kilometrów. Do przejechania 
pozostało nam jeszcze ponad 
400 kilometrów. Po posiłku i 
zatankowaniu jedziemy ładną 
drogą czyli dwupasmówką. 
Droga ładnie ubywa i dobrze 
się jedzie bo nie ma ruchu. 
Przed samym Belgradem zno-
wu stoi Milicja i nas zatrzy-
muje. Ale nie mamy z nimi 
problemu. Puszczają nas dalej. 
Jak widać u jednej Milicji jest 
problem a u drugiej nie ma 
problemu. Przejeżdżając przez 
Belgrad ruch znowu jest duży 
i nie ciekawie się jedzie bo Ci 
Jugosłowianie jadą bardzo nie 
rozważnie. Samo miasto jest 
ładne. Przejeżdżając mostem 
nad rzeką Sawa zrobiłem zdję-
cie panoramy Belgradu.

Po przejechaniu kilkudzie-
sięciu kilometrów wjeżdżamy 
na ogromny most nad Duna-
jem. Ma on długości ponad 
dwa kilometry i kilkadziesiąt 
metrów wysokości. Ogromnie 
jest tutaj szeroki ten Dunaj w 
porównaniu do naszej Wisły.    

Robi to wrażenie. Po prze-
jechaniu jeszcze paru kilo-
metrów omijamy Nowy Sad 
i kierujemy się na Baćka To-
pola w której to kupujemy 
dobrą wódkę jugosłowiańską, 
a właściwie jest to taka jakby 
rakija lub koniak, a nazywa 
się Cezar. Butelka jest bardzo 
ładna i opakowanie również, 
ale to sporo kosztuje. Ale co 
zrobić, coś trzeba przywieść z 
Jugosławii. Nie tylko sławną 
Vegetę. Do granicy już nie 
daleko i zrobiło się ciemno. Na 
granicę w Horgoś wjeżdżamy 
o godzinie 20.00. odprawa 
idzie sprawnie i po około 
20 minutach wjeżdżamy na 
granicę węgierską w Roszke. 
Tutaj niestety już tak nie idzie 
sprawnie. Węgierscy celnicy 
idą skontrolować ładunek i 
zobaczyć co mamy w kabi-
nach. Każą podnosić łóżka i 
zaglądają w torby. Wygląda 
to tak jakbyśmy przekraczali 
granicę w DDR-ach, wjeż-
dżając do RFN-u. Nie wiem 
czego szukali i nie było to zbyt 

przyjemne. Mieli również czas 
na podpisy i stempelki. Ale 
co zrobić, tak nie raz bywa że 
celnicy mają swoje zasady. I 
jak tu nazwać, że Polak Węgier 
to dwa bratanki i do szabli i do 
szklanki, bo na przykładzie 
już mi znanym tak nie jest. Po 
odprawie dojechaliśmy do Sze-
ged i zatankowaliśmy paliwo 
za talony, po czym ruszyliśmy 
do Balastyi, aby zaparkować i 
zjeść dobrą węgierską zupę. 
Po przyjeździe na parking 
stało wielu naszych kolegów 
ze Śremu jadących do Iranu 
i Iraku. Niektórzy już spali. 
Bo była już późna godzina i 
dochodziła 23.00. Poszliśmy 
z Władkiem do restauracji na 
tą dobrą węgierską zupę, no i 
tam spotkaliśmy naszych kole-
gów z Błonia którzy jechali do 
Iranu. Relacje z naszej jazdy 
do Iranu zdawał Władek. Po 
wysłuchaniu tej opowieści, 
jeden z kolegów powiedział: 
„mieliście cholernego pecha 
że trafiliście na taką pogodę, 
a przy tym znali pechowego 
Zygmunta”. Trochę pogawę-
dziliśmy i powspominaliśmy 
tę jazdę. I tak minęła godzina 
24.00 i trzeba było iść spać. 

Dzisiaj przepracowałem 15 
godzin i przejechałem 706 
kilometrów.      

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cześć 46)
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Od 9 do 13 grudnia, goszczącej 
w Galerii na Piętrze nowoto-
myskiej biblioteki ekspozycji 
pt. „RękoDZIEŁA” towarzy-
szyły warsztaty plastyczne 
adresowane do dzieci i mło-
dzieży. Uczestnicy spotkań 
mogli wpierw obejrzeć wy-
stawę, odsłaniającą przed nimi 
różne inspiracje, kreatywne 
pomysły i techniczne możli-
wości, a następnie spróbować 
własnych sił w praktyce. W 
poniedziałkowych, wtorko-
wych i środowych warsztatach 
uczestniczyli uczniowie z no-
wotomyskiego Zespołu Szkół 
nr 1 wraz z nauczycielami: 
Małgorzatą Grześkowiak, 
Katarzyną Mrozik-Stefań-
ską, Ewą Nowak i Ewą Bu-
gaj-Lipiecką. Podczas tych 
twórczych spotkań szydełko-
wą pasją zarażała młodzież 
Monika Heinrich.  Wiesława 
Ziomkowska inspirowała do 
tworzenia świątecznych kar-
tek, zaś pierwszych ściegów 
haftu uczyły panie: Urszula 
Teleszyńska i Danuta Dziurla. 
Warsztaty czwartkowe, w 
których udział wzięli młodsi 
uczestnicy – uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 - poświę-
cone były poznaniu podstaw 

wcale nie łatwych splotów 
na drutach. Swoje umiejętno-
ści dziergania przekazywała 
dzieciom Dorota Wińczo-Ko-
nieczna – szkolny pedagog, a 
zarazem miłośniczka i twór-
czyni rękodzieła.

Ku radości dorosłych, za-
równo dzieci, jak i młodzież 
wykazały ogromną ciekawość 
i dociekliwość, zaskakując 
nierzadko umiejętnościami 
manualnymi i wytrwałością. 
Niektórzy złapali prawdzi-
wego robótkowego bakcyla. 
Co najważniejsze, warsztaty 
oraz stworzone własnoręcznie 
dzieła cieszyły i starszych i 
młodszych, co pogłębiało in-
tegrację i potęgowało ciepły, 
przedświąteczny klimat.

„Myślę, że podjęte przez 
nas wspólnie z twórczyniami 
działania odniosły zamierzony 
efekt, a nawet przerosły nasze 
oczekiwania” – stwierdziła 
koordynatorka rękodzielni-
czych wydarzeń, specjalistka 
ds. edukacji regionalnej Gra-
żyna Matuszak.  – To, co dla 
naszego pokolenia wydaje 
się czymś znanym, ponieważ 
w większości przypadków z 
robótkami mieliśmy kontakt 
chociażby w szkole, dla mło-
dzieży okazało się nową, cie-
kawą przestrzenią, ćwiczącą 
koncentrację i rozbudzającą 
kreatywność. Mamy nadzieję, 
że to pozytywne doświadcze-
nie uda nam się kontynuować 
w nadchodzącym roku”.

W czwartkowy wieczór, 12 
grudnia, podczas spotkania 
Klubu Miłośników Podróży 
„Przez kontynenty” działa-
jącym w nowotomyskiej bi-
bliotece, klubowicze wraz z 
Piotrem Wnukiem, pasjonatem 
podróży w stylu wagabundy, 
przemierzającym świat auto-
stopem, lokalnym transpor-
tem, motorem, rowerem lub 
na piechotę podróżowali po 
Indochinach. Gość biblioteki 
opowiadał o swoich przygo-
dach i o rzeczach istotnych, 
ważnych, trudnych, przez co 
bardzo często niepopular-
nych. Jego opowieść to historia 
dwóch wypraw do Indochin: 

Wietnamu, Laosu, Kambo-
dży oraz Birmy. Pierwsza 
trwała prawie cztery miesiące 
i zakończyła się w 2016 r. 
Druga trwała trzy miesiące i 

zakończyła się w tym roku. 
Po pokazie przyszedł czas 
na kuluarowe rozmowy przy 
kawie i świątecznym pierniku 
oraz wspólne fotografie. 

„Kolory mają znaczenie – se-
gregacja odpadów” to kolej-
ny temat spotkania z cyklu: 
„Seniorzy w natarciu”, które 
odbyło się 10 grudnia w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Nowym Tomy-
ślu. Gościem była inspektor 
ds. gospodarki odpadami Mag-
dalena Woźniak, pracująca na 
co dzień w Urzędzie Miejskim 
w Nowym Tomyślu. Przed-
stawione fakty i informacje 
wiążące się z poprawną kla-
syfikacją odpadów przyjęto 
z wielkim zainteresowaniem. 
Spotkanie to miało formę 
gorącej dyskusji, wielu pytań, 

a także mnóstwa ciekawych 
spostrzeżeń ze strony seniorów 
na temat segregacji śmieci, a 

co za tym idzie świadomości 
obywatelskiej. 

RękoDZIEŁA dzieci 
i młodzieży

Podróż po Indochinach

O ważności segregacji odpadów 

W środę, 11 grudnia 2019 
roku, kolejny raz społecz-
ność ZST w Grodzisku 
Wlkp., zaprosiła mieszkań-
ców powiatu na konkurs, 
który okazał się świętem 
muzyki. 

Właśnie w tym dniu odbyła 
się VII edycja Powiatowego 
Konkursu Piosenki Poetyckiej 
i Literackiej pt. „ Ocalić od 
zapomnienia”, organizowa-
nego pod honorowym patro-
natem Kuratorium Oświaty 
i Powiatu grodziskiego, a 
realizowanego przez uczniów 
ZST, panią dyrektor Annę 
Matysiak oraz polonistki 
Annę Majcherek i Grażynę 
Wiśniewską. Tegorocznemu 
przeglądowi towarzyszyły  
słowa Adama Mickiewicza 
z poematu pt. “Konrad Wal-
lenrod”, które kolejny raz 
okazały się pororocze, a 
brzmiały: “Pieśni, ty Arko 
Przymierza, między dawnymi 
a młodszymi laty(...)”, bowiem 
muzyka połączyła młode 
pokolenie występujących z 
nieco starszym pokoleniem, 
zasiadającym na widowni. 
W tym roku repertuar uzdol-
nionej muzycznie młodzieży, 
był wyjątkowo rozbudowany, 
ponieważ oprócz tradycyjnej 
piosenki poetyckiej zapropo-
nowano wysłuchania pieśni 
narodowych, powstańczych 
i patriotycznych. Powodem 
bogatszego repertuaru były 
dwie  historyczne rocznice :

101-a zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego z 1918 
roku oraz 38-a wprowadzenia 
stanu wojennego w 1981 roku.

Z tego pierwszego powo-
du miasto Poznań, zaprasza 
mieszkańców do wspólne-
go śpiewania 27 grudnia, a 
my mieszkańcy powiatu w 
Grodzisku Wlkp., w takim 
zbiorowym muzykowaniu 
mieliśmy okazję uczestniczyć 
nieco wcześniej,  korzystając 
z sali widowiskowej grodzi-
skiego  CK Rondo. Miłym 
było zauważenie faktu, że 
wielu uczniów posiada nie 
tylko talent artystyczny, ale  
również niezwykłą wrażliwość 
na piękno polskiego języka. 
Bowiem w rywalizacji wzię-
ło udział ponad dwudziestu 
wokalistów, którzy zmierzyli 
się z wymagającymi tekstami 
Agnieszki Osieckiej, Marka 
Grechuty, Grzegorza Turnaua, 
Jacka Kaczmarskiego, Gra-
żyny Łobaszewskiej, Piotra 
Cugowskiego czy Czesła-
wa Mozila. Jury w składzie: 
Aldona Banaszek, Renata 
Bosacka, Renata Kubale i 
Andrzej Piaskowski (to osoby 
znane w naszym środowisku 
ze swojego zamiłowania do 
ambitnej piosenki czy działal-
ności artystyczno-muzycznej) 
było zgodne w stwierdzeniu, 
że ,,Polacy lubią śpiewać tylko 
należy stwarzać im okazję ‘’. 
Decyzję wspomnianego jury 
nagrodzonymi w VII Powia-
towym Konkursie Piosenki 

Poetyckiej i Literackiego na-
grodzonymi zostali:

W kategorii - uczniowie szkół 
podstawowych:
a I miejsce       Karolina Kałek
a II miejsce       Malwina 
Dobicka, Oliwia Schmidt, 
Oliwia Kałek
a III miejsce      Maria Dale-
szyńska 

W kategorii - uczniowie szko-
ły średniej:
a I miejsce      Alicja Pasiciel
a II miejsce     Julia Staśko-
wiak
a III miejsce    Dawid Sty-
czyński

Wyróżnienia otrzymały: 
Kinga Kortus oraz Natalia 
Pawicka, a
„Nagrodę Publiczności” wy-
śpiewała Julia Staśkowiak za 
wykonanie piosenki Anny M. 
Jopek pt. ,,Ale jestem’’.

Dokonujący otwarcia konkur-
su: sekretarz powiatu Tomasz 
Dolata oraz dyrektor szkoły 
Anna Matysiak podkreślili 
wyjątkowość i trudność pio-
senki poetyckiej oraz ponad 
przeciętność wszystkich tych, 
którzy potrafią zmierzyć się 
z tak wymagającym repertu-
arem. A prowadzące uroczy-
stość Nikola Koska i Alek-
sandra Gruszczyńska miały 
okazję oficjalnie zaprosić na 
kolejną, VIII już edycję kon-
kursu w 2020 roku.

Święto Piosenki Poetyckiej 

Czy mogą zaistnieć jasełka 
bez Jezusa? Oczywiście, 
wystarczy wejść tylko 
piętro wyżej. To właśnie z 
tej perspektywy młodzież 
Liceum Ogólnokształcące-
go Sióstr Urszulanek SJK 
w Pniewach opowiedziała 
nowotomyślanom historię 
zbawienia, według scena-
riusza i w reżyserii Rafała 
Putza.

Zdarzyło się to we wtorkowy 
wieczór, 18 grudnia, w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Nowym To-
myślu, która jak co roku na 
przekór świątecznemu kon-
sumpcjonizmowi, zmęczeniu, 
wydatkom, upływającemu 
czasowi, deficytowi zimy oraz 
nadmiarowi obowiązków za-
prosiła na refleksyjne spo-
tkanie w przedświątecznych 
klimatach. Na scenie domi-
nowała skromna i oszczędna 
stylistyka, za to konkretna 
siła przekazu. Młodzi ludzie 
włożyli wiele serca w odda-
nie sedna znanej wszystkim 
historii, tym razem jednak 
zaprezentowanej wierszem. W 
spektaklu według scenariusza 
i w reżyserii Rafała Putza 
wystąpili: Julia Warmuz, Ka-
tarzyna Maćkowiak, Maria 
Maćkowiak, Filip Knopp, 
Błażej Olejniczak, Barbara 

Ochla, Aleksandra Jurgowiak, 
Melania Matuszak, Józefina 
Grześkowiak i Kuba Semkło.

W dzisiejszych czasach nie-
zmiernie istotny jest kontakt 
z żywym słowem, a przede 
wszystkim z drugim człowie-
kiem. Zwłaszcza w tym rado-
snym, ale też refleksyjnym 
czasie świątecznym.  Tę bli-
skość poprzez sztukę i wspól-
ne kolędowanie zaoferowali 
publiczności młodzi aktorzy. 
Jest to niezmiernie cenne, tym 
bardziej, że doskonale zdajemy 
sobie sprawę z tego, iż ostat-
nie pokolenia mają wyraźny 
problem z bliskością. Próbę 
zgłębienia tego tematu podjął 
w swej książce „Bliskość” 
irakijski pisarz Ziyad Marar. 
Wynika z niej oczywisty obraz 
współczesnych ludzi, którzy 

boją się ujawniania emocji, 
rezygnują z realnych zażyłości 
na rzecz Facebooka, Instagra-
ma, Twittera i którym często 
trudno jest budować relacje 
czy związki w rzeczywistym 
świecie. Uczniowie z pniew-
skiego liceum udowodnili, że 
nie jest to do końca prawdą 
i pokazali, jak wiele można 
dać sobie nawzajem w świecie 
realnym, tym prawdziwym: 
piękne słowo mówione, wspól-
ne, na żywo, a nie płynące z 
multimediów śpiewy, ciepłe 
spojrzenia, uśmiechy, gra-
tulacje i docenienie poprzez 
gorące brawa. Mamy nadzieję, 
że każdy kto spędził wtorkowy 
wieczór w nowotomyskiej 
bibliotece zabrał tę bliskość 
ze sobą i będzie nią zarażał 
wokół, nie tylko od święta. 

Jasełka bez Jezusa

Zapraszamy na spotkania z podróżnikami” w Kościanie
Rozpoczynamy szósty sezon “Spotkań z podróżnikami” w Kościanie.
Na dobry, mocny i entuzjastyczny początek tego roku zaproponujemy spotkanie z podróżnikiem, 
który po raz pierwszy stanie przed kościańską publicznością. Zdzich Rabenda to energiczny, młody 
podróżnik ze sporym dorobkiem odwiedzonych miejsc na mapie świata.

18 stycznia 2020 godzina 18:00  KOK - ul. Mickiewicza 11, Kościan.

Zdzich Rabenda zaprezentuje swoją historię z podróży do Meksyku pt:
"ALE MEKSYK! EKSTREMALNA ROWEROWA PRZYGODA"
szczegóły pokazu:
http://tworczehoryzonty.pl/wpis/ale-meksyk-ekstremalna-rowerowa-przygoda-3/
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27 grudnia 2019 r. członkowie 
swarzędzkiego Koła Towa-
rzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego razem z wła-
dzami gminy i mieszkańcami, 
uczcili 101 rocznicą wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego 
na swarzędzkim Rynku. Tra-
dycyjnie uroczystość odbyła 
się pod tablicą gdzie ponad sto 
lat temu gromadzili się Polacy 
przygotowując się do przejęcia 
władzy w Swarzędzu. Z Ryn-
ku, po udziale w mszy św., w 
kościele św. Marcina wyszła 
też, 16 stycznia 1919 r. grupa 
swarzędzkich ochotników do 
Powstania.

W czasie u roczystości 
prezes swarzędzkiego Koła 
TPPW przypomniał, że w mi-
jającym roku ukazało się 
drugie wydanie biogramów 
pt. „Uczestnicy Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919 
związani z ziemią swarzędz-
ką” oraz trwale upamiętniono 
Powstańców spoczywających 
na cmentarzach parafialnych 
gminy Swarzędz. Tablice 
na których wyryte zostały 
nazwiska powstańców stanęły 
na dwóch cmentarzach przy 
kościołach w Swarzędzu oraz 
w Wierzenicy i Uzarzewie. 
Wskazał, że naszym zadaniem 

jest nadal kultywować pamięć 
o zwycięskim Powstaniu i 
jego uczestnikach. Jednak 
najważniejszym obowiązkiem 
dla wnuków, prawnuków i 
praprawnuków jest promocja 
wiedzy o Powstaniu Wielko-
polskim, szczególnie o jego 
ogólnopolskim charakterze, 
wśród mieszkańców innych 
dzielnic Polski.

Po uroczystościach na Ryn-
ku członkowie Koła TPPW 
udali się na swarzędzkie 
cmentarze: przy kościele św. 
Marcina oraz przy kościele 
pw. Matki Bożej Wspomoży-
cielki Wiernych przy Poznań-

skiej i zapalili znicze przy 
tablicach na których wymie-
nieni są spoczywających tam 
Powstańcy. 

Nasze Koło jest dumne w 
związku z tym, że coroczne 
apele do proboszczów i lo-
kalnych mediów przynoszą 
powoli efekty w postaci de-
korowania domów flagami 
narodowymi i powstańczymi. 
Tutaj szczególny przykład dali 
proboszczowie wspomnianych 
parafii, którzy udekorowali te-
ren kościelny takimi  flagami. 

Arkadiusz Małyszka
Prezes Koła TPPW

W Swarzędzu

101 rocznica wybuchu Powstania 
w Swarzędzu

Miło nam poinformować, że 
Łukasz Maćkowiak - uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego 
 im. J. Słowackiego w Gro-
dzisku Wielkopolskim 17 
grudnia br. odebrał z rąk 
Wielkopolskiego Kurato-
ra Oświaty pani Elżbiety 
Leszczyńskiej Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. 

W  tym roku Premier przy-
znał stypendia za  wybit-
ne osiągnięcia edukacyjne  
w roku szkolnym 2018/2019 
300 uczniom z całej Polski. 
Uroczystość wręczenia na-
gród wyróżnionym z naszego 

rejonu odbyła się w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w 
Lesznie. Na  uroczystość 
Łukasz udał się z mamą 
oraz wychowawczynią Do-
rotą Adam. Przypomnijmy, 
że Łukasz w roku szkolnym 
2018/2019 uzyskał średnią 
ocen 5,75  z wszystkich 
przedmiotów  i 5,64  z przed-
miotów maturalnych oraz 
wzorowe zachowanie.

Jeszcze raz gratulujemy 
Łukaszowi sukcesu !!! Cie-
szymy się bardzo, że Łukasz 
znalazł się w ekskluzywnym 
gronie najlepszych uczniów 
w Polsce.

Stypendium od premiera

– „Ten wieczór jest dla 
mnie okazją do refleksji 
na temat świata, Polski 
i Wielkopolski. Taka 
refleksja raz w roku jest 
konieczna, abyśmy zastano-
wili się nad tym, co wokół 
nas się zmienia się, co już 
za nami”  – powiedział 
marszałek Marek Woźniak 
na Spotkaniu Noworocz-
nym w Auli UAM, w któ-
rym m.in. odniósł się do 
projektu Strategii rozwoju 
Wielkopolski 2020-2030, 
dokumentu, który – jak 
podkreślił marszałek – 
będzie budował naszą 
przyszłość. 

Wizja tej strategii – jak wi-
dzimy Wielkopolskę w roku 
2030, brzmi: – „Wielkopol-
ska w 2030 roku to region 
przodujący w kraju, liczący 
się w Europie i szanujący 
jej uniwersalne wartości. 
Świadomy swego dziedzictwa 
przyrodniczego i cywiliza-
cyjnego, spójny zrównowa-
żony i dostępny terytorialnie. 
Otwarty na nowe idee i ludzi, 
silny nowoczesną gospodarką, 
aspiracjami i wiedzą swoich 
mieszkańców, zapewniający 
im bardzo dobre warunki 
życia, pracy i wypoczynku 
na całym obszarze woje-

wództwa”. Mam nadzieję, 
że taka wizja dla Wielko-
polski się Państwu podoba 
–  podsumował marszałek. 
Noworoczne przemówienie 
Marszałek Woźniak zakończył 
fragmentami tekstów, jego 
zdaniem najtrafniej obejmu-
jących refleksją współczesny 
świat i człowieka. Były to 
cytaty z eseju „Czuły narra-
tor” Olgi Tokarczuk i orędzia 
papieża Franciszka pt. „Pokój 
jako droga nadziei: dialog, po-
jednanie i nawrócenie ekolo-
giczne”, wygłoszonego przez 
niego z okazji 53. Światowego 

Dnia Pokoju.
Następnie – zgodnie z tra-

dycją spotkań noworocznych 
– marszałek ogłosił laureata 
Wielkopolskiej Nagrody imie-
nia Ryszarda Kapuścińskiego. 
A właściwie laureatów – po 
raz pierwszy w historii nagro-
dy zostali zbiorowo docenieni 
pracownicy i wolontariusze 
Hospicjum Palium  w Po-
znaniu.Zespół Hospicjum 
Palium otrzymał Nagrodę, jak 
wszyscy wcześniejsi laureaci, 
„za czynienie dobra”. W ich 
wykonaniu dobro to polega na 
działaniach związanych z le-

czeniem i uśmierzaniem bólu 
oraz na świadczeniu opieki i 
medycyny paliatywnej i ho-
spicyjnej. Kapituła Nagrody 
podkreśliła przede wszystkim 
roztaczanie przez nich wie-
loaspektową opieką chorych, 
opartą na współczuciu dla 
nich i zrozumieniu ich po-
trzeb, zaznaczyła, że chronią 
ciepiącego i jego rodzinę. Nie 
mniej ważna jest ich troska o 
godne traktowanie ludzi cho-
rych i umierających, dzielenie 
się wiedzą oraz wspieranie w 
opiece nieuleczalnie chorych 
w ich domach i na oddziale 

szpitalnym. Pracownicy i 
wolontariusze Hospicjum Pa-
lium dbają o całe otoczenie 
dotyczące ludzi terminalnie 
chorych i ich rodzin, dlatego 
szkolą w zakresie medycyny 
paliatywnej studentów me-
dycyny i pielęgniarstwa oraz 
wolontariuszy medycznych 
i środowiskowych. Stworzy-
li Wolontariat Motyli w szko-
łach Poznania i Wielkopolski 
i angażują wolontariuszy w 
akcjach społecznych na rzecz 
Hospicjum Palium. Nagrodę 
w imieniu Hospicjum Palium 
odebrali: Barbara Grochal 

– koordynatorka wolonta-
riatu działającego na rzecz 
Hospicjum Palium, Elżbieta 
Tomaszewska – pielęgniarka 
oddziałowa Oddziału Opieki 
Paliatywnej Hospicjum Pa-
lium oraz jego ordynator dr 
hab. Maciej Sopata. 

Kandydaturę Pracowni-
ków i Wolontariuszy Ho-
spicjum Palium w Poznaniu 
do Nagrody Wielkopolskiej 
Nagrody imienia Ryszarda 
Kapuścińskiego zarekomen-
dowała Marszałkowi Kapitu-
ła, w skład której wchodzą: 
prof. Waldemar Łazuga, prof. 
Anna Wolff-Powęska oraz 
Wojciech Nentwig i Anna 
Plenzler. Kandydatura ta zo-
stała również zaakceptowana 
przez Alicję Kapuścińską oraz 
Rene Meisner, córkę Ryszarda 
Kapuścińskiego.

W spotkaniu wzięło udział 
wielu senatorów, posłów, 
przedstawicieli Kościoła z 
prymasem Polski abp. Woj-
ciechem Polakiem, przedsta-
wicieli władz województwa, 
powiatu i miasta, korpus 
konsularny i rektorów po-
znańskich uczelni. 

Spotkanie zakończył kon-
cert Nataszy Urbańskiej z 
zespołem.

Tekst: Roman Szymański
Zdj.: Hieronim Dymalski

Noworoczne spotkanie  Marszałka Woźniaka

Pod koniec ubiegłego roku 
w Centrum Prasowym 
Grupy MTP odbyło się 
spotkanie zarządu Targów 
z dziennikarzami. Przed-
stawiciele Grupy MTP 
poinformowali o tym, co 
działo się w mijającym roku 
co będzie w następnym. 

Grupa MTP jest nie tylko zna-
nym w świecie biznesowym 
organizatorem imprez targo-
wych, konferencji, kongre-
sów, wydarzeń kulturalnych 
i sportowych megaeventów, 
które przyciągają ponad 1 
milion gości z całego świata. 
To w Poznaniu odbywają się 
najważniejsze i najbardziej 
prestiżowe targi, które zaj-
mują pierwsze miejsce wśród 
ośrodków targowych w Polsce 
i Europie środkowo-wschod-
niej. Tereny targowe zajmują 
150 000 m2 powierzchni wy-
stawienniczej, konferencyjnej i 
otwartej. Wszystkie pawilony 
są klimatyzowane i powiązane 
ze sobą, tak że można przejść 
z pawilonu do pawilonu nie 
wychodząc na zewnątrz. 

Największymi targami pod 
względem ilości zwiedzają-
cych były – Poznań Motor 
Show, Poznań Game Arena, 
Targi Edukacyjne. Najwięcej 
wystawców było na Budmie, 
ITM Polska – Drema. Na te-
renie targów odbył się w lipcu 
Szczyt Bałaknów Zachodnich, 
w których uczestniczyli naj-

ważniejsi przywódcy euro-
pejscy; Angela Merkel, Edo-
uardPhilippe, Theresa May, 
Federica Mogherini, Andrzej 
Duda czy Mateusz Morawiec-
ki.Grupa MTP rozszerza za-
kres swojej działalności i tak: 
ideaExpo wybudowało 4100 
stoisk o łącznej powierzchni 
wystawienniczej 185 tys m2. 

Na terenie targów powstały 
restauracje GARDENcity, 
które obsłużyły 115 tys. Go-
ści. City Marketing rozpoczął 
wymianę wiat na przystankach 
komunikacji miejskiej. Do 
końca 2024 powstanie 600 
wiat bardziej przestronnych i 
estetycznych oraz 20 słupów 
reklamowych.

W zeszłym roku minęła 
90-ta rocznica Powszechnej 
Wystawy Krajowej, która była 
wielkim sukcesem organi-
zacyjnym miasta Poznania i 
Polski. Sukces ten był zauwa-
żany w Europie. Grupa MTP 
w roku 2020 przygotowuje 
wiele nowych inwestycji i 92 
wydarzenia. W nowej formu-
le odbędą się targi Poznań 
Motor Show które skierują 
się na elektromobilność (będą 
testowe jazdy samochodami 
elektrycznymi)

Na Pol-Eco System spo-
tkanie liderów branży ochro-
ny środowiska i Eco Trendy 
impreza promująca ekologię 
jako styl życia. Na Wystawie 
Światowej EXPO2020 Polski 
Pawilon wybuduje konsorcjum 

polskich firm – Grupa MTP 
wraz z FM Aldentro, Bryła pa-
wilonu zaprojektowana przez 
pracownię architektoniczną 
WXCA tworzy otwartą, rozra-
stającą się ku górze modułową 
strukturę – rzeźby kinetycznej 
wyobrażającej lecące stado 
ptaków.W 2020 roku rozpocz-
nie się wiele ważnych inwesty-
cji dla Poznania i Grupy MTP. 

Najważniejsza będzie re-
nowacja Hali Widowiskowo
-Sportowej Arena. Wnętrze 
zostanie całkowicie przebu-
dowane, i tak poziom podłogi 
obniży się prawie o 6m. Zmie-
ni to układ trybun, które teraz 
będą ułożone równolegle do 
boiska, a trybuny będą bar-
dziej strome i kilkupoziomo-
we. Wszystko o podwyższo-
nym standardzie. Remont ma 
się zakończyć w 2021 roku. Na 
terenie targów rozpocznie się 
budowa podziemnego parkin-
gu na 500-600 samochodów 
dla gości targowych i miesz-
kańców. Inwestycja ma być 
zakończona również w 2021 
roku. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie były i są sztanda-
rową inwestycją w Poznaniu i 
dlatego już jest najwyższy czas 
aby pomyśleć o modernizacji 
siedziby zarządu Grupy MTP. 
Do tej pory wszystkie środki 
były skierowane na podwyż-
szenie standardów ekspozy-
cyjnych.

Tekst: Włodzimierz Brencz
Zdjęcie: Hieronim Dymalski

Targi wizytówką Poznania
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Najbliższa pełnia Księżyca 
wypadała 10 stycznia. To 
pierwsza pełnia Księżyca w 
2020 roku, tym bardziej wyjąt-
kowa, że tego dnia miał swoją 
premierę duet, którego nikt 
się nie spodziewał! Spotkanie 
artystów reprezentujących 
dwa zupełnie różne muzyczne 
światy, zaowocowało energe-
tycznym utworem pod tytu-
łem „Pełnia”. Smolasty, autor 
hitów takich jak „Fake Love”, 
„Uzależniony” czy „Raj”, za-
prosił do współpracy jedną z 
najpopularniejszych polskich 
wokalistek, obdarzoną wy-
jątkowym głosem Ewę Farną.

„Ostatnio zdałem sobie 
sprawę, że jeszcze nigdy nie 
miałem okazji zrobić duetu z 
wokalistką. Myśląc o ‘Pełni’ 
aż się o to prosiło. Zastanawia-
łem się kto idealnie wpasuje 
się do tego klimatu i od razu 
do głowy przyszedł mi ‘pazur’ 
w głosie Ewy, która co prawda 

ostatnio z wiadomych wzglę-
dów zrobiła sobie przerwę, ale 
tym bardziej cieszy mnie fakt, 
że skorzystała z mojego zapro-
szenia.” – tak mówi Smolasty 
o Ewie Farnej.

„Mega się cieszę, że Smola-
sty zaprosił mnie do współpra-
cy, bo od razu wkręciłam się 
w ten  numer. Na współpracę 
decyduję się zawsze dopiero 
na podstawie piosenki, kon-
kretu, więc słysząc to byłam 

podekscytowana, że Smolasty 
pomyślał akurat o matce na ro-
dzicielskim. Mam nadzieje, że 
moim fanom wpadnie w ucho 
tak jak mi - ja nie mogę się jej 
pozbyć od tygodnia.” – w ten 
sposób Ewa Farna opowiada 
o „Pełni”.

Teledysk obrazujący ten 
utwór ukaże się już o godzinie 
15:00 na kanale YouTube Smo-
lastego, razem z teledyskiem 
wystartuje przedsprzedaż dru-
giej oficjalnej płyty artysty 
„Pełnia”. Album w różnych 
pakietach zamówić będzie 
można na www.smolasty.com.

O nowej płycie, która ukaże 
się 9 marca (w dniu pełni), 
Smolasty mówi: „Pełnia” to 
podróż ku odnalezieniu sa-
mego siebie. Mój nowy album 
to zbiór pisanych po zmroku 
utworów, oddających chęć 
życia pełnią i czerpania z niego 
tego co najlepsze.

Krzysztof Wodniczak

Wiosna Ery Jazzu Niezwykle 
atrakcyjnie przedstawia się 
program Ery Jazzu: Aquanet 
Jazz Festival, który odbędzie 
się w Poznaniu w dniach 3-5 
kwietnia 2020 roku. Koncer-
tem „Czas Komedy” w CK 
Zamek rozpocznie się wieczór 
przygotowany przez norweskie 
Espen Eriksen Trio. To ko-
lejny projekt przedstawiający 
geniusz muzyki Krzysztofa 
Komedy. Norweskie Espen 
Eriksen Trio przedstawi pre-
mierowy program „Czas Ko-
medy” i do swojego repertuaru 
włączy impresje-kompozycje 
Krzysztofa Komedy-Trzciń-
skiego wraz z premierowym 
wykonaniem specjalnie dedy-
kowanego utworu „Komeda”. 
Realizowany w Poznaniu pro-
jekt „Czas Komedy” przestawia 
nie tylko unikalne prezenta-
cje kompozycji Krzysztofa 
Komedy-Trzcińskiego grane 
przez wybitnych, światowych 
artystów, ale także prezentuje 
autorskie projekty wielkopol-
skich muzyków, którzy swoje 
pomysły przyporządkowują 
muzyce wybitnego kompozyto-
ra. Zrealizowany w 2018 roku 
„Czas Komedy” przedstawiał 
spektakl muzyczny kwintetu 
Weezdob Collective (płyto-
wa premiera ekskluzywnego 
CD na najbliższym festiwalu). 
Tegoroczny „Czas Komedy” 
to także nowe spojrzenie na 
mniej znane kompozycje K. 
Trzcińskiego przygotowane 
przez poznańską formację 
Grit Ensemble, która traktuje 
jazz, jako kreatywny ekspe-
ryment, którego strukturą jest 
współczesny język muzyczny a 
punktem odniesienia są kompo-
zycje Krzysztofa Komedy. Grit 
Ensemble powstał w 2013 roku 
jako inicjatywa studentów i 
absolwentów poznańskiej Aka-
demii Muzycznej. Wraz z lide-
rem – kontrabasistą Patrykiem 
Piłasiewiczem – stworzono 
interesujący kolektyw impro-
wizatorów zafascynowanych 
muzyką Krzysztofa Komedy. 
„W obszarze zainteresowania 
zespołu – rekomenduje Dionizy 
Piątkowski, szef Ery Jazzu – 
znalazły się zapomniane lub 

pomijane kompozycje Komedy 
oraz ich współczesne inter-
pretacje obejmujące zarówno 
klasyczną, jazzową balladę, 
jak i formy mainstreamowe, 
free jazz a nawet elektroniczny 
eksperyment”.

Espen Eriksen Trio jest 
sztandarowym zespołem do-
skonale oddającym cały kre-
atywny, artystyczny oraz wi-
zerunkowy obraz dzisiejszego 
“scandinavian touch of jazz”. 
Prestiżowy brytyjski magazyn 
The Milk Factory porównał trio 
Espena Eriksena do zespołu 
Torda Gustavsena i trio E.S.T. 
Esbjörna Svenssona. „Dzisiaj 
już nikt nie ma wątpliwości, co 
oznacza „scandinavian touch 
of jazz” – wyjaśnia Dionizy 
Piątkowski – To już nie tylko 
światowe kariery i jazz Jana 
Garbarka, Terje Rypdala i Aril-
da Andersona, popularność Re-
bekki Bakken i Mari Boine, ale 
także plejada skandynawskich 
pianistów, którzy wyznaczyli 
ramy dzisiejszego, nowocze-
snego jazzu.Sukcesy muzyki 
Esbjörna Svenssona, Bugge’a 
Wesseltofta, Torda Gustavsena, 
Emila Lundqvista, Iiro Ranta-
li, Martina Tingvalla, Ketila 
Bjørnstada, Kari Ikonena oraz 
Espena Eriksena są oczywiste. 
Także rozległa dyskografia 
albumów dzisiejszego jazzu 
znaczona jest nagraniami skan-
dynawskich pianistów oraz ich 
zespołów”.

Gwiazdą galowego koncertu 
w Auli UAM będzie znako-
mita amerykańska wokalistka 
i pianistka Kandace Springs. 
Don Was – producent i szef 
słynnej Blue Note Records 
entuzjastycznie potwierdza 
„Kandace Springs jest kolejną 
Cassandrą Wilson!”. Z taką 
rekomendacją Kandace Springs 
nie już tylko “rising star” pre-
stiżowej Blue Note Records, 
ale podejmowana w glorii i 
chwale na estradach świata a 
jej stylistykę porównuje się do 
najważniejszych dam jazzu: 
Billie Holiday, Elli Fitzgerald, 
Niny Simone, Roberty Flack 
oraz – pozostającej chyba naj-
bliżej folk-jazzowym skojarze-
niom – Norah Jones. Kandace 

Springs jest przebojowa, atrak-
cyjna, dysponuje jazzowym 
głosem, gra na fortepianie i 
jest już dzisiaj niekwestiono-
waną gwiazdą. „Bestsellerowe 
albumy zrealizowane dla Blue 
Note Records – mówi Dionizy 
Piątkowski – to najlepsza reko-
mendacja dla młodej artystki. 
Kandace Springs z wielką 
gracją oraz subtelnością łączy 
jazzem złożone pomysły i styli-
styki. To wróży tylko jedno: do 
jazzowej elity wokalistek jazzu 
dołączyła skromna i piękna 
dziewczyna z Nashville”.

Sensacją wiosennej Ery Ja-
zzu jest z pewnością pierwszy 
w Polsce koncert barcelońskiej 
wokalistki i trębaczki Andrea 
Motis. To największe odkrycie 
sezonu wśród europejskich 
artystów. “Cudowne dziecko 
jazzu” to komplement, którym 
talent, muzykę, grę i śpiew 
katalońskiej wokalistki oraz 
trębaczki skwitował legen-
darny Quincy Jones. Z taką 
rekomendacją Andrea Motis 
znalazła się w kręgu najważ-
niejszych protegowanych wy-
bitnego kompozytora, aranżera 
i producenta. Młoda artystka 
podpisała kontrakt z prestiżo-
wą, jazzową oficyną, tą samą, 
dla której nagrywała m.in. Ella 
Fitzgerald, Billie Holiday i 
Sarah Vaughan. Do elitarnego 
grona geniuszy nowoczesne-
go jazzu dołączyła piękna, 
subtelna Andrea Motis. „Jej 
debiutancki album „Emotio-
nal Dance” – rekomenduje 
artystkę Dionizy Piątkowski 
– był sporym wydarzeniem a 
śpiewająca trębaczka stała się 
sensacją i atrakcją światowych 
festiwali i sal koncertowych. I 
robi to w brawurowy sposób: 
z jednej strony bawi się śpie-
wem i stylistyką zawieszona 
gdzieś między Norah Jones i 
Chet Bakerem, z drugiej strony 
wspaniale improwizuje grając 
na trąbce”.

Partnerem Strategicznym 
Ery Jazzu jest Aquanet S.A.

Projekt realizowany jest przy 
współpracy Miasta Poznań 
oraz Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego

Krzysztof Wodniczak

Smolasty o Ewie Farnej Aquanet Jazz Festival

Polsko-ukraiński zespół 
Dagadana po raz kolejny 
popularyzuje tradycje kul-
tury wschodniej, tym ra-
zem w formie ‘szczedriwki’ 
pt. „Shchedryi vechir”.

Szczedriwki to jedne z naj-
starszych zachowanych trady-
cyjnych pieśni życzeniowych, 
które współcześnie śpiewa 
się od tzw. Starego Nowego 
Roku (13 stycznia). Życzyły 
zdrowia, dobrobytu, wielkich 
plonów, miłości, stworzenia 
nowych rodzin, rozwoju go-
spodarstw, obfitego miodobra-
nia i wszelkich Łask Bożych.

Utwór „Shchedryi ve-
chir” („Szczodry wieczór”) 
to skierowana do rodziny 
szczedriwka, którą zapisał 
ukraiński etnograf, folklorysta 
kompozytor i historyk Fiłaret 
Kołessa.

Zaczyna się od przylotu 
jaskółeczki, która obwieszcza 
gospodarzowi dary, jakimi 
Bóg obdarza jego rodzinę. 
“Synowie Twoi silni i wielcy. 
A córki Twoje jak piękne 
róże. U was na dworze Boża 
radość, Boża miłość”. Życze-
nia dobrobytu mają przynieść 
także wiele młodych ba-
ranków i jagniąt. W dalszej 
części piosenki Dagadana w 
swoim współczesnym tekście 
życzy pomnożenia radości 
oraz nadziei, która potrafi 
rozjaśnić każdy mrok, także 
wynikający z ludzkiego nie-
zrozumienia.

Teledysk do utworu „Shche-
dryi vechir”. Reżyseria: Ję-
drek Filuś, Stroje: Dominika 
Dyka (Treti Pivni)

Przy okazji premiery utwo-
ru „Shchedryi vechir” DA-

GADANA zapowiada nowy 
album, którego premiera ma 
się odbyć jeszcze przed wa-
kacjami 2020.

Materiał odwoływać się bę-
dzie głównie do starych Pieśni 
Życzeniowych (szczedriwek). 
Wynika to z potrzeby przebu-
dzenia życzliwości i dzielenia 
się Dobrem z Wszystkimi 
ponad wszelkimi podziałami.

Jak mówią członkowie ze-
społu:

Żyjemy w bardzo interesu-
jących czasach. Znów zmie-
niają się mapy polityczne, 
jeden post na facebooku może 
wywołać rewolucję, a rozwój 
technologiczny  zupełnie 
zmienia naszą przestrzeń i 
cały czas zmusza do próby 
odnalezienia się w niej. W 
odpowiedzi na otaczający nas 
ból i bezradność potrzebuje-
my coś zmienić, choćby na 
poziomie myślenia. Każde 
słowo ma swoją moc.

DAGADANA już od po-
nad 11 lat znakomicie łączy 
elementy kultury ukraińskiej 
i polskiej za pomocą jazzu, 
elektroniki czy world music. 
Podczas częstych występów 
zagranicznych, przekracza 
granice pomiędzy narodami, 
pomiędzy sceną, a publiką, 
udowadniając, że szczerość 
w muzyce zapoczątkowuje 
niesamowitą mistyczną przy-
godę, wymianę dziejącą się 
między ludźmi. DAGADA-
NA pozostaje jednocześnie 
ambasadorem słowiańskiej 
kultury, zarówno polskiej, jak 
i ukraińskiej.

Zespół zagrał na takich 
legendarnych festiwalach jak 
Glastonbury (UK), Virada 
Cultural (Brazylia), Shanghai 
World Music (Chiny), Festiwal 
Ludów Pustyni (Maroko), 
Open’er czy Woodstock  (Pol-
ska) 

 Krzysztof Wodniczak.

Mam ogromną przyjemność 
zaprosić Państwa na niezwy-
kły koncert, koncert niezwy-
kły pod każdym względem 
– organizatorów i wykonaw-
ców. Organizatorem koncertu 
charytatywnego jest Fundacja 
CHCEmisie, na którym wy-
stąpi laureatka I miejsca XVI 
Konkursu Chopinowskiego z 
roku 2010 Julianna Awdieje-
wa, wybitna interpretatorka 
utworów Fryderyka Chopina.

Styczniowy koncert charyta-
tywny Fundacji CHCEmisie 
działającej od dziesięciu lat 
będzie okazją do wsparcia 
dzieci z Ośrodka Wspoma-
gania Dziecka i Rodziny w 
Kołaczkowie, które przygo-
towują się do opuszczenia 
ośrodka i rozpoczęcia samo-
dzielnego życia poza murami 
Ośrodka. Fundacja wspiera 
także rodziny dysfunkcyj-
ne oraz młodzież zagrożoną  
wykluczeniem społecznym. 
Dochód z siedmiu poprzed-
nich edycji koncertu pozwolił 
Fundacji na przeprowadzenie 
szeregu działań wspomagają-
cych, ciekawych programów 
edukacyjnych, sportowych i 
kulturalnych.

Julianna Awdiejewa poja-
wi się w Poznaniu niemal w 
dziesięciolecie swego triumfu 
na Konkursie Chopinowskim. 

Dla poznańskich melomanów 
niebywałą okazją będzie za-
tem ponowne wysłuchanie 
m.in. tych samych utworów, 
które Awdiejewa wykonywała 
w czasie konkursu. Ówcze-
sne zwycięstwo otworzyło jej 
drzwi do prawdziwie świato-
wej kariery i powszechnego 
uznania. Awdiejewa ujmuje 
wielbicieli muzyki swą prze-
konującą szczerością, dowci-
pem i muzycznym smakiem. 
Będzie to jej jedyny występ w 
Polsce. Szczególnie godnym 
uwagi jest fakt, że całkowity 
dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na cele sta-
tutowe Fundacji, a Julianna 
Awdiejewa na występie pojawi 
się na własny koszt i wystąpi 
bez honorarium.

Gospodarzem koncer tu 
będzie - niezmiennie od lat 
- Daniel Szpilman, wnuk le-
gendarnego „Pianisty” – Wła-
dysława Szpilmana, który co 
roku przybywa do Poznania 
ze Szwajcarii, gdzie mieszka 
i pracuje, również pojawi się 
bez honorarium.

Wielki szacunek dla Fun-
dacji CHCEmisie za jej wspa-
niałą pracę oraz za wspaniałą 
artystkę wielkiego serca z naj-
wyższej półki, która zechciała 
wesprzeć jej działanie.

Koncert odbędzie się 25 
stycznia o godz. 19.00 w Auli 
Nova, również użyczonej nie-
odpłatnie.

Bilety na koncert będzie 
można nabywać na portalu 
bilety24.pl. 

https://www.bilety24.pl/
koncert/julianna-awdiejewa
-w-poznaniu-koncert-chary-
tatywny-fundacji-chcemi-
sie-56612

Cena biletu 106,50 zł może 
nie jest niska, ale w przypadku 
koncertów tej rangi bardzo 
przyzwoita.

A zatem, szanowni KUL-
TURALNI, macie wyjątkową 
okazję połączyć przyjemne z 
pożytecznym. Takie koncerty 
zdarzają się niezwykle rzadko.

Bardzo gorąco polecam i 
serdecznie pozdrawiam

    Zbigniew Skibniewski

Koncert jaki sie odbył 8 stycz-
nia miał okolicznościowy, 
uroczysty charakter. 

W poznańskim klubie. Blue 
Note,  pierwszą część stanowi-
ły  kolędy i jazzowe piosenki 

zimowo-bożonarodzeniowe 
(Komedy „Szara Kolęda”), 
„Pan Niebios” (Nahornego), 
„Na całej połaci śnieg” (Star-
szych Panów) ale też ame-
rykańskie Christmas songi 
jak: Winter wonderland, czy 
White Christmas. Druga część 
koncertu była dedytkowana 
Presleyowi ( 8 stycznia to 
data Jego urodzin) w całości 
poświęcona Elvisowi, po-
jawiły się takie utwory jak: 

Blue Christmas, Heartbreak 
Hotel, Can’t help falling in 
love, In the getto, Always on 
my mind itd.

Wystąpili: Piotr Kałużmy 

fortepian Zbyszek Wrombel 
Kontrabas i Andrzej Kubiak 
perkusja.

Swietnie zaśpiewała Eweli-
na Rajchel. K.W.

DAGADANA - Shchedryi vechir

Koncert Julianny Awdiejewej

Koncert w Blue Note
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Pomoc społeczna, infra-
struktura i bezpieczeństwo 
to tylko niektóre z zagad-
nień objętych rządowymi 
programami, których 
realizację w kontekście 
minionego roku podsumo-
wał dziś wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk 
wspólnie z wicewojewodą 
Anetą Niestrawską. 

W ramach sztandarowego 
programu rządowego Rodzina 
500+, od początku jego istnie-
nia do wielkopolskich rodzin 
trafiło blisko 9 mld zł. Tylko w 
ubiegłym roku samorządy uzy-
skały na wypłatę świadczeń 3 
mld 102 mln zł. Z tej pomocy 
skorzystało 690 tys. dzieci.

Program, za który dziękują 
nam samorządowcy, to Fun-
dusz Dróg Samorządowych. 
To największe do tej pory 
wsparcie w przebudowę i mo-
dernizację wielkopolskiej lo-
kalnej infrastruktury drogowej 
o wartości 412 mln zł. Skala 
inwestycji w 2019 roku była 
rekordowa – mówił wojewo-
da Łukasz Mikołajczyk. W 
ramach FDS powstało 268 
drogowych inwestycji gmin-
nych i powiatowych. Roboty 
budowlane były prowadzone 
na 395 km dróg w Wielko-
polsce. W minionym roku za-
warto także pierwsze umowy 
w ramach Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych na 
łączną kwotę 447 tys. zł. Środ-
ki posłużyły organizacji 87 
linii autobusowych o łącznej 
długości ponad 4500 km.

Urząd Wojewódzki dofinan-
sowywał także organizację 
letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży z utrudnionym do-
stępem do wyjazdowych form 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego. - Dzięki 670 tys. zł 
na wakacje w 2019 roku mogło 
wyjechać blisko 5,5 tys. dzieci 

i młodzieży – dodaje Łukasz 
Mikołajczyk. Szerokie wspar-
cie w biegłym roku uzyskała 
także służba zdrowia. Z pro-
gramu wymiany ambulansów 
aż 14 dysponentów uzyskało 
dofinansowanie do zakupu 
karetek w kwocie 400 tys. zł na 
każdy ambulans. Łączna kwo-
ta dofinansowania wyniosła 5 
mln 600 tys. zł.

Pomocą finansową objęte 
zostali także osoby posiadają-
ce status repatrianta. - W 2019 
roku na zapewnienie mieszka-
nia dla 6 rodzin w Poznaniu, 
Kaliszu, Nowym Tomyślu, 
Rawiczu, Szamotułach wyda-
no 847 tys. zł. Na aktywizację 
zawodową przeznaczono 4 
mln 937 tys. zł – tłumaczyła 
wicewojewoda Aneta Nie-
strawska. W 2019 w Środzie 
Wlkp. uruchomiono ośrodek 
adaptacyjny dla repatriantów 
„Rodak”. Łączna kwota wy-
datków na realizację program 
rządowych w woj. wielkopol-

skim wyniosła ponad 3 mld 
800 mln zł.

Wojewoda Łukasz Miko-
łajczyk przedstawił także 
plany na 2020 rok. Wśród 
priorytetów wymienił m.in. 
spotkania z samorządami w 
terenie, wyrównywanie różnic 
regionalnych w Wielkopolsce 
dzięki wykorzystaniu takich 
programów tak Fundusz Dróg 
Samorządowych czy Fundusz 
Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych. Poza tym wojewoda 
zamierza powołać zespół ds. 
bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży, a także wykorzystać 
narzędzia, którymi operuje ad-
ministracja zespolona. Wśród 
kolejnych planów jest powo-
łanie rad. – Powołam Radę 
Rozwoju Regionalnego oraz 
Radę ds. Czystego Powietrza. 
W 2020 roku zintensyfikujemy 
również działania Rady Ro-
dziny. Czeka nas dużo pracy, 
ale jesteśmy gotowi – dodaje 
Łukasz Mikołajczyk.  

Wojewoda podsumował programy 
rządowe realizowane w 2019 roku 
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Zdobyte rankiem 6 stycznia 
1919 roku lotnisko było 
ostatnim bastionem oporu 
Niemców w pobliżu wyzwo-
lonego miasta. Zdarzenie 
to miało istotny wpływ na 
przebieg powstania, ale i 
rozwój polskiego lotnictwa. 

Majątek zdobyty na lotni-
sku oraz w niemieckiej hali 
sterowcowej na Winiarach 
umożliwił stronie polskiej 
rozpoczęcie prac nad orga-
nizacją własnego lotnictwa. 
Źródła historyczne podają, 
że powstańcy przejęli sprzęt 
lotniczy wart nawet 200 mi-
lionów marek niemieckich, w 
tym kilkadziesiąt gotowych do 
startu samolotów, zakonserwo-
wane części kilkuset kolejnych 
maszyn, spore zapasy broni i 
amunicji. 

Zdobycie lotniska oceniane 
jest jako najbardziej brawuro-
wa akcja w trakcie powstań-
czych zmagań, zaś przejęty 
sprzęt lotniczy - za najwięk-
szy łup wojenny w dziejach 
polskiego oręża. Zdobycie 

lotniska i sprzętu było też 
bardzo istotne dla powodzenia 
powstania wielkopolskiego; 
niemieckie samoloty prze-
malowano na polskie barwy i 
już następnego dnia odbył się 
pierwszy, kontrolny lot nad 
Poznaniem. W trakcie kolej-
nych walk w różnych częściach 
Wielkopolski polskie lotnic-
two wspomagało powstańców 
z powietrza. 

Tej okazji na lotnisku Ła-
wica odbyły się uroczystości 

związane ze zdobyciem przez 
Powstańców Wielkopolskich 
lotniska Ławica. Z tej okazji 
pod pomnikiem Zdobywców 
Lotniska Ławica odbyły się 
okolicznościowe uroczysto-
ści oraz piknik historyczny, 
podczas którego można było 
zapoznać się z historią walk 
o lotnisko oraz obejrzeć pre-
zentację Grup Rekonstrukcji 
Historycznej  i inscenizację 
„Zdobycie Ławicy”.

Roman Szymański

Inscenizajca zdobycia Ławicy

 Rozwiązanie Krzyżówki  Świątecznej 
Do redakcji nadesłano 47 rozwiązań. Prawidłowe rozwiązanie hasła brzmi:”Jezus narodzony”. 
Szczęście w losowaniu uśmiechnęło się do Marii Kołazińskiej z Drzymałowa, która otrzymuje zestaw kosme-
tyków z Firmy szwedzkiej „Biocosmetix”, Karolina Stasik z Komorowa otrzymuje sprzęt AGD z „Inter Marche” 
w Nowym Tomyślu, Izabela Popiołkiewicz z Rakoniewic otrzymuje zestaw rybny z Firmy „Piątek” w Siedlcu. 
Marek Radny z Wolsztyna otrzymuje sprzęt  AGD z „Inter Marche”  w Grodzisku Wlkp. 

Wszystkim wysyłającym dziękujemy za życzenia świąteczne i tą drogą życzymy zdrowia i szczęścia 
w Nowym 2020 roku

Po raz kolejny w Sztab nr 
418 w Śmiglu przyłączył 
się do Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy orga-
nizując 28 Finał i skupiając 
wokół siebie 55 wolonta-
riuszy. Zbiórka rozpoczęła 
się w godzinach rannych w 
Śmiglu, Czaczu i Starym 
Bojanowie. O godzinie 
15:00 zarówno w Śmiglu 
jak i w Czaczu rozpoczęły 
się koncerty finałowe. 

Na koncerc ie  w Czaczu 
wystąpili m.in. uczniowie 
miejscowej szkoły, harcerze, 
Mażoretki „Iris” i muzycy 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
ze Śmigla.

Koncer t w Śmiglu roz-
począł się przedstawieniem 
„Dziewczynka z zapałkami” 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Śmiglu pod 
kierunkiem Aldony Wleklik 
oraz Iwony i Moniki Włoch. 
Niezmiernie dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się wystę-
py wszystkich grup Zespołu 
Tańca „Pryzmat”, a także po 
raz pierwszy występujących na 
finale Mażoretek „Iris”.

Po pełnej emocji licytacji 
w czasie której zebraliśmy aż 
10.439 zł, wystąpił Bartosz 
Fogt – Acustic Duo, a następ-
nie rockowy zespół Bedrock 
Blues z Włoszakowic. Koncer-
towi przez cały czas towarzy-
szyło specjalne stoisko Grupy 
Motocyklowej „Wind Wolves”.

Zbiórkę pieniędzy przezna-
czonych w tym roku na sprzęt 

dla dziecięcej medycyny za-
biegowej zakończyliśmy kwotą 
44.804, 35zł za.

Jak co roku mogliśmy liczyć 
na ogromną pomoc wielu osób 
i instytucji. Swoją szczodrość 
okazali  przekazując przed-
mioty na licytację m.in. Staro-
stwo Powiatowe w Kościanie, 
Urząd Miejski w Śmiglu, Za-
kład Fotograficzny „Poli-Co-
lor”, Family Club, Schronisko 
Młodzieżowe, firma „Darex”, 
Zakład Kosmetyczny „For 
You”, Hufiec Śmigiel oraz 
osoby prywatne. Wśród licyto-
wanych przedmiotów były ga-

dżety WOŚP, kubki, poduszki, 
zestawy promocyjne, obrazy, 
zestawy kosmetyków, sprzęt 
AGD, złote serduszko, a także 
bony m.in. na lot motolotnią. 

Nieoceniona okazała się 
jak zwykle pomoc Restauracji 
„Poemat” i Piekarni Danuty 
Grygier, dzięki którym na-
szym wolontariuszom i wyko-
nawcom mogliśmy zapewnić 
ciepły posiłek i ciasto.

Szczególnie chcielibyśmy 
podziękować harcerzom Hufca 
ZHP w Śmiglu, za wszelką 
okazaną pomoc.

M.D.

28 Finał WOŚP w Śmiglu
m Śmigiel
14.12.2019 r. odbyła się uro-
czystość powtórnego pochów-
ku polskiego żołnierza Henry-
ka Gilowskiego, który zginął 
w czasie II wojny światowej, 
a jego szczatki zostały eks-
humowane 25.10.2019 r. w 
parku dworskim w Broniko-
wie oraz upamiętnienia oko-
licznościowymi tabliczkami 
Powstańców Wielkopolskich 
spoczywających na cmentarzu 
parafialnym w Bronikowie: 
Antoniego Bibersteina, Józe-
fa Rydlichowskiego i Józefa 
Błaszczyka. Po uroczystej 
mszy świętej i uroczystości na 
cemntarzu wszyscy zebrali się 
w sali wiejskiej w Bronikowie 
na poczęstunku i uczesniczyli 
w przedstawieniu przygotowa-
nym przez uczniów SP w Bro-
nikowie. Słowa podziękowania 
do wszystkich zaangażowa-
nych w uroczystość skierował 
Piotr Filipowicz, dyrektor SP 
w Bronikowie. Głos zabrali 
także m.in.: poseł na Sejm RP 
Jan Dziedziczak, dr Eugeniusz 
Śliwiński, wnuczka Antoniego 
Bibersteina. W organizację 
uroczystości zaangażowani 
byli: Burmistrz Śmigla, Szkoła

Podstawowa im. por. Stefa-
na Rysmanna w Bronikowie, 
Instytut Pamięci Narodowej, 
Parafia pw. sw. Franciszka z 
Asyżu w Bronikowie, Śmigiel-
skie Towarzystwo Kulturalne, 
Sołectwo Bronikowo, KGW w 
Bronikowie i OSP Bronikowo.

 A.Jurga

Powtórny pochówek H. Gilowskiego
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W miłej atmosferze upłynął 
członkom TMZR wtorkowy 
wieczór 3 grudnia 2019 r. 
Spotkanie miało na celu 
omówienie bieżących spraw 
Towarzystwa oraz planów 
na najbliższy okres.

Dodatkowym punktem pro-
gramu było zwiedzanie wy-
stawy przygotowanej przez 
Naczelnika Wielkopolskiego 
Muzeum Pożarnictwa Huberta 
Kolera. Idealnie wpisało się 
ono w działania statutowe 
TMZR polegające na pielę-
gnowaniu historii i tradycji 
naszego regionu.  Wystawę pt. 

„Strażacki wrzesień 1939” po-
święcono udziałowi strażaków 
w wojnie obronnej 1939 roku 
i jej najciekawszym wydarze-
niom m.in. udziałowi stra-
żaków w obronie Warszawy, 
działaniom strażackiego ruchu 
oporu „Skała”.  Dodatkowo 
przedstawiono przygotowania 
do wojny, działania w pierw-
szych dniach września 1939 
roku oraz funkcjonowanie 
straży pożarnych w okupowa-
nym Poznaniu i Wielkopolsce.

Dziękujemy za miłe przyję-
cie p. Naczelnikowi Muzeum 
oraz za użyczenie sali p. Dy-
rektor ROK.

Spotkanie członków T.M.Z.R.
Do Warszawy po raz 12. a do 
Woźnik po raz 10. w Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego 
czyli Trzech Króli, 6 stycznia 
2020 r. przybył o godzinie 
15.00 orszak trzech mędrców 
ze Wschodu wioząc Bożemu 
Dziecięciu dary złota, kadzidła 
i mirry. Przybyłych a dostoj-
nych gości na progu kościoła 
powitał gwardian o. Patryk 
Stryk. Następnie weszli oni do 
kościoła gdzie zajęli przygoto-
wane w prezbiterium dla nich 
trony a na ofiarowanie złożyli 
przed ołtarzem złoto, kadzidło 
i mirrę. 

Nie było by tak pięknej 
uroczystości uroczystości gdy 
nie wspaniali i oddani ludzie. 
Konie przygotował p. Marek 
Suliga z ośrodka jeździeckiego  
„Harmony Farm” w Szew-
cach-Zgodzie.  W rolę królów 
wcielili się p. Maciej Nowak na 
koniu Iden, p. Patryjacja Cha-
jec na koniu Sheila i p. Łukasz 

Kubel na koniu Diamand. Ko-
nie prowadzili panowie Marek 
Suliga,  Czesław Chojnacki i 
Szymon Sztaferski. Transpor-
tem zajęli się p.  Łukasz Kubel 
i p. Grzegorz Rożek.

Podziękowania też należą 
się też wspaniałej młodzieży 
franciszkańskiej: Natalii Ko-
newka, Roksanie Biber, Oldze 
Sosińskiej, Julii Buda, Hani i 
Basi Marcinkowskim, Angeli-

ce Stefaniak, która zgotowała 
niecodziennym gościom wspa-
niałe powitanie i przygotowała 
liturgię a pod nieobecność 
o. Alojzego dzielnie go we 
wszystkim zastąpiła. 

Woźnicki orszak Trzech Króli

Infrastruktura Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych 
w Kościanie wzbogaciła 
się o zewnętrzną siłownię. 
Siłownia i strefa relaksu 
powstała na terenie szkoły, 
wzdłuż boiska wielofunk-
cyjnego.

W strefie postawiono m.in.  6 
urządzeń do ćwiczeń. Są to: 
rower podwójny, krzesło do 
wyciskania podwójne, poręcze 
i ławka, orbitrek i narciarz, 
prasa nożna i wioślarz, orbi-
trek i biegacz. Mogą z nich 
korzystać dorośli i młodzież, 
powyżej 14 roku życia lub ta-
kie osoby, które mają powyżej 

140 cm wzrostu.
Poza przyrządami do ćwi-

czeń, które służą poprawie 
wydolności serca, płuc oraz 

ogólnej, lepszej wydolności 
organizmu, zamontowano dwa 
stoły z siedziskami do gry w 
szachy, warcaby lub karty, 

dwa stojaki na rowery, kosze 
na śmieci i ławki. Na placu 
znajdują się także regulamin 
strefy i tablica informacyjna.

Na realizację strefy przezna-
czono z budżetu powiatu ko-
ściańskiego 65 687,66 złotych. 
Na jej wykonanie powiat w ra-
mach zadania pn.: „Budowa si-
łowni zewnętrznej wraz z stre-
fą relaksu przy hali sportowej 
nr ewidencyjny działki 345/17 
w Kościanie” pozyskał 25 tys. 
złotych. Środki pochodziły 
z ministerialnego programu 
rozwoju małej infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej o cha-
rakterze wielopokoleniowym 
OSA 2019. 

Otwarta Strefa Aktywności w Kościanie
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3 zatrzymanych to realizacja 
kolejnego wątku w śledztwie 
dotyczącym nieprawidłowości 
w działaniu grupy kapitało-
wej GetBack S.A. W wyniku 
działań podejrzanych GetBack 
poniósł straty w wysokości co 
najmniej 49 mln zł.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA zatrzy-
mali trzy osoby, w tym byłego 
członka zarządu GetBack 
S.A. oraz byłego wiceprezesa 

i prokurenta jednego z To-
warzystw Funduszy Inwesty-
cyjnych. Ustalenia śledczych 
Biura wskazują, że zatrzy-
mane osoby w sierpniu 2017 
r. reprezentując Trigon TFI 
S.A. zawarły umowę ramową 
z GetBack S.A. W jej wyniku 
zobowiązano się powierzyć 
spółce GetBack na wyłączność 
obsługę portfeli wierzytelności 
nowo utworzonych funduszy 
sekurytyzacyjnych zarządza-

nych przez to towarzystwo. 
Nowe fundusze nigdy nie po-
wstały, a w wyniku podpisania 
umowy ramowej GetBack S.A. 
poniósł co najmniej 49 mln 
zł straty. Śledztwo w sprawie 
GetBack prowadzone jest w 
kilku wątkach. Dotychczas 
zarzuty usłyszało 56 osób. 
Zatrzymane osoby zostaną 
przewiezione do Prokuratury 
Regionalnej w Warszawie, 
gdzie usłyszą zarzuty.

Zatrzymani w GetBack

Funkcjonariusze CBA zatrzy-
mali kolejne osoby zamieszane 
w proceder wyłudzania podat-
ku VAT. Wartość fikcyjnych 
faktur wprowadzonych do ob-
rotu przez zatrzymanych sięga 
kwoty kilkuset tysięcy złotych.

Czworo właścicieli pry-
watnych firm działających w 
branży finansowej, doradczej 
oraz usługowej na terenie 
województw lubelskiego i 
podkarpackiego zostało za-

trzymanych przez funkcjona-
riuszy rzeszowskiej delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego. Zatrzymani działając 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej zajmującej się m.in. 
wyłudzeniami podatku VAT, 
w latach 2014-2018, wpro-
wadzali do obrotu faktury 
dokumentujące fikcyjny obrót 
towarów. Wartość fikcyjnych 
faktur wprowadzonych do ob-
rotu przez zatrzymanych sięga 

kwoty kilkuset tysięcy złotych.
Dzisiejsze czynności to 

kolejny etap wielowątkowe-
go śledztwa, w toku którego 
wcześniej zarzuty usłyszał 
już właściciel przedsiębior-
stwa, które wystawiało „puste 
faktury”. Zatrzymani wraz ze 
zgromadzonymi w toku czyn-
ności materiałami trafią teraz 
do Prokuratury Regionalnej 
w Lublinie, gdzie usłyszą 
zarzuty.

Ponad 60 funkcjonariuszy z 
kliku delegatur CBA bierze 
udział w czynnościach zwią-
zanych z rozbiciem zorgani-
zowanej grupy przestępczej 
działającej w Polsce. 9 za-
trzymanych i zabezpieczenie 
materiału dowodowego w 30 
podmiotach, faktury na ponad 
20 mln zł.

Funkcjonariusze katowic-
kiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali 9 osób, właścicieli 
podmiotów gospodarczych ze 
Śląska działających w różnych 
branżach. Czynności podej-

mowane przez agentów Biura 
mają związek ze śledztwem 
toczącym się w Prokuraturze 
Okręgowej w Krakowie w 
sprawie działania zorganizo-
wanej grupy wprowadzają-
cej do obrotu poświadczają-
ce nieprawdę faktury VAT. 
Wstępne ustalenia wskazują, 
że wartość wprowadzonych 
do obrotu faktur przekracza 
20 mln zł.

Wszyscy zatrzymani, po za-
kończeniu przeszukań, zostaną 
doprowadzeni do Prokuratury 
Okręgowej w Krakowie, gdzie 
usłyszą zarzuty między inny-

mi działania w zorganizowa-
nej grupie przestępczej.

Jednocześnie funkcjona-
riusze CBA z delegatur w 
Katowicach, Rzeszowie, Ło-
dzi, Wrocławiu, Lublinie, 
Gdańsku i Warszawie zabez-
pieczają dokumentację finan-
sowo-księgową w siedzibach 
30 podmiotów gospodarczych 
działających na terenie kilku 
województw, w tym  śląskiego, 
małopolskiego, mazowieckie-
go i pomorskiego.

Jest to pierwsza realizacja 
CBA w tej sprawie, która ma 
rozwojowy charakter.

Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne skierowało do pro-
kuratury zawiadomienie o 
możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez Pana Mariana 
Banasia, Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli. Zawiadomie-
nie jest wynikiem kontroli 
oświadczeń majątkowych 
Mariana Banasia prowadzonej 
przez Biuro. Do zawiado-
mienia dołączono protokół 
kontroli.

28 listopada 2019 roku CBA 
zakończyło procedurę kontro-
li oświadczeń majątkowych 

Mariana Banasia, składa-
nych przez niego w latach 
2015-2019. Kontrola wykazała 
nieprawidłowości, które – w 
ocenie CBA – uzasadniają 
skierowanie sprawy do pro-
kuratury. W toku czynności 
pokontrolnych opisanych w 
art. 45 ustawy o Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym kon-
trolowany Marian Banaś zło-
żył 23 października 2019 roku 
zastrzeżenia do ustaleń CBA. 
Zastrzeżenia te zostały w ca-
łości odrzucone przez Biuro, 
o czym kontrolowany został 

poinformowany 28 listopada 
2019 roku.

W związku z ustaleniami 
kontroli 29 listopada 2019 roku 
CBA skierowało do prokuratu-
ry zawiadomienie o możliwo-
ści popełnienia przestępstwa 
przez Mariana Banasia. W 
zawiadomieniu CBA wska-
zuje na podejrzenie złoże-
nia przez Mariana Banasia 
nieprawdziwych oświadczeń 
majątkowych, zatajenie fak-
tycznego stanu majątkowego 
oraz nieudokumentowanych 
źródeł dochodu.

Kolejny zatrzymany w tzw. 
aferze podkarpackiej. Chodzi 
o wątek zakupu elektrocie-
płowni na Rzeszowszczyźnie

Agenci katowickiej dele-
gatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzą 
wielowątkowe śledztwo pod 
nadzorem Wydziału Zamiej-
scowego Prokuratury Krajo-
wej w Katowicach. W ramach 
postępowania badany jest 
zakup w 2010 r. przez PGE 

Energia Odnawialna S.A. 
Elektrociepłowni Przeworsk 
za 22 mln zł. Wcześniej wła-
ścicielem obiektu była spółka, 
która zakupiła budynki za 2.5 
mln zł.

Jak ustalili śledczy transak-
cja nie miała żadnych podstaw 
ekonomicznych. Zakupio-
ny sprzęt miał bardzo niską 
sprawność, wysoką awaryj-
ność i nie nadawał się do 
ciągłej pracy. Od momentu 

zakupu nie była ona włączona 
do użytkowania, a jej wartość 
tuż po zakupie była szacowana 
jako wartość złomu.

Do tej sprawy funkcjona-
riusze CBA zatrzymali dziś 
przedsiębiorcę z Przeworska. 
Mężczyzna usłyszy w proku-
raturze zarzut pomocnictwa 
do prania brudnych pieniędzy.

Wcześn iej  prokuratura 
przedstawiła, w tym wątku, 
zarzuty 12 osobom.

Funkcjonariusze szczecińskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego prowadzą 
wspólnie z Prokuraturą Re-
gionalną w Szczecinie postę-
powanie dotyczące przyjęcia 
korzyści majątkowej przez 
osobę pełniącą funkcję pu-
bliczną odpowiedzialną za le-
czenie pacjentów na Oddziale 
Klinicznym Chirurgii Klatki 
Piersiowej PAM, Specjali-
stycznego Szpitala im. Prof. 
A. Sokołowskiego Szczecin 
Zdunowo. Śledztwo zostało 
wszczęte na początku grudnia 
minionego roku. Do tej pory 
w sprawie CBA przesłuchało 
5 osób.

W związku z toczącym 
się postępowaniem CBA in-
formuje osoby, które dały 

się uwikłać w ten proceder i 
wręczyły korzyść majątkową 
mają możliwości skorzystania 
z tzw. klauzuli niekaralności 
wynikającej z art. 229 par. 6 kk

Zgodnie z kodeksem kar-
nym warunkiem uniknięcia 
odpowiedzialności karnej, 
jeżeli korzyść majątkowa lub 
osobista albo ich obietnica 
zostały przyjęte przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną, 
jest dobrowolne zawiadomie-
nie organów ściągania – w tym 
przypadku Delegatury CBA w 
Szczecinie z siedzibą przy ul. 
Żołnierskiej 4A, tel. 22 437 38 
00. Sprawca musi przy tym po-
wiadomić o tym fakcie zanim 
organ ten o nim się dowiedział 
i ujawnić wszystkie istotne 
okoliczności przestępstwa.

Wydział Postępowań Kontro-
lnych Delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w 
Rzeszowie wszczął 17 wrze-
śnia 2019 r. kontrolę w Urzę-
dzie Miejskim w Ustrzykach 
Dolnych. Kontrola dotyczy 
przestrzegania określonych 

przepisami prawa wybranych 
procedur podejmowania i re-
alizacji decyzji w przedmiocie 
udzielania zamówień publicz-
nych przez Gminę Ustrzyki 
Dolne w latach 2017 – 2019.

W ramach kontroli ana-
lizie jest poddawane m.in. 

przeprowadzenie zamówienia 
publicznego na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej 
Nr 119250R Krościenko-Steb-
nik w km. 2+650 – 6+615” 
oraz realizacja umowy za-
wartej w powyższym przed-
miocie.

Przedsiębiorcy z branży de-
weloperskiej, transportu i 
logistyki, prezes Izby Gospo-
darczej Transportu Lądowe-
go oraz właściciel prywatnej 
stacji telewizyjnej i uczelni 
niepublicznej w Katowicach 
oraz wykładowca tej uczelni 
zostali zatrzymani przez CBA. 
Śledztwo dotyczy korzyści 
majątkowych na blisko 1 mln 
900 tys. zł.

Krakowska delegatura CBA 
na podstawie materiałów wła-
snych prowadzi postępowanie 
w sprawie podejmowania się 
pośrednictwa w załatwieniu 
spraw w zamian za korzyści 
majątkowe, a także powoły-
wania się na wpływy w in-

stytucjach państwowych oraz 
samorządowych województwa 
małopolskiego oraz udzielania 
korzyści majątkowych osobom 
pełniącym funkcje publiczne, 
w związku z pełnieniem tych 
funkcji. W tej sprawie zarzuty 
usłyszało już 11 podejrzanych, 
w tym były senator RP VIII 
kadencji.

Do tej sprawy funkcjona-
riusze CBA na terenie woje-
wództw małopolskiego, wiel-
kopolskiego, mazowieckiego, 
dolnośląskiego i śląskiego 
zatrzymali 10 osób. Jak ustalili 
śledczy Biura w zamian za 
korzyści majątkowe, w tym 
rzeczowe i pieniężne, prze-
kazywane bezpośrednio bądź 

w formie darowizn na rzecz 
wskazanych fundacji, a także 
korzyści osobiste zatrzymani 
załatwiali za pośrednictwem 
byłego senatora różne sprawy 
w instytucjach państwowych 
i samorządowych. Zgroma-
dzony w tej części materiał 
dowodowy wskazuje na prze-
kazanie blisko 1 mln 900 tys. 
zł korzyści majątkowych.

Zatrzymanym osobom w 
Prokuraturze Regionalnej w 
Katowicach przedstawiono 
zarzuty korupcyjne, w tym 
płatnej protekcji oraz wręcza-
nia korzyści majątkowych. 
Jednocześnie agenci CBA 
wykonali przeszukania w 
kilkunastu miejscach.

Funkcjonariusze CBA zatrzy-
mali dwie osoby – w tym byłą 
prezes KPS Chemik Police 
S.A. i warszawskiego doradcę 
ds. marketingu politycznego.

Agenci Delegatury CBA w 
Szczecinie prowadzą śledztwo 
w  sprawie funkcjonowania 
Fundacji Grupy Azoty na 
rzecz rozwoju piłki siatkowej 
kobiet. Badane są także niepra-
widłowości w zakresie wydat-
kowania środków uzyskanych 
w wyniku umów sponsoringu 

zawartych w 2015 roku, któ-
rych stroną był Klub Piłkarski 
Chemik Police S.A.

Do tej sprawy funkcjonariu-
sze zatrzymali dwie osoby w 
tym byłą prezes KPS Chemik 
Police S.A. i warszawskiego 
doradcę ds. marketingu poli-
tycznego. Wszystko wskazuje 
na to, że przywłaszczyli ponad 
180 tys. zł z Klubu Piłkarskie-
go Chemik Police S.A., a część 
z tych środków wydatkowano 
na zakup powierzchni rekla-

mowych - bilbordy i plakaty 
związane z kampanią wybor-
czą. W toku czynności dokona-
no także przeszukania nieru-
chomości zajmowanych przez 
zatrzymanych. Osoby zatrzy-
mane zostaną doprowadzone 
do Prokuratury Regionalnej 
w Szczecinie, gdzie usłyszą 
zarzuty przywłaszczenia mie-
nia. Do tej sprawy agenci CBA 
zatrzymali wcześniej 19 osób. 
Śledztwo ma w dalszym ciągu 
rozwojowy charakter.

Wyłudzenia podatku VAT
Grupa przestępcza zdefrudowała 20 mln

Kontrola oświadczeń 
majątkowych szefa NIKu

Zatrzymani w aferze podkarpackiej
Korupcja w szpitalu

Kontrola w Ustrzykach Dolnych

Blisko 1 mln 900 tys. zł łapówekPrzywłaszczyli ponad 180 tys. zł

Podejrzenie nieprawidłowości 
w związku z realizacją inwe-
stycji budowy Szkoły Pod-
stawowej w Niepołomicach. 
Miejscowi samorządowcy 
zatrzymani przez funkcjona-
riuszy CBA.

Funkcjonariusze katowic-
kiej delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjne-
go prowadzą pod nadzorem 
Wydziału Zamiejscowego 
Prokuratury Krajowej w Ka-
towicach śledztwo dotyczące 
nieprawidłowości w Urzędzie 
Miasta i Gminy Niepołomice 

w związku z realizacją inwe-
stycji budowy Szkoły Podsta-
wowej w Niepołomicach wraz 
z przylegającym otoczeniem.

Do tej sprawy agenci CBA 
zatrzymali dzisiaj burmistrza i 
wiceburmistrza Miasta i Gmi-
ny Niepołomice. Przeszukali 
także ich miejsce pracy. Po 
zakończonych czynnościach 
mężczyźni zostaną doprowa-
dzeni do prokuratury, gdzie 
usłyszą zarzuty przekroczenia 
uprawnień i niedopełnienia 
obowiązków służbowych w 
związku z pełnionymi funk-

cjami publicznymi, w celu 
osiągnięcia korzyści mająt-
kowej przez inną osobę, a 
także złożenie nierzetelnych 
oświadczeń o braku powią-
zań z jednym z wykonawców 
startujących w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego.

To nie pierwsze zatrzymania 
CBA w tej sprawie. Zarzuty 
usłyszało już 16 osób. Wąt-
ki dotyczące 7 osób zostały 
wyłączone z toczącego się 
postępowania i objęte aktami 
oskarżenia.

Burmistrz i zastępca zatrzymani 

Funkcjonariusze z Dele-
gatury CBA w Rzeszowie 
zatrzymali kolejne 4 osoby 
zamieszane w wyłudzanie 
podatku VAT.

Próbowali wyłudzić podatek 
VAT poprzez  poświadczanie 
nieprawdy w dokumentach 
„Zwrot Vat dla Podróżnych” i 
wystawianie tzw. pustych fak-
tur.  Narazili Skarb Państwa 

na uszczuplenie podatku na 
kwotę ponad miliona złotych, 
faktury wystawione były na 
ponad 6 mln złotych.

Przestępczy proceder pole-
gał na utworzeniu łańcuszka 
powiązań pomiędzy podmio-
tami gospodarczymi prowa-
dzącymi pomiędzy sobą po-
zorny obrót towarami, które 
następnie, również fikcyjnie, 

opuszczały terytorium Polski.
Funkcjonariusze Biura wy-

konują czynności zlecone 
przez Prokuraturę Krajową w 
Rzeszowie, gdzie zatrzymani 
usłyszą zarzuty.

Dotychczas w tej sprawie 
zarzuty usłyszało 21 osób, 
wobec których zastosowano 
środki zapobiegawcze areszty 
i wolnościowe.

4 osoby zatrzymane w sprawie wyłudzeń
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Za dużo podmiotów me-
dycznych, za mało lekarzy 
– tak polską służbę zdrowia 
charakteryzuje Tomasz 
Karmiński, dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego. Co gorsza na 
razie nie widać realnych 
pomysłów na poprawę. Od-
bija się to także na sytuacji 
leszczyńskiego szpitala, 
w którym od 1 stycznia 
nie ma już samodzielnego 
oddziału wewnętrznego, a 
obsada innych oddziałów 
jest minimalna. 

Zgodnie z zapowiedziami z 
końcem 2019 roku przestał 
istnieć samodzielny oddział 
wewnętrzny leszczyńskiego 
szpitala. Dyrektor placówki 
Tomasz Karmiński zapewnił 
jednak w audycji „O tym się 
mówi”, że pacjenci interni-
styczni są leczeni w nowej 
formule organizacyjnej i w 
tym samym miejscu. -Oddzia-
łem opiekuje się połączony 
zespół lekarski nefrologiczno 
- internistyczny - powiedział 
- to podobna organizacja do 
tej, jaką mamy na oddziale 
ginekologiczno - położniczym. 
Dyrektor przyznał, że część le-
karzy z interny odeszła z pracy.

Zapytany o to, na których 
innych oddziałach leszczyń-
skiego szpitala brakuje lekarzy 
dyrektor odpowiedział krótko: 
na wszystkich. -Pracujemy 
z minimalnymi obsadami, 
czasem wystarczy, że ktoś się 
rozchoruje i mamy problem - 
powiedział. 

Właśnie brak lekarzy jest, 
zda n iem Ka r m ińsk iego, 
ogromnym problemem pol-
skiej służby zdrowia. Dotyczy 

to zwłaszcza interny, która 
kiedyś nazywana była „kró-
lową medycyny”, dziś brakuje 
osób, które chcą robić tę 
specjalizację. -Od kilkunastu 
lat nie ma wymogu, żeby spe-
cjalizację kardiologiczną po-
przedzała specjalizacja inter-
nistyczna - mówił Karmiński 
- poza tym przed studentami 
medycyny otwiera się bardzo 
wiele możliwości specjali-
zowania się w dyscyplinach 
pozaszpitalnych. To powoduje, 
że młodzi lekarze wolą szu-
kać pracy w przychodniach 
i poradniach prywatnych, 
których przybywa i które 
są coraz lepiej finansowane 
przez NFZ. -Mamy za dużo 
podmiotów medycznych, a za 
mało lekarzy i to jest najwięk-
szy problem służby zdrowia 
- powiedział dyrektor WSZ. 
W dodatku na poprawę sytu-
acji trzeba będzie poczekać. 
-Obecnie uczelnie medyczne 
kształcą już większą liczbę 
studentów, jednak zanim będą 
oni pełnoprawnymi lekarzami 
- specjalistami musi minąć 
kilka, a nawet kilkanaście lat - 
stwierdził Tomasz Karmiński 
- tak samo teraz odczuwamy 
skutki decyzji, jakie podjęto 
kilkanaście lat temu. Co gor-
sza, zjawisko narasta. -Jest 
źle, będzie jeszcze gorzej, co 
kilka dni w mediach pojawia-
ją się informacje o zamykaniu 
jakichś oddziałów w Polsce 
- powiedział. 

Niepokój budzą też rosnące 
koszty szpitali i brak perspek-
tyw na zwiększenie przy-
chodów. -Podniesienie płacy 
minimalnej, które weszło w 
życie od 1 stycznia oznacza 
dla nas wydanie dodatkowych 

dwóch milionów złotych rocz-
nie na wynagrodzenia, a tych 
pieniędzy nie ma w planach 
NFZ - wyliczył dyrektor - z 
pewnością także przełoży 
się to na koszty zakupów 
towarów i usług przez szpital. 
Jakby tego było mało, rośnie 
niezadowolenie z powodu 
spłaszczenia siatki płac, czyli 
pensje najmniej zarabiającego 
dotąd personelu zbliżyły się do 
wynagrodzenia pracowników 
o wysokich kwalifikacjach. 
-Pewnie wkrótce pojawią się 
więc postulaty podwyżek - 
przyznał Tomasz Karmiński 
- już ostatni rok był dla nas 
bardzo trudny i nic nie wska-
zuje na to, że ten będzie lepszy. 

Niepokój budzą też rosnące 
koszty szpitali i brak perspek-
tyw na zwiększenie przy-
chodów. -Podniesienie płacy 
minimalnej, które weszło w 
życie od 1 stycznia oznacza 
dla nas wydanie dodatkowych 
dwóch milionów złotych rocz-
nie na wynagrodzenia, a tych 
pieniędzy nie ma w planach 
NFZ - wyliczył dyrektor - z 
pewnością także przełoży 
się to na koszty zakupów 
towarów i usług przez szpital. 
Jakby tego było mało, rośnie 
niezadowolenie z powodu 
spłaszczenia siatki płac, czyli 
pensje najmniej zarabiającego 
dotąd personelu zbliżyły się 
do wynagrodzenia pracow-
ników o wysokich kwalifi-
kacjach. -Pewnie wkrótce 
pojawią się więc postulaty 
podwyżek - przyznał Tomasz 
Karmiński - już ostatni rok 
był dla nas bardzo trudny i 
nic nie wskazuje na to, że ten 
będzie lepszy. 

Radio Elka

W szpitalu jest źle, ale może 
być jeszcze gorzej 

Radni Leszna przyjęli 
jednogłośnie uchwałę o 
ustanowieniu roku 2020 
Rokiem Jubileuszu 100-le-
cia przyłączenia Leszna do 
Macierzy. Również jed-
nogłośnie nadali dziewięć 
wyróżnień Zasłużonego dla 
Miasta i Honorowego Oby-
watela Miasta Leszna. 

Pragnienie i czyny kilku po-
koleń polskich mieszkańców 
Miasta doprowadziły do tego, 
że w 1920 roku, po 127 latach 
niewoli, Leszno powróciło 
w granice odrodzonej Rze-
czypospolitej. Rada Miejska 
Leszna, dostrzegając wagę i 
znaczenie tego wydarzenia 
dla przyszłości miasta oraz 
jego mieszkańców - ustanawia 
rok 2020 Rokiem Jubileuszu 
100-lecia przyłączenia Leszna

do Macierzy - tak brzmi 
treść uchwały przyjętej jed-
nogłośnie podczas dzisiejszej 
nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej Leszna. W uzasad-
nieniu uchwały dodano, że ma 

ona uhonorować wszystkich 
tych, którzy przyczynili się do 
powrotu Leszna do Macierzy, 
szczególnie zaś Towarzystwo 
Przemysłowców Polskich, To-
warzystwo Polsko-Katolickich 
Terminatorów, Towarzystwo 
Tomasza Zana, Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, Koło 
Śpiewacze „Dembiński”, Klub 
Sportowy „Polonia” oraz ta-
kich obywateli miasta, jak 
Jan Popliński, Adam i Stani-
sław Karwowscy, mec. Adam 
Ruszczyński, dr Bronisław 
Świderski, Józef i Jan Góreccy, 
ks. Tadeusz Kopczyński. 

Józef Górecki, Adam Rusz-

czyński i Bronisław Świderski 
otrzymali też jednogłośną 
decyzją radnych odznaczenia 
honorowe „Zasłużony dla 
Miasta Leszna”. 

Poza działaczami niepod-
ległościowymi Rada Miej-
ska nadała tytuł Zasłużone-
go zmarłemu pół roku temu 
przedsiębiorcy Stanisławowi 
Baksalaremu. Te same wyróż-
nienia nadano także Andrzejo-
wi Stróżykowi, właścicielowi 
firmy Astromal oraz Maria-
nowi Langnerowi, działaczowi 
społecznemu i regionaliście. 
Tytuły Zasłużonych dla Lesz-
na przyznano także dwóm 
firmom: Leszczyńskiej Fa-
bryce Pomp i Agromiksowi z 
Rojęczyna - ich prezesi Janusz 
Szyszkowiak i Józef Dwora-
kowski zostali Zasłużonymi 
dla Leszna już pięć lat temu. 

Rada nadała też jedno ho-
norowe obywatelstwo miasta 
- otrzymał je gen. Jarosław 
Mika, Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Radio Elka

To będzie rok jubileuszowy 
MIASTO LESZNO

Z zastępcą prezydenta 
Leszna  Piotrem Jóźwia-
kiem – rozmawia Franci-
szek Gwardzik

Jaka impreza w przyszłym 
roku będzie dla Leszna 
najważniejsza?
Niewątpliwie najważniejszym 
wydarzeniem będą Obchody 
100- lecia  powrotu Leszna do 
Macierzy. Przypadają one 17 
stycznia a obchodzone będą 
16,17,i 18 stycznia. Rozpocz-
ną się uroczystym apelem 
podczas sesji Rady Miejskiej. 
Następnego dnia odbędzie się 
duży pokaz sprzętu  wojskowe-
go czyli piknik dla mieszkań-
ców Leszna. Z jednej strony 
obchodzić będziemy formalnie 
mocno patriotycznie czyli pod 
pomnikiem garnizonu ale jed-
nocześnie też w formie zabawy 
skierowanej do mieszkańców. 
Impreza odbywać się będzie 
na stadionie Smoczyka. Wie-
czorem odbędzie się koncert 
poświęcony 100-leciu powrotu 
do Macierzy.

W przeszłości były również 
obchody Aeroklubu Szy-
bowcowego.
Planujemy obchody święta 
szybowcowego tylko nie w 
tak dużym wymiarze jak w 
poprzednich latach. Są jakieś 

pieniądze przeznaczone na tą 
imprezę i szukamy sponsorów 
aby obchody te miały swoją 
range.

Proszę o kilka  słów na 
temat strajków, które w 
przyszłości chce zorganizo-
wać ZNP?
Strajki już były i wiemy wszy-
scy jak one się zakończyły. Nie 
widzę jakiegoś strajku realne-
go. Na tych strajkach stracili 
wszyscy. Nauczyciele którzy 
nie mieli zapłacone, uczniowie 
którzy siedzieli w domu oraz 
zawiedzeni rodzice. Planowa-
ne podwyżki dla nauczycieli 
w roku 2020 będą przez rząd 
respektowane.

Są też problemy w nie-
których szkołach  gdzie w 
jednych klasach jest zbyt 
dużo młodzieży a w innych 
uczniów brakuje?
Rok 2019 był kluczowy jeżeli 
chodzi o zmiany. Są szkoły 
w których  większość kończy 
lekcję o 14-tej ale też bywa , że 
kończą wieczorem. Natomiast 
nauczycieli nie zwalnialiśmy 
i jest sytuacja unormowana. 
Także program nauczania  
przygotowany przez minister-
stwo Edukacji który jest dla 
szkół czteroletnich oraz tech-
ników pięcioletnich. General-
nie są przygotowane programy 
z historii bardziej w duchu 
patriotycznym.  fot. Radio Elka

Powrót Leszna do Macierzy

Piątek 3 stycznia był ostat-
nim dniem obowiązywania 
dotychczasowych opłat za 
parkowanie w Lesznie. Od  
7 stycznia, czyli wtorku 
po Trzech Królach stawki 
poszły w górę, wydłuży się 
też okres, za jaki należy 
uiszczać opłaty. Sama 
strefa będzie nieco większa 
- parkomat stanął przy ul. 
Berwińskich. 

W listopadzie Rada Miejska 
Leszna przyjęła zmiany w 
uchwale dotyczącej Strefy 
Płatnego Parkowania. Wej-
dą one w życie we wtorek 7 
stycznia, czyli w pierwszym 
dniu roboczym po weekendzie 
i święcie Trzech Króli. 

Najważniejszą nowością są 
wyższe opłaty.

W podstrefie A, czyli ści-
słym centrum miasta godzina 
parkowania kosztować będzie 
3,60 PLN, zaś w podstrefie B 
2,00 PLN. Cena karty abona-
mentowej dla mieszkańców 
strefy wzrośnie z 20 do 25 PLN 
za miesiąc, zaś abonament dla 
użytkowników strefy nie będą-
cych mieszkańcami podrożeje 
z 10 do 20 złotych za dzień w 
podstrefie A i z 5 do 10 złotych 
w podstrefie B. 

Podwyższone zostały też tak 
zwane opłaty dodatkowe: za 
przekroczenie czasu parkowa-
nia trzeba będzie zapłacić 50 
PLN, za brak opłaty 70 PLN, a 
jeśli nie uiści się kary w ciągu 
dwóch tygodni, wzrasta ona do 
100 PLN. 

Kolejną zmianą jest wydłu-
żenie czasu funkcjonowania 

SPP - obecnie opłaty pobie-
rane są od 10.00 do 18.00, od 
7 stycznia obowiązywać będą 
od 8.00 do 18.00. Rozszerzy 
się też sama strefa - płatny 
będzie także parking wzdłuż 
ul. Berwińskich od skrzyżo-
wania z Poniatowskiego do 
Karasia, czyli przylegający do 
terenu Urzędu Miasta Leszna. 
-Parkomat przy ul. Berwiń-
skich już ustawiono, zacznie 
działać 7 stycznia, pozostałe 
będą przeprogramowane w 
weekend - powiedziała Ra-
diu Elka Lucyna Gbiorczyk 
z Urzędu Miasta Leszna. 
Zmiany stawek zostaną też 
wprowadzone w pięciu apli-
kacjach mobilnych, z których 
można opłacać parkowanie w 
Lesznie. 

Radio Elka 

Drożej, dłużej i szerzej

Cztery szkoły z Leszna: 
dwa licea i dwa technika 
znalazły się w tegorocznym 
rankingu Perspektyw. 
Wśród liceów najwyżej 
sklasyfikowano II LO, czyli 
„Kopernika” – jest na 158 
miejscu w kraju. Tech-
nikum nr 1 działające w 
Zespole Szkół Ekonomicz-
nych sklasyfikowano na 104 
miejscu w Polsce. 

Ranking liceów zawiera ty-
siąc szkół tego typu z całego 
kraju. Na pierwszym miejscu 
w tegorocznej edycji znalazło 
się Uniwersyteckie LO w To-
runiu, na drugim XIV LO w 
Warszawie, na trzecim zaś V 
LO w Krakowie. Wśród szkół 
Wielkopolski prowadzi VIII 
LO w Poznaniu, które w skali 
całego kraju jest na 25 miejscu. 

Jak wypadły leszczyńskie li-
cea? Najwyżej sklasyfikowano 
II Liceum Ogólnokształcące: 
zajmuje 158 miejsce w Pol-
sce i 8 w Wielkopolsce. To 
o siedem oczek niżej niż w 

ubiegłym roku, jednak wysoka 
pozycja pozwoliła utrzymać 
„Złotą tarczę” przyznawaną 
stu najlepszym liceom w kraju. 
„Srebrną tarczę” utrzymało też 
I LO, które jest na 293 miejscu 
rankingu krajowego i 21 w 
Wielkopolsce - w porównaniu 
z ubiegłym rokiem „Jedynka” 
spadła o trzy miejsca. III LO 
zajęło miejsce poniżej klasy-
fikowanego tysiąca, jednak w 
skali Wielkopolski jest na 88 
miejscu. 

W rankingu techników, 
uwzględniającym 500 szkół 
bardzo dobrze wypadło Tech-
nikum nr 1 działające w Ze-
spole Szkół Ekonomicznych 

w Lesznie: zajęło ono 104 
miejsce w kraju i 9 w woje-
wództwie. -Tylko 4 miejsca za-
brakły nam do „Złotej tarczy” 
- skomentowała wynik dyrek-
tor szkoły Irena Szynkarek. 
Jednak powodem do sukcesu 
jest fakt, że Technikum nr 1 
jako jedyna leszczyńska szko-
ła znalazło się w Rankingu 
Szkół Olimpijskich, biorących 
pod uwagę zarówno licea, jak 
technika - jest na 171 miejscu, 
o 11 wyżej niż rok temu. 

Na 479 miejscu (46 w Wiel-
kopolsce) sklasyfikowane 
zostało Technikum nr 3 w 
Zespole Szkół Rolniczo-Bu-
dowlanych.  Radio Elka

Ranking liceów
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Po raz piąty w Zespole 
Szkół Technicznych odbyły 
się Indywidualne Mistrzo-
stwa Szkoły w tenisie stoło-
wym w kategorii dziewcząt 
i chłopców. Organizatorami 
zawodów byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: 
Rafał Maluśki i Marcin 
Łodyga.

Do zawodów zgłosiło się 50 za-
wodniczek i zawodników. Eli-
minacje rozgrywane były sys-
temem z podziałem na grupy, 
natomiast  faza medalowa sys-
tem pucharowym. Mecz fina-
łowy był rozegrany na bardzo 
wysokim poziomie i o zwycię-
stwie decydowały detale. W 
kategorii chłopców po raz 
drugi z rzędu mistrzem szkoły 
został  Miłosz Cecuła, który w 
finale pokonał debiutującego 
Cezarego Dziedzica Trzecie 
miejsce zajęli Marcin Nowak 
i  Dawid Glapa. Wśród dziew-
cząt poziom zawodów był nie 
mniej emocjonujący. Mistrzy-
nią szkoły została Martyna 
Franek, drugie miejsce zajęła 
Julia Trzeszewska, a na miej-
scu trzecim uplasowały się ex 
aequo Wiktoria Jaskulska i 
Izabela Woźna.

R. Maluśki

W Szkole Podstawowej w 
Grąblewie odbywają się in-
nowacyjne zajęcia pozalek-
cyjne z matematyki reali-
zowane w ramach projektu 
„Wyprawa po sukces”.

Dzięki inicjatywie mamy jed-
nej z uczennic, p. Agnieszce 
Kubickiej uczniowie mieli 
możliwość uczestniczenia w 
warsztatach matematycznych, 
które odbyły się w markecie 
budowlanym „Mrówka”. Pod-
czas zajęć prowadzonych przez 
pracowników marketu ucznio-
wie obliczali powierzchnię 
podłóg i ścian, a następnie pla-
nowali zakupy odpowiednich 
ilości paneli i farb. Poznali 
również jak posługiwać się 
suwmiarką, rozmiar jakich 
produktów podawanych jest w 
calach oraz ustalali ceny pro-
duktów ustalanych na wagę. 
Lekcja poza salą lekcyjną była 
okazją do sprawdzenia i utrwa-
lenia zdobytych wcześniej 
umiejętności. Zaangażowanie 
uczniów zostało nagrodzone 
atrakcyjnymi upominkami 
oraz zaproszeniem na kolejną 
ekscytującą lekcję.  

Młodsi uczniowie wybrali 
się na wycieczkę do zakładu 
zegarmistrzowskiego, podczas  
której zapoznali się bliżej z 
zawodem zegarmistrza oraz 
różnymi sposobami odmie-
rzania czasu. Wycieczka stała 
się inspiracją dla Dawida Bal-
cerka - ucznia klasy V, który 

przygotował w szkole inte-
raktywną wystawę zegarów. 
Dawid zaprezentował kilka 
historycznych zegarów oraz 
opowiedział kolegom i kole-
żankom z klasy intrygujące 
historie z życia zawodowego 
taty, który przez wiele lat zaj-
mował się naprawą zegarów.

Ostatnią stacją listopado-
wych wypraw był Urząd Pocz-
towy w Grodzisku Wlkp. 
Uczniowie poznali tajemnicę 

pocztowej sortowni, w któ-
rej segregowane i ważone są 
paczki oraz sposoby liczenia 
banknotów przy pomocy spe-
cjalistycznych liczarek. 

Na grudzień zaplanowane 
jest kolejna seria wyjść do 
miejsc, w których uczniowie 
zapoznają się z wykorzysta-
niem matematyki w różnych 
firmach.

Projekt dofinansowała Fun-
dacja mBanku.

W Objezierzu odbył się rejon licealiady w drużynowym tenisie stołowym. Naszą szkołę reprezen-
towali: Joanna Kurczewska, Emilia Janeda, Aleksandra Kuleczka, Bartosz Kempa i Jan Słomski.
Zespół dziewcząt zajął dobre czwarte miejsce w rejonie. 
Chłopcy zostali sklasyfikowani trochę dalej.

W grudniu zakończy się pro-
jekt matematyczny „Wyprawa 
po sukces” dofinansowany 
przez Fundację mBanku. 
Ostatni miesiąc działań po-
święcony jest tematyce zdro-
wego trybu życia. Wszyscy 
chętni uczniowie mogą spraw-
dzić swoją kondycję uczestni-
cząc w zajęciach sportowych 
oraz zapoznać się ze specyfiką 
pracy trenera. W tym celu 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Grąblewie odwiedzili 
fitness klub Behapowiec Gym 
w Grodzisku Wielkopolskim. 

Emocjonujący trening po-
prowadził p.Szymon Michal-
ski zajmujący się kalisteniką 
oraz street workoutem. Pan 
Szymon posiadający tytuł in-
żyniera pokazał w jaki sposób 
wykorzystuje narzędzia ma-
tematyczne podczas codzien-
nych treningów oraz pracy 
zawodowej. 

Uczniowie z wypiekami na 
twarzach przeliczali spalone 
kalorie porównując pokona-
ne dystanse na bieżniach i 
orbitrekach. W analizie ze-
branych danych i obsłudze 
urządzeń wspierały uczniów 
p. Julia Brychcy oraz p. Natalia 
Śmieszek. Za zorganizowanie 
zdrowej lekcji matematyki w 
nowoczesnym centrum sportu 
oraz ufundowane upomin-
ki dziękujemy p.Bartoszowi 
Reślińskiemu- właścicielowi 
Behapowiec Gym. 

V Mistrzostwa Szkoły 
w tenisie stołowym

Matematyka na wycieczce

Sukcesy w tenisie "Słowaka"

"Wyprawa po sukces"

W okresie przedświą-
tecznym uczniów Szkoły 
Podstawowej w Grąblewie 
odwiedziła p. Oktawia 
Kowala-Rogozińska. 

Wykwalifikowana dietetyczka 
przypomniała uczestnikom 
matematycznego projektu 
„Wyprawa po sukces” zasady 
zdrowego odżywiania oraz 
zaintrygowała dietetycznymi 
ciekawostkami. Wskazała 
uczniom konkretne produkty, 
które warto wprowadzić do 
jadłospisu aby nasz mózg 
pracował na pełnych obrotach 
a ciało było zdrowe i dobrze 
wyglądało. 

Spotkanie było również 
świetną okazją do przeana-
lizowania etykiet kilku pro-
duktów spożywczych oraz 
wykorzystania posiadanych 

umiejętności matematycz-
nych w obliczaniu wartości 
kalorycznej posiłków. Podczas 
zajęć warsztatowych pani 
Oktawia w ciekawy sposób 
opowiedziała o swojej pracy 

zawodowej oraz ukazała obec-
ność matematyki w codzien-
nych staraniach o zdrowie 
pacjentów. 

Projekt dofinansowała Fun-
dacja mBank. 

Dietetyk na lekcji matematyki
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W niedzielę 29 grudnia 
2019 r. o godzinie 18.00 
w woźnickim kościele pw. 
Stygmatów św. Franciszka 
odbył się wznowiony, VI już 
Woźnicki Koncert Bożona-
rodzeniowy. 

Koncer t  poprowadzi l i  p. 
Krzysztof Borowiak. Rozpo-
częła go wykonana  przez Zosię 
Borowik, której na skrzypcach 
towarzyszyła Zuzia Matysiak 
kolęda Lulajże Jezuniu. Po 
przywitaniu artystów i pu-
bliczności, pastorałkę Uciekali 
zaśpiewała Jagoda Konew-
ka. Następnie we wspaniałym 
wykonaniu usłyszeliśmy we 
wspaniałym wykonaniu p. 
Aleksandry Borowiak kolędę 
Noel. A potem usłyszeliśmy 
zaśpiewaną przez siostry Ja-
godę i Natalię Konewkówne 
wzruszającą Kolędę dla nie-
obecnych… i nie jedna łza 
spłynęła na wspomnienie tych, 
których z nami już nie ma.  Na 
zakończenie tej części koncertu 
obecni, śpiewając Przekażcie 
sobie wszyscy, chwyciwszy się 
za ręce, przekazali sobie znak 
pokoju. 

Podobnie jak na poprzed-
nich koncertach na zakoń-

czenie nie mogło zabraknąć, 
bo jakżeż miało być inaczej 
Grodziskiej Orkiestry Dętej 
im. Stanisława Słowińskiego 

pod batutą wspaniałej p. 
Renaty Kubale. Rozpoczęła 
ona swój występ od wyko-
nania preludium do utworu 

„Te Deum” Marca-Antoine’a 
Charpentirea, będącym ofi-
cjalnym utworem zapowia-
dającym konkursu Eurowizji. 
A potem przez pół godziny, 
obecni w kościele uczestni-
czyli w prawdziwej uczcie dla 
melomanów: kolędy, wśród 
których Feliz navidad a także 
utwory muzyki rozrywkowej, 
a na zakończenie tak, jak 
na noworocznych koncer-
tach wiedeńskich, brawuro-
wo zagrany, skomponowa-
ny przez Johanna Straussa, 
Marsz Radetzkiego. Podobnie 
jak we Wiedniu, także we 
Woźnikach,  publiczność 
wstała, klaszcząc w rytm 
porywającej muzyki. Wielkie 
słowa uznania dla wspaniałej 
Grodziskiej Orkiestry Dętej i 
jej znakomitej dyrygentki p. 
Renaty Kubale koncertującej 
ze swoim mężem i córkami.  
Na zakończenie koncertu 
wykonawcom i przybyłym 
wiernym podziękował woźnic-
ki gwardian o. Patryk Stryk. 

Rozstając się do przyszłe-
go roku, wszyscy wspólnie 
zaśpiewali Bóg się rodzi z 
jej ostatnią zwrotką Podnieś 
rękę Boże Dziecię, błogosław 
ojczyznę miłą. oal

VI Woźnicki Koncert Bożonarodzeniowy

W tradycji polskiej Święta 
Bożego Narodzenia kojarzą się 
z niepowtarzalną atmosferą, 
kolacją wigilijną i związanymi 
z nią potrawami, i oczywiście 
kolędami śpiewanymi, czy to 
przy choince, czy w kościele, 
czy wreszcie na specjalnie 
organizowanych spotkaniach 
związanymi ze śpiewaniem 
pieśni bożonarodzeniowych. 

Najsłynn iejszą kolędą 
jest „Stille Nacht! Heilige 
Nacht!”, którą przetłumaczo-
no na ponad 300 języków i 
dialektów. Powstała w roku 
1818 w małym austriackim 
miasteczku Oberndorf nieda-
leko Salzburga (autorem słów 
był Joseph Mohr, a melodii 
Franz Xaver Gruber), należy 
do najchętniej wykonywanych 

kolęd na świecie. Chociaż był 
okres w dziejach Polski, gdy 
jej wykonywanie należało 
do złego tonu, albowiem 
kojarzyła się z okupantem w 
okresie II Wojny Światowej. 
Na szczęście te czasy minęły 
i „Cicha noc” króluje na każ-
dym spotkaniu muzycznym. 
Wykonywana w różnych 
interpretacjach muzycznych, 
od typowej muzyki sakralnej, 
symfonicznej, chóralnej, po 
przez interpretacje ludowe, aż 
na muzyce rockowej kończąc, 
należy do kanonu kolędowe-
go. Ta kolęda jest rzeczywi-
ście niezwykła i znana nie-
mal każdemu mieszkańcowi 
świata wywodzącym się z 
kultury chrześcijańskiej. 

Roman Szymański

Kolęda Cicha Noc…

TomaSz BRyChCy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

Tel.  68-3860-966
Na terenie Zbąszynia dowóz GRaTIS

zBąSzyń
Plac Wolności 2
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z 101-lecia Powstania 
Wielkopolskiego 

Serdecznie zapraszam 
do moich biur poselskich 

Jan Dziedziczak 
Pełnomocnik Rządu 
ds. Polonii i Polaków 

za granicą

Rozmowa z Leszkiem Gór-
ką- kierownikiem zespołu 
wokalnego z Centrum 
Kultury i Biblioteki w 
Opalenicy

Działam z zespołem od 2016 
roku. Przez ten czas przewi-
nęło się już kilka osób tak,że  
którzy byli od początku pozo-
stało niewielu. Zaczęło się  od 
propozycji dyrektora Centrum 
Kultury pana Krzysztofa Sa-

dowskiego, który zapraszał 
mnie już dużo wcześniej. Na-
tomiast z przyczyn osobistych 
nie mogłem  przyjąć tego 
zaproszenia, żeby prowadzić  
taką grupę, ale po pól roku 
już udało się zorganizować 
zespół i od 2016 roku pra-
cujemy już  razem. Obecny 
skład zespołu Małgorzata 
Szulc, Alicja Ferlig, Joanna 
Kubiak, Anna Jankowska,Re-
nata Hegenbarth, Magdalena 

Piosik- Kaczmarek, Justyna 
Kurek i kierownik Leszek 
Górka.

Kiedy zaczęła się pana 
przygoda z piosenką?
Właściwie zacząłem śpiewać 
już w Szkole Podstawowej bo 
podobno dobrze śpiewałem i 
zaproszenie do śpiewania przy-
jąłem. Od tego czasu zaczęła 
się  moja muzyczna przygoda 
i to w różnych kierunkach, nie 

tylko śpiew ale również gra na 
instrumentach. Przez 30 lat 
śpiewałem muzykę rozrywko-
wą z różnymi zespołami.

Jakie plany ma pan 
na najbliższe miesiące?
Być może,że uda się zrobić 
koncert dla polskich piłkarzy 
przygotowujących się do Mi-
strzostw Europy w Opalenicy.

      
Gwar.

Przygoda Leszka z piosenką

W czasie  spotkania No-
worocznego w Opalenicy 
zwróciłem się z pytaniem 
do starosty nowotomyskiego  
Andrzeja Wilkońskiego o 
plany inwestycyjne  w  2020 
roku.

Bieżący rok zapowiada się 
dość ciekawie. Myślę, że wiele 
rzeczy które żeśmy zaplano-
wali powinno się zrealizować. 
O dochody jestem spokojny 
bo my jesteśmy takim samo-
rządem, który dochody ma 
ustalone na szczeblu państwa. 
Mamy drogi sfinansowane 
ze środków pana wojewody 
z funduszu  dróg samorzą-
dowych w Gminie Lwówek 
a drugą w gminie Zbąszyń. 
Mamy też dofinansowanie na 
rozpoczęcie budowy  drogi w 
Gminie Zbąszyń ze środków 
marszałka województwa  z 
programów wiejskich. Chcemy 
także dokończyć rozbudowę 
sali sportowej ,tą część sani-
tarną i szatnie żeby można  
było organizować  imprezy 
wysokiej rangi, jeżeli chodzi 
o podnoszenie ciężarów. My-
ślimy także o tym aby było 
bezpiecznie w szkołach w 

zakresie  wyposażenia oraz 
wynagrodzeń dla nauczycieli. 
Do zmian strukturalnych w 
oświacie przygotowaliśmy się 
do tego odpowiednio wcze-
śniej dzięki współpracy z Ku-
ratorium Oświaty z Poznania 
i delegatury w Lesznie. Nasi 
nauczyciele w większości mają 
godziny ponadwymiarowe. 
Były obawy o brak nauczycieli. 
Jest wprost przeciwnie bo jest 
stabilizacja i nie powinno w 
przyszłości być niespodzianek.

F.Gwar.

Rok zapowiada się 
ciekawie

„Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym 
nowotworem mózgu-rakiem splotu 

naczyniówkowego. 
Jako rodzice prosimy o pomoc finansową 

na rehabilitację 
i dalsze leczenie Grzesia. 

Pomóż Grzesiowi i wpłać chociaż grosz 
na konto 

18 1160 2202 0000 0003 0483 5202 
z dopiskiem „dla Grzesia”. 

POTRZEBNA POMOC DLA GRZEŚIA
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