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Trwają prace przy moder-
nizacji peronów leszczyń-
skiego dworca. Zgodnie z 
zapowiedziami PKP PLK, 
ich przebudowa zakończy 
się w czerwcu tego roku. 
Po tym terminie wyko-
nawca inwestycji skupi 
się już tylko na budowie 
tunelu podziemnego, który 
zostanie wydłużony do ulicy 
Towarowej.  

Jak informuje spółka PKP 
PLK, prace na leszczyńskim 
dworcu przebiegają zgodnie 
z harmonogramem. Należy 
jednak dodać, że ze względu 
na wcześniejsze perturbacje 
związane ze zmianą wyko-
nawcy przebudowy linii E59, 
są one i tak mocno opóźnione. 
Przebudowa jednak postępuje, 
co widać gołym okiem na 
peronie 1 oraz 2. Obecnie 
ekipy budowlane układają 
tam nawierzchnie z kostki 
betonowej, trwają prace przy 
budowie nowych wiat, a także 
w przejściu podziemnym. - Po-
dróżni po przebudowie zyskają 
wysoką jakość obsługi. Perony 
mają 76 cm wysokości, co zde-

cydowanie ułatwi wsiadanie 
oraz wysiadanie z pociągu. 
Ponadto perony na całej dłu-
gości będą zadaszone, ułożona 
zostanie nowa antypoślizgowa 
nawierzchnia ze ścieżkami 
naprowadzającymi, a także 
zamontujemy tam system wi-
zualnej oraz głosowej infor-
macji pasażerskiej - informuje 
Radosław Śledziński z zespołu 
prasowego spółki. 

Po oddaniu do użytku pe-
ronów, ekipy budowlane będą 

kontynuowały prace w pod-
ziemnym tunelu. Przypomnij-
my, że po przebudowie połączy 
on budynek dworca z ulicą 
Towarową. Tam też ustawione 
zostaną dotychczasowe, zabyt-
kowe wiaty peronowe, które 
po zakończeniu modernizacji 
będą pełniły funkcję zadasze-
nia stojaków na rowery. Prze-
budowa linii E59 w naszym 
regionie ma się zakończyć w 
czwartym kwartale tego roku. 

Radio Elka 

Przebudowa peronów 

Miasta, w których upra-
wiany jest żużel stworzą 
stowarzyszenie – zapowie-
dział prezydent Łukasz 
Borowiak. To skutek 
kolejnego „okrągłego stołu” 
samorządowców tych miast, 
związanego z wymogami 
żużlowej ekstraligi. 

Pomysł „okrągłego stołu” 
żużlowych miast pojawił się 
w połowie ubiegłego roku. Z 
inicjatywą wyszedł prezydent 
Leszna, a jej powodem były 
rosnące wymagania władz 
żużlowej ekstraligi dotyczą-
ce infrastruktury sportowej. 
Samorządy miały na przykład 
wykonać odwodnienia torów i 
zakupić plandeki chroniące je 
przed opadami. 

Pierwsze spotkanie „okrą-
głego stołu” odbyło się w 
październiku ubiegłego roku w 
Lesznie, kolejne miało miejsce 
w Grudziądzu, a w stycz-
niu włodarze spotkali się w 

Gnieźnie. -Postanowiliśmy, 
że stworzymy stowarzyszenie 
żużlowych miast - poinformo-
wał radnych prezydent Łukasz 
Borowiak - w najbliższym 
czasie przedstawię Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu 
projekt statutu stowarzyszenia. 
Rada Miejska musi bowiem 
wyrazić zgodę na przystąpie-

nie do tego podmiotu. Prezy-
dent poinformował też, że do 
planowanej organizacji chcą 
przystąpić też Świętochłowice 
na Górnym Śląsku, które chcą 
odtworzyć żużel po prawie 
20 latach przerwy. Kolejne 
spotkanie „okrągłego stołu” 
odbędzie się w Zielonej Górze. 

Radio Elka

Komenda Miejska PSP 
w Lesznie podsumowała 
ubiegły rok. W powiecie 
leszczyńskim strażacy od-
notowali 1150 zdarzeń. Jak 
podkreślono, miniony rok 
był trudny, w szczególności 
jeżeli chodzi o interwencje 
dotyczące pożaru przewo-
dów kominowych.  

W 2019 roku na terenie po-
wiatu liczba zdarzeń, w któ-
rych interweniowali strażacy 
spadła o blisko 1,5 procenta. 
Łącznie w ubiegłym roku 
zanotowano 271 pożarów, 799 
miejscowych zagrożeń i 80 
fałszywych alarmów. Najwię-
cej zdarzeń miało miejsce w 
poniedziałek i środę, najmniej 
w niedzielę. Straty material-
ne osiągnęły łączną kwotę 8 
mln 475 tys. zł, a uratowane 
mienie przekroczyło wartość 
23 mln zł. 

- W minionym roku zna-
cząco wzrosła ilość pożarów 
w kominach. Odnotowaliśmy 
również wzrost zdarzeń z 
udziałem tlenku węgla. Na 
szczęście w tym przypadku 

obyło się bez ofiar - mówi st. 
kpt. Sebastian Kozłowski, p. 
o. Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Lesznie, któremu podczas 
narady rocznej formalnie prze-
kazano kierowanie jednostką. 
- Przede mną ogrom pracy. 
Mamy jednak bardzo zgrany 
zespół i z całą stanowczością 

mogę zapewnić, że mieszkań-
cy naszego regionu mogą czuć 
się bezpiecznie. 

Jednym z wyzwań jakie 
czekają komendę w tym roku, 
będzie zakup średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego, 
a także dalsza wymiana środ-
ków ochrony indywidualnej 
dla strażaków. 

Podczas dzisiejszej sesji 
oficjalnie pożegnano dwoje 
naczelników wydziałów 
Urzędu Miasta Leszna. Jo-
lanta Jankowiak, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami przechodzi 
na emeryturę, zaś Maciej 
Kubiak, Architekt Miej-
ski i naczelnik Wydziału 
Architektury, Planowania 
Przestrzennego i Budow-
nictwa przeprowadza się do 
Poznania. 

 
Jolanta Jankowiak, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami to jeden z 
pracowników z najdłuższym 
stażem - pracę w urzędzie 
rozpoczęła w 1980 roku, a 
po dziesięciu latach została 
naczelnikiem. -Pracowałam z 
czterema prezydentami i jedną 
panią prezydent, bo do pracy 
przyjmowała mnie pani pre-
zydent Halec - mówiła podczas 
pożegnania. Odchodząc na

e m e r y t u r ę  d z i ę kowa -
ła włodarzom miasta, czyli 
prezydentowi i radnym, a 
szczególnie wiceprezyden-
towi Adamowi Mytychowi, 
swojemu bezpośredniemu 
przełożonemu. 

Z pracą w urzędzie żegna się 
też Maciej Kubiak, naczelnik 
Wydziału Architektury, Pla-
nowania Przestrzennego i Bu-
downictwa, pełniący też funk-

cję Architekta Miejskiego. 
-To smutny dzień, bo bardzo 
dobrze nam się współpraco-
wało, ale rozumiem osobiste, 
rodzinne wybory - powiedział 
podczas sesji prezydent Łu-
kasz Borowiak. Maciej Kubiak 
zmienia bowiem zarówno 
pracę, jak i miejsce zamiesz-
kania. -Przeprowadzam się 
do Poznania, będę pracował 
w sektorze prywatnym - po-
wiedział Radiu Elka. Archi-
tekt Miejski za najważniejsze 
dokonania podczas 14-letniej 
pracy dla Leszna i czterech lat 
pełnienia funkcji naczelnika 
uważa przygotowanie Studium 
Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, pracę w 
Komitecie Rewitalizacji oraz 
konkursy architektoniczne na 

zagospodarowanie różnych 
zakątków miasta. 

Na stanowisko Architekta 
Miejskiego ogłoszono już 
konkurs, w wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami nowy 
naczelnik zostanie najprawdo-
podobniej powołany w drodze 
awansu wewnętrznego. 

Do grona żegnanych do-
łączył też starszy brygadier 
Maciej Zdęga, były już Ko-
mendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Lesznie. 
Na początku stycznia został 
on komendantem Szkoły Aspi-
rantów PSP w Poznaniu. Radni 
powitali też nowego szefa 
leszczyńskich strażaków - 
starszego kapitana Sebastiana 
Kozłowskiego

Radio Elka

Żużlowe Stowarzyszenie Leszna 
i Grudziądza

Strażacy podsumowali 2019 r.

Pożegnanie Naczelników

m Kościan
Na terenie Powiatu Ko-
ściańskiego trwa kwali-
fikacja wojskowa, która 
potrwa do 25 lutego 2020 
roku. Trwa w godzinach od 
7:00 do 15:00 w budynku 
przy ul. Bernardyńskiej 2 w 
Kościanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 
4 października 2019 roku 
w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w 
2020 r., do stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej wzy-
wa się mężczyzn urodzonych 
w roku 2001 i urodzonych w 
latach 1996-2000, którzy nie 
posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby 
wojskowej oraz osoby urodzo-
ne w latach 1999 i 2000, które:
a)    zostały uznane przez po-
wiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres 

tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji 
wojskowej,
b)   zostały uznane przez po-
wiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres 
tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji woj-
skowej, i złożyły, w trybie art. 
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej, 
wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej.

Ponadto będą wzywane ko-
biety urodzone w latach 1996-
2001, posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby 
wojskowej oraz kobiety pobie-
rające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 
2019/2020 kończą naukę w 
szkołach lub uczelniach me-
dycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psycho-

logicznych albo będące stu-
dentkami lub absolwentkami 
tych szkół lub kierunków, o 
których mowa w § 2 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w 
sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej.

Do stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej wzywa się 
również osoby, które ukończy-
ły 18 lat i zgłosiły się ochot-
niczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwa-
lifikacji wojskowej stanowi 
Obwieszczenie Wojewody 
Wielkopolskiego o przeprowa-
dzeniu kwalifikacji wojskowej 
w 2020 r. na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego. 
Każda osoba stawiająca się do 
kwalifikacji wojskowej otrzy-
ma wezwanie – z terminem 
kwalifikacji wojskowej - od 
burmistrza/wójta właściwego 
ze względu na miejsce za-
mieszkania.

Trwa kwalifikacja wojskowa 

m Kościan
W półkoloniach organizo-
wanych podczas tegorocz-
nych ferii zimowych przez 
Schronisko Młodzieżowe 
w Śmiglu wzięło udział 90 
dzieci z terenu powiatu w 
wieku od 7 do 14 lat. Wy-
poczynek dzieci został dofi-
nansowany przez Starostwo 
Powiatowe w Kościanie w 
ramach programu Ferie 
zimowe na sportowo.

Dzieci były podzielone na dwie 
45 osobowe grupy. Jedna to 
Dinozaury, a druga Pszczo-
ły. W ramach atrakcji dzieci 
odwiedziły kościański basen 
i lodowisko. Odwiedziły ko-
ściańskich strażaków, a także 
zwiedzały śmigielską kolejkę 
wąskotorową. Najważniejszą 

częścią programu, który orga-
nizatorzy dla nich przygotowa-
li, były liczne gry i zabawy. Po 
sportowym wysiłku na dzieci 
czekał poczęstunek.

Półkolonie po raz pierwszy 
Schronisko Młodzieżowe or-

ganizowało razem z Centrum 
Kultury w Śmiglu, śmigiel-
skim Okfirem oraz Gmin-
ną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  
Patronat nad półkoloniami 
objął Burmistrz Śmigla.

Starosta dofinansował ferie

LESZNO / KOŚCIAN
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farby,  tapety, fototapety

akcesoria malarskie

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne

karnisze, kinkiety, płyty g–k 

niałek wielki 60
64-200 wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

11 luty, piątek
Rano wstając już bez po-
śpiechu, umyliśmy się i 
poszliśmy na śniadanie. 
Jedząc śniadanie przyobie-
caliśmy sobie, że będzie-
my mieli ze sobą kontakt. 
Po zjedzonym śniadaniu 
rozeszliśmy się każdy do 
swojego samochodu i rozje-
chaliśmy się każdy w swoją 
stronę. Władek do Bielska 
Białej, a ja kierunek Toruń 
przez Poznań. Tak szczerze 
mówiąc to się trochę zżyli-
śmy mając wspólne patrze-
nie na sprawy transportu i 
życie międzyludzkie. Nie 
wiadomo kiedy znowu się 
spotkamy bo w tej naszej 
pracy to bywa różnie. Wła-
dek ma już nie daleko do 
domu, gdyż mieszka w 
Kędzierzynie Koźlu, a ja 
jeszcze miałem sporo kilo-
metrów do przejechania. Po 
przyjeździe do Poznania w 
umówionym miejscu czeka-
ła na mnie już cała rodzina, 
dwaj stęsknieni synowie 
Szymon i Sławek oraz moja 
stęskniona żona Halinka, 
no i brat Janek jako kierow-
ca który przyjechał samo-
chodem  Wartburg de lux 
z dużym bagażnikiem. Po 
tej długiej rozłące nie mo-
gliśmy się sobą nacieszyć. 
Wiadomo byliśmy młodzi 
i bardzo stęsknieni za sobą. 

No i tak się skończyły 
te moje zmagania z pierw-
szym wyjazdem do Iranu. 

Szanowni moi Czytelnicy.
Dziękuję bardzo za liczne 
telefony i opinie oraz 
zapytania, co będzie dalej 
jak skończą się odcinki 
TIRem do Iranu i czy 
będzie kolejna książka. 
Chciałbym Was poin-
formować, że jestem w 
trakcie pisania drugiej 

książki pt. TIRem do Iraku 
tylko, że tym razem latem 
1982r. Napiszę jaka była 
praca kierowców w tak 
niekiedy skrajnie trudnych 
warunkach pogodowych i 
trochę odmiennie od tych 
warunków zimowych. 
Jadąc do Iranu, najniższa 
temperatura była minus 
44 stopnie, natomiast 
latem w Iraku w miejsco-
wości Basra niedaleko 
Kuwejtu, gdzie stałem 
na pustyni oczekując na 

rozładunek, było w plusie 
62 stopnie. 
Nadmienię tylko, że nie 
miałem klimatyzacji w 
moim samochodzie, a 
obiad gotowałem wie-
czorem, aby muchy nie 
zaglądały mi do garnka. 
Tak ugotowany obiad 
jadłem wcześnie rano i to 
jeszcze gorący, ponieważ 
w nocy była również dość 
jeszcze wysoka temperatu-
ra około 40 i to przeważ-
nie bez podmuchu wiatru 
a w kabinie było prawie 
jak w piekarniku. Spało 
się przeważnie  u góry 
na plandece samochodu 
przykrywając się prze-
ścieradłem, aby nie gryzły 
komary i wstrętne mo-
skity. Wchodząc w dzień 
do samochodu, drzwi 
otwierałem przez chus-
teczkę i to szybko, ponie-
waż klamka była bardzo 
gorąca.   Taka była praca 
kierowców jeżdżących na 
Bliskiwschód. Książka z 
licznymi zdjęciami ukaże 
się na początku przyszłego 
roku.
Dzięki życzliwości Pana 
Redaktora Franciszka 
Gwardzika odcinki tej 
książki będą ukazywały 
się w tej gazecie.
Serdecznie pozdrawiam 
Adam Frąckowiak

Wspaniały kawałek historii polskiego 
transportu – epilog



Str. 4 POWIATY-GMINY
8 lutego 2020GMINA NOWY TOMYŚL

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W dniu 30 stycznia br. w 
Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury odbył się uroczy-
sty Koncert Noworoczny. 
Zaproszonych gości w holu 
NOK-u powitali: Bur-
mistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner wraz 
z zastępcami: Adrianną 
Zielińską i Grażyną Pogo-
nowską. 

W programie uroczystości 
znalazły się m.in.: etiuda 
taneczna wykonana przez 
grupę baletową, prezentacja 
multimedialna prezentująca 
inwestycje gminne wykonane 
w 2019 rok oraz wręczenie Fi-
larów Kultury przyznawanych 
przez Nowotomyskie Towarzy-
stwo Kulturalne. W tym roku 
statuetkami za zasługi na rzecz 
kultury uhonorowano Zdzisła-
wa Połącarza, Karola Rogacza 
oraz Okręgową Spółdzielnię 
Mleczarką Top Tomyśl. 

Główną atrakcją wieczoru 
był koncert zespołu Ojej z 
Bukowca, który zaprezento-
wał piosenki zespołu ABBA 
z musicalu „Mamma Mia”. Z 
zaproszenia na Koncert No-
woroczny skorzystali m.in.: 
Poseł na Sejm Jakub Rutnic-

ki, senator  Jan Filip Libicki, 
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, Kanclerz WSPiA 
Janusz Musiał,  a także bur-
mistrzowie, wójtowie z za-

przyjaźnionych gmin i miast 
partnerskich, radni, sołtysi, 
dyrektorzy szkół, szefowie in-
stytucji i stowarzyszeń, przed-
stawiciele nowotomyskich 
firm oraz media. 

W dniu 27 stycznia br, 
minęła 75. rocznica tragicz-
nych wydarzeń, jakie miały 
miejsc w Nowym Tomyślu 
w 1945 roku w trakcie 
wyparcia z miasta wojsk 
niemieckich przez Armię 
Radziecką. 

Z tej okazji, jak co roku, od-
dano hołd mieszkańcom be-
stialsko zamordowanym przez 
hitlerowskich okupantów w 
ostatnich dniach II wojny 
światowej. Na cmentarzu para-
fialnym przy grobie pomordo-
wanych nowotomyślan odbyła 

się uroczystość patriotyczna, w 
której wzięły udział delegacje 
władz gminnych, partii poli-
tycznych, służb mundurowych, 

organizacji społecznych oraz 
dzieci i młodzież z nowotomy-
skich szkół. 

Jak podkreślił Burmistrz 
Włodzimierz Hibner w oko-
licznościowym przemówieniu: 
Od tragicznych zajść minęło 75 
lat, a nas nadal poraża ogrom 
bestialstwa, jakiego wówczas 
dopuszczono się w naszym 
mieście. Pomimo tego, że 
wspominane dziś ofiary tych 
wydarzeń nie oddały życia w 
bezpośredniej walce z wro-
giem, to złożyły najcenniejszy 
dar na ołtarzu wolności – swo-
je życie. 

Koncert Noworoczny

Uczczono pamięć pomordowanych

W poniedziałek 27 stycznia 
br. w siedzibie Aesculap 
Akademii odbyło się uro-
czyste wręczenie certyfika-
tów dla pięciu najlepszych 
uczniów, a zarazem najlep-
szych młodych pracowni-
ków firmy.

Certyfikaty otrzymali: Jenek 
Natalia, Spodynek Wioletta, 
Maciejewicz Przemysław, Ku-
jawa Damian, Łączka Michał. 
Podczas uroczystości wręcze-
nia certyfikatów głos zabrali: 
przedstawiciel Aesculap AG 

Herr Jens Bergmann, przed-
stawiciele władz Wicestarosta 
Pan Marcin Brambor, Bur-

mistrz Włodzimierz Hibner 
oraz Prezes Zarządu Aesculap 
Chifa Sławomir Lukaszyk. 

W czwartek, 23 stycznia, 
w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w 
Nowym Tomyślu miało 
miejsce wyjątkowe wyda-
rzenie: niezwykle uroczysta 
prezentacja albumu Barba-
ry i Krzysztofa Jandy, Jana 
Bąbelka i Anety Wiśniew-
skiej pt. “Zdawać się może, 
że są tu od zawsze…

Małe obiekty sakralne Nowe-
go Tomyśla i okolic ze zdję-
ciami Pawła R. Schreynera“, 
wydanego przez nowotomy-
ską bibliotekę.  „Zdawać się 
może, że są tu od zawsze...” 
-  to album odzwierciedlający 
aktualny stan naszej wiedzy o 
małych obiektach sakralnych 
na ziemi nowotomyskiej, przy 
czym kryterium ich doboru 
była przynależność do parafii, 
której świątynia znajduje się na 
terenie naszej gminy. 

Z zaproszenia na ten pro-
mocyjny wieczór skorzystali 
m. in.: Starosta Nowotomyski 
– Andrzej Wilkoński, Prze-
wodnicząca Rady Powiatu 
– Renata Gruszka, Zastępca 
Burmistrza Nowego Tomyśla: 
Adrianna Zielińska, Przewod-

niczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia i Spraw 
Społecznych  Rady Miejskiej 
– Adam Polański, ks. Andrzej 
Grabański  - proboszcz parafii 
NMP Nieustającej Pomocy 
w Nowym Tomyślu, Bogdan 
Górny - prezes Nowotomyskie-
go Towarzystwa Kulturalnego. 

Obecni byli rzecz jasna 
właściwi bohaterowie wie-
czoru, twórcy prezentowanego 
albumu - autorzy opracowań: 
Barbara i Krzysztof Jandy, 
Aneta Wiśniewska i Jan Bą-
belek, a także autor zdjęć: 

Paweł Schreyner oraz redaktor 
techniczny Joanna Dąbrowska. 
Powitani gorąco zostali rów-
nież przedstawiciele darczyń-
ców, bez których życzliwości 
niemożliwe byłoby powstanie 
tego albumu, a także przed-
stawiciele świata nauki, regio-
naliści, sołtysi reprezentujący 
społeczności wiejskie naszej 
gminy oraz wszystkie osoby 
zainteresowane tematem pu-
blikacji. 

Publikacja została wydana 
dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Nowy Tomyśl.

Przyznano Certyfikaty Aesculap Chifa

Zdawać się może, że są tu od zawsze 
– promocja albumu
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Gmina Nowy Tomyśl otrzy-
mała promesę w wysokości 2 
000 000 zł w ramach Resor-
towego programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „MALUCH+”. 
Po przyznaniu środków fi-
nansowych Gmina Nowy To-
myśl planuje przeprowadzenie 
działań inwestycyjnych zwią-
zanych z rozbudową żłobka 

Złoty Promyk. Prace budow-
lane obejmować będą m.in.: 
budowę: nowych oddziałów, 
infrastruktury sanitarnej, 
placu zabaw, a także zago-
spodarowanie terenu wokół 
budynku żłobka. Przeprowa-
dzone działania inwestycyjne 
doprowadzą do zwiększenia 
liczby dostępnych miejsc dla 
dzieci z 75 do 155. 

2 000 000 zł dla Gminy 
Nowy Tomyśl

Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, 
Aleksandra Hadzik ogłosiła 
rozpoczęcie X Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci 
pod hasłem „Bezpiecznie 
na wsi: nie ryzykujesz, gdy 
zwierzęta znasz i szanu-
jesz”.

Patronat honorowy nad przed-
sięwzięciem sprawuje Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski. Jego 
organizację wspierają Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Państwowa Inspekcja Pra-
cy, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa oraz Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Dotychczasowe edycje kon-
kursu cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem dzieci także 
z terenu obejmującego działa-
nie Placówki terenowej KRUS 
w Nowym Tomyślu. Każdego 
roku w całym kraju uczest-
niczyło w nim ponad 30 tys. 
uczniów szkół podstawowych 
z terenów wiejskich. 

Konkurs promuje wśród 
uczniów szkół podstawowych 
z terenów wiejskich wiedzę na 
temat zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rol-
nym, pozytywne zachowania 
związane z pracą i zabawą 
dzieci na terenie gospodarstwa 
rolnego, a także popularyzuje 
„Wykaz czynności szczególnie 
niebezpiecznych związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, których nie wolno 
powierzać dzieciom poniżej 
16 lat,” wskazującego na pra-
ce szczególnie zagrażające 

bezpieczeństwu najmłodszych 
mieszkańców wsi, przygoto-
wanego przez KRUS.

Tegoroczne hasło konkur-
sowe ma zwrócić uwagę na 
sposoby zapobiegania wypad-
kom, związanym z obecnością 
w gospodarstwach rolnych 
zwierząt. Uczyć szacunku do 
naszych „braci mniejszych”, 
odpowiedniego traktowania 
zwierząt.

Do 12 lutego czekamy na 
zgłoszenia przez szkoły, a do 
27 lutego na prace uczniów. 
Ciekawe nagrody czekają .

Danuta Nijaka
Kierownik PT KRUS w Nowym Tomyślu

X Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci 

GMINA NOWY TOMYŚL

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

AUTORYZOWANY DEALER: 
NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274
ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
              tel. 68 386 75 04

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

Raty 0%
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We wtorek, 28 stycznia 
Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w 
Nowym Tomyślu za-
prosiła na spotkanie z 
cyklu : „Kolekcja pasji 
niecodziennych”, którego 
bohaterami byli nowoto-
myscy zdobywcy Korony 
Gór Polskich. 

Było ono wspaniałym przeży-
ciem i inspiracją dla wszyst-
kich chodzących po górach, 
wspinających się, a także tych, 
którzy w swych planach rów-
nież mają zdobycie 28 szczy-
tów polskich w wyznaczonych 

pasmach górskich, składają-
cych się na KGP.  Korona 
Gór Polski to 28 najwyższych 
szczytów w wyznaczonych 
pasmach górskich. Została 
ona ustanowiona w 1997 roku, 
a tworzy ją 28 najwyższych 
szczytów wszystkich pasm 
górskich naszego kraju. Aby 
zostać jej zdobywcą trzeba 
wejść na nie pokonując siłą 
własnych mięśni ponad 30 
tysięcy metrów n.p.m. Chętni 
do tego czynu powołali Klub 
Zdobywców Korony Gór 
Polski, do którego należy już 
ponad 30 tysięcy miłośników 
gór. Spośród nich godnością 

zdobywcy szczyci się ponad 
1600 osób, w tym także 
biblioteczni goście: Marek 
Dekier, Aleksandra i Andrzej 
Funka oraz Piotr Konieczny. 
Wieczór wypełniły opowie-
ści o przygodach na szlaku, 
zmaganiach się z często trud-
nymi podejściami, o walce 
z samym sobą, a finalnie o 
ogromnej radości i satysfak-
cji. Spotkaniu towarzyszyła 
prelekcja filmu autorstwa 
Marka Dekiera oraz wystawa 
górskiej fotografii w obiekty-
wie Aleksandry Funki, którą 
można oglądać w Galerii na 
Piętrze do 15 lutego. 

Zdobywcy Korony Gór Polskich, 
czyli góry dla każdego

W dniach 31 stycznia - 2 
lutego 2020 roku, po raz 
kolejny w hali sportowej 
„Zbąszynianka” odbył się 
Międzynarodowy Turniej 
Unihokeja 15. Polish Cup. 

Tym razem, gościliśmy sześć 
europejskich drużyn w ka-
tegorii kobiet U19 z: Czech, 
Niemiec, Norwegii, Słowacji, 
Szwajcarii oraz oczywiście 
Polski. Turniej odbywał się 
równolegle w trzech miastach: 
Nowym Tomyślu, Rakonie-
wicach i Zbąszyniu. Było to 
szczególne wydarzenie dla nas 
i naszych kibiców ponieważ w 
reprezentacji Polski mogliśmy 
oglądać trzy zawodniczki zbą-
szyńskiego klubu PKS MOS: 
Julię Opic, Kingę Waszkowiak 
i Kamilę Kotecką. 

Występem reprezentacji 
Polski rozpoczął się 15. Po-
lish Cup w Zbąszyniu. Nasza 
kadra miała trudne zadanie do 
wykonania ponieważ walczyła 
o pierwsze punkty z jednym 
z faworytów do końcowego 
sukcesu w turnieju, drużyną 
Szwajcarii. Początek był obie-
cujący. Po stracie bramki Polki 
doprowadziły szybko do remi-
su prowadząc wyrównaną grę. 
Z upływem czasu Szwajcarki 
przejęły jednak inicjatywę i 
na pierwszą przerwę schodziły 
z prowadzeniem 3:1. Nasze 
zawodniczki mimo ambitnej 
postawy w drugiej tercji nie 
zmniejszyły strat. Rywalki 
zdobyły kolejne bramki tracąc 
tylko jedną i zakończyły ją 
identycznym wynikiem 3:1. 
Mimo prowadzenia rywalek 
trybuny wypełnione prawie po 
brzegi kibicami nie ustawały 
w głośnym dopingu dla naszej 
reprezentacji do zakończenia 
spotkania. Nikt nie szczędził 
gardeł nieustannie zagrzewa-
jąc Polki do gry. Każda z za-
wodniczek zostawiła na boisku 
kawał serca ale to Szwajcarki 
cieszyły się z pierwszej wygra-
nej. Szwajcaria – Polska 9:2. 
W konkursie rzutów karnych 
również minimalnie lepsze 
okazały się przeciwniczki 
wygrywając 4:3.

Drugi pojedynek 15. Polish 
Cup w Zbąszyniance z pew-
nością nie zawiódł żadnego 
kibica unihokeja. W piątkowe 
popołudnie oglądaliśmy za-
cięty mecz Słowacja – Cze-
chy. Czeszki przez pierwsze 
dwadzieścia minut próbo-
wały wypracować przewagę 
bramkową. Niestety mimo 
dwukrotnego prowadzenia 
Słowaczki doprowadzały do 
remisu. Decydujące znaczenie 
dla całego spotkania miała 
połowa drugiej tercji kiedy 
Czeszki w krótkim czasie 
zdobyły trzy kolejne bramki. 
Ta przewaga pozwoliła im na 
spokojną grę w dalszej części 
meczu. Mimo straty trzeciej 
bramki, zawodniczki z Czech 
dołożyły do końcowego wyni-
ku jeszcze dwa gole pokonując 
ostatecznie Słowaczki 7:3. Na 
swoją korzyść rozstrzygnę-
ły również konkurs rzutów 
karnych.

Niemki okazały sięlepsze 
od Norweżek w sobotnim 
przedpołudniowym meczu w 
Zbąszyniu. Mimo, że nie było 
to spotkanie czołowych zespo-
łów tego turnieju, kibice oglą-
dali emocjonujący i ciekawy 
pojedynek. Dla obu drużyn był 
to bój o pierwsze punkty w 15. 
Polish Cup ponieważ pierwszy 
dzień turnieju zakończyły z 
dwoma porażkami na swoich 
kontach. Niemki udanie roz-
poczęły mecz wychodząc na 
prowadzenie po czterech mi-

nutach gry. Norweżki szybko 
wprawdzie wyrównały ale ry-
walki ponownie zdobyły gola 
powoli przejmując inicjatywę 
na boisku. W kolejnych minu-
tach podwyższały systema-
tycznie prowadzenie. Niemki 
nie oddały zdobytej przewagi 
do końca meczu mimo utra-
ty dwóch kolejnych bramek 
zespołu z Norwegii. Wynik 
końcowy Niemcy – Norwegia 
6:3. Konkurs rzutów kar-
nych i dodatkowy punkt także 
przypadł naszym zachodnim 
sąsiadom.

Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyło wieczorne, spo-
tkanie Polska – Słowacja.  
Takiego przebiegu meczu nie 
spodziewał się chyba nikt z 
polskich kibiców w Zbąszy-
niance. Pojedynek ze Słowacz-
kami rozpoczął się dla naszej 
reprezentacji w najgorszy z 
możliwych sposobów. Mimo 
kilku akcji Polek i gorącego 
dopingu pełnych trybun to 
Słowaczki zdobyły pierwszą 
bramkę. Następne minuty 
były jak najgorszy sen dla bia-
ło-czerwonych. Po dziesięciu 
minutach na tablicy widniał 
wynik 0:4 dla rywalek i nic 
nie zapowiadało zmian na 
lepsze. Przed końcem tercji 
coś wreszcie drgnęło. Padła 
długo oczekiwana pierwsza 
bramka dla Polek po pięknym 
podaniu Kingi Waszkowiak. 
Kibice  głęboko odetchnęli bo 
nasze dziewczyny powoli od-
zyskiwały spokój w swoich za-
graniach i kontrach. Tajemnicą 
szatni pozostanie jakie słowa 
padły podczas pierwszej prze-
rwy ale okazały się kluczowe 
dla dalszych wydarzeń. Po 
wznowieniu zespół przystąpił 
do odrabiania strat. Ogromna 

wola walki i ambicja pozwo-
liły na mozolne ale skuteczne 
zmniejszanie prowadzenia 
Słowaczek. Po czterdziestu 
minutach traciliśmy już tylko 
dwie bramki. Ostatnią tercję 
wszyscy będą z pewnością 
długo pamiętać. Do remisu 
4:4 Polki doprowadziły na 
dziesięć minut przed końcem 
meczu. Ciągłe ataki do ostat-
niej syreny nie przyniosły jed-
nak upragnionej zwycięskiej 
bramki, mecz zakończył się 
podziałem punktów. O miej-
scach zespołów w końcowej 
tabeli decydowały ostatnie 
pojedynki w 15. Polish Cup.

Najważniejszy mecz turnie-
ju kibice oglądali w niedzielne 
przedpołudnie w Zbąszyniu. 
Walkę o pierwsze miejsce 
stoczyły reprezentacje Czech 
i Szwajcarii. Zapowiadał się 
szybki i ciekawy mecz. Kibice 
mieli okazję oglądać chy-
ba najciekawszy pojedynek, 
który pokazał wszystko, co 
najlepsze w tej dyscyplinie. 
Szybkość, dynamikę, technikę 
oraz mnóstwo bramek. Wynik 
spotkania otworzyły Szwajcar-
ki obejmując prowadzenie już 
w piątej minucie spotkania. 
Okazało się jednak, że było to 
wszystko na co pozwoliły dziś 
rywalkom Czeszki. Po wyrów-
nującym trafieniu w jedenastej 
minucie rozpoczął się popis 
skuteczności czeskich zawod-
niczek. Po pierwszej tercji 
prowadziły 3:1. W kolejnych 
zdobyły odpowiednio dwie i 
cztery bramki nie pozwalając 
Szwajcarkom na trafienie do 
własnej bramki. Bezkonku-
rencyjne w niedzielę Czeszki 
zapewniły sobie tym wysokim 
zwycięstwem 9:1 również koń-
cowy sukces w całym turnieju. 

W piątek 24 stycznia br. 
sala METRO Nowotomy-
skiego Ośrodka Kultury 
zamieniła się w legendarny 
klubu Ekwador Manieczki 
a wszystko to dzięki Am-
nesia.com.pl i imprezie z 
cyklu „Klubowe Piątki” pn. 
ROZPOCZĘCIE FERII w 
stylu RETRO!

Tym razem gościem specjal-
nym był Dj Insane, rezydent 
najpopularniejszego klubu 
w Polsce – klubu Ekwador 
Manieczki!

O wyśmienitą oprawę mu-
zyczną imprezy zadbali rów-
nież :

– DJ MANIAK – to pasjonat 
z kilkunastoletnim stażem 
prowadzenia imprez na terenie 
wielkopolski. Kolekcjoner płyt 
winylowych. W swojej szafie 
ma ich kilka tysięcy, dzięki 
czemu może pozwolić sobie 
na zagranie nawet największe-
go klubowego klasyka. Były 
rezydent legendarnego klubu 
B7 BRODY i KLUB PAKA 
Karpicko.

a NORIZZ
a BURSON
a CH@D
a MASTER
Nowotomyski Ośrodek Kul-

tury Nok i Amnesia.com.pl 
wychodzą naprzeciw oczeki-
waniom i organizują „Klubo-
we Imprezy” w sali dyskoteko-
wej nowotomyskiego ośrodka 
kultury – NOK!

Pamiętajcie, że to początek 
nowej jakości imprez w No-
wym Tomyślu, którą gwaran-
tują organizatorzy ” Klubowy 
Koncert ” na Jarmark Chmielo 
– Wikliniarski Nowy Tomyśl, 
którzy powracają z nowym 
projektem!

Ta impreza to nie lada grat-
ka, dla wszystkich fanów elek-
tronicznych dźwięków, którym 
ta noc zapewne zapadnie w 
pamięci jako jedna z najlep-
szych klubowych imprez w 
naszym regionie.

To była wyjątkowa edycja 
Klubowego Piątku i jedyna 
taka okazja na imprezę klubo-

wą w NOWYM TOMYŚLU!
Fot. Maciej Kasprzak / 

Wielkopolskamagazyn.pl 

Międzynarodowy Turniej 
Unihokeja 15 Polish Cup 2020

„Klubowy Piątek” w sali METRO! 
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

 Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie 
 Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
 Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
 Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.
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 i artykułów oraz zmian tytułów BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Skup:  złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż:  materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

p.H.U. ”MARKPOL”

27 stycznia br. na wniosek 
Koalicji Antysmogowej Bye 
Bye Smog, Klub radnych 
PiS w Sejmiku Wielkopol-
skim (radny Zb. Czerwiń-
ski), złożył projekt uchwały 
Sejmiku zmieniający 
uchwałę Nr XXXIX/942/17 
Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 
18 grudnia 2017 roku w 
sprawie wprowadzenia, na 
obszarze Miasta Poznania, 
ograniczeń lub zakazów w 
zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje 
spalanie paliw. 

To pierwsza taka inicjatywa 
w Polsce. Inicjatorom udało 
się - projekt skierowany 
został do Komisji Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Sejmiku do prac 
nad nim. Inicjatorzy zostaną 
zaproszenie do współpracy. 
Tematem wiodący będzie 
podjęcie przez władze 
wojewódzkie i gminne 
propagacji oraz edukacja 
mieszkańców poprawnej 
techniki palenia paliwami 
stałymi w piecach, kotłach 
i kominkach. W wielu 
miastach i gminach Polski 
mają miejsca pokazy nisko
-emisyjnego i oszczędnego 
palenia węglem i drewnem 
w paleniskach. Takowe 
odbyły się też w Poznaniu i 
gminach ościennych. 

Miasto Poznań, podobnie 
jak inne metropolie, jest 
przeciwne  uczenia miesz-
kańców tzw. palenia od 
góry. Urzędnikom trudno 
jest zrozumieć, że prowa-

dzone od kilku lat akcje 
dotowania wymiany kopciu-
chów na inne, mniej emisyj-
ne urządzenia grzewcze, są 
nieefektywne. Nie przynio-
sły żadnego zauważalnego 
zmniejszenia smogu. W 
2019r. były aż 54 dni w 
roku z przekroczeniem norm 
dobowego stężenia pyłów 
PM10, w 2018r. ... 53 dni. 

Jak przekonuje Koalicja 
Antysmogowa Bye Bye 
Smog oprócz dotowania 
likwidacji kopciuchów (z 
koniecznym upraszczaniem 
biurokratycznych formalno-
ści) równolegle należałoby 
przedsięwzięć wiele innych 
działań antysmogowych i 
profilaktyki zdrowotnej.  
Jednym z nich powinno 
być właśnie propagacja i 
edukacja ludzi w zakresie 
poprawnych metod palenia 
węglem i drewnem.

Generalnie Polacy palą 
dobrej jakości węglem ale w 
archaicznych, nienormatyw-
nych urządzeniach grzew-
czych i złą techniką palenia. 
Nauka palenia pozwoli palić 
mniej emisyjnie i do 30% 
taniej.

Wiesław Rygielski
Koalicja Antysmogowa Bye Bye Smog

Koordynator
e-mail: koalicjaantysmogowa.

poznan@gmail.com

media społecznościowe: 
https://www.facebook.com/
groups/koalicjaantysmogo-
waByeByeSmog/

Pierwsza inicjatywa PiS 
w Polsce dot. O.Ś. i G.W.

Dnia 21.01.2020 r. w 
Grodziskiej Hali Sportowej 
odbył się jubileuszowy XX 
Międzyszkolny Turniej 
Tańca. Organizatorka-
mi imprezy były p. Anna 
Hoffman-Lusina i p. Mag-
dalena Lange z Zespołu 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego.

Celem turnieju jest propago-
wanie aktywnego stylu życia, 
integracja dzieci i młodzieży z 
różnych szkół oraz prezentacja 
ich umiejętności tanecznych.                                                                                                
Udział w tegorocznej edycji 
zadeklarowało 10 drużyn re-
prezentujących szkoły podsta-
wowe i 4 drużyny dziewcząt 
ze szkół ponadpodstawowych, 
w sumie prawie 100 uczest-
niczek: 
a 2 drużyny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Grodzisku 
Wlkp. prowadzone przez p. 
Małgorzatę Wolan i p .Joannę 
Włodarczak
a Zespół "Noblistki" ze Szko-
ły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Wielichowie                                                            

pod opieką p. Agaty Gertchen
-Dominiak
a Grupa "Bad Girls" reprezen-
tująca Szkołę Podstawową im. 
Andrzeja Grubby w Kąkolewie 
z opiekunką p. Dagmarą Koza
a  G r upa  r ep rez ent ują -
ca Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Ptaszkowie                                                               
pod opieką p. Moniki Wielgosz
a"Banda z Dwójeczki" pod 
opieką p. Małgorzaty Świtały 
reprezentująca Szkołę Podsta-
wową nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Grodzisku 
Wlkp.
a 2 drużyny z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gra-
nowie wraz z opiekunka p. 
Agnieszką Ciesielską
a 2 reprezentacje ze Szkoły 
Podstawowej w Stęszewie pod 
opieką p. Stelli Gołąb-Szlejf
a Drużyna "Lelewelki" z 
Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 6 im. Joachima Lelewela 
w Poznaniu z opiekunkami 
p. Magdaleną Karbownik i p. 
Hanną Grześkowiak
a 3 drużyny z klas I ET, Ifb 
, III E i IV E Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusz 

Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp.

Jury w składzie: p. Monika 
Jeżewska-Urbanek , p. Mał-
gorzata Świtała, p. Magdalena 
Karbownik oraz  p .Jarosław 
Szulc oceniło startujące dru-
żyny w dwóch kategoriach:

W kategorii zespołów  repre-
zentujących szkoły podstawo-
we zwyciężyła reprezentacja                              
Szkoły Podstawowej nr.1 w 
Grodzisku Wlkp. o wdzięcz-
nej  nazwie "Słowiank i",                                                      
na miejscu II uplasowały się 
"Noblistki" ze Szkoły Pod-
stawowej w Wielichowie, a 
miejsce III przypadło drugiej 
reprezentacji Szkoły Podsta-
wowej nr.1 w Grodzisku Wlkp.                                                                                               
Pozostałe drużyny skalsyfiko-
wano ex aequo na miejscu IV.

W kategorii drużyn ta-
necznych szkół ponadpod-
stawowych zwyciężyła re-
prezentacja k lasy I ET z 
Zespołu Szkół Technicz-
nych w Grodzisku Wlkp.,                                                                                                              
miejsce II przypadło w udziale 
"Lelewelkom" z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 6 w Poznaniu                                     

a III i IV miejsce odpowiednio 
drużynie z klasy Igb  i łączonej 
reprezentacji klas III E i IV 
E  również z Zespołu Szkół 
Technicznych.

Drużyny otrzymały pa-
miątkowe statuetki i dyplo-
my, a wszystkie uczestniczki 
nagrody ufundowane dzię-
ki sponsorom: Nadleśnic-
twu w Grodzisku Wlkp.,                                                                                                  
firmie "MAXIM Ceramics " 
Sp. z o. o. z Maksymilianowa,                                                                                            
Grodziskiej Hali Sportowej 
oraz Zespołowi Szkół Tech-
nicznych w Grodzisku Wlkp.

Imprezę uświetniły gościn-
ne występy najmłodszych 
-25 osobowa grupa  "TAŃ-
CZĄCE BRZDACE"- dzieci 
z klas 1-3 ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 prowadzona 
przez p. Iwonę Skrzypczak                                                           
oraz prezentacja umiejętności 
tanecznych uczennicy klasy 
II E ZST Zofii "Zojdy" No-
wickiej.

Na zakończenie wszystkich 
chętnych na  warsztaty tanecz-
ne zaprosiła druga utalentowa-
na tanecznie uczennica ZST 
Maja Szymaniak z klasy IIA.

Święto Tańca w ZST w Grodzisku Wlkp.
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16 lutego 2020 r. w Straż-
nicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rakoniewicach 
(ul. Starowolsztyńska 3A) 
będzie można wziąć udział 
w Zbiórce Krwi! Rejestra-
cja dawców będzie miała 
miejsce w godzinach od 
9.00 do 14.00. 
Krew to najcenniejszy lek, któ-
rego nie da się wyprodukować, 
oddając ją można uratować 
zdrowie lub życie. Krew mogą 
oddawać osoby zdrowe pomię-
dzy 18, a 65 rokiem życia i 
ważące powyżej 50 kg. Należy 
posiadać przy sobie dokument 
tożsamości ze zdjęciem oraz 
numerem pesel, aby mógł się 
zarejestrować. 

W ankiecie, którą wpienie-
nia potencjalny krwiodawca 
są zawarte podstawowe py-
tania, które pozwalają mu 
zorientować się o swoim stanie 
zdrowia, a lekarzowi w sposób 
kompetentny odpowiedzieć, 
czy ten dawca może oddać 
krew. Choroby, które wy-
kluczają z oddania to np. pa-
daczka, przewlekłe zapalenie 
płuc, astma, poważne choroby 
serca, skóry, np. łuszczyca, 
bielactwo nabyte. Krew ma 
pomóc naszym pacjentom, 
dlatego kwalifikacja musi być 
na tyle rzetelna, żeby nie było 
ryzyka przeniesienia chorób 
wirusowych – zapalenia wą-
troby typu C, typu B. HIV-u, 
kiły czy innych schorzeń, które 

ewentualnie mogą wpłynąć na 
zdrowie i stan pacjentów.

Warto też pamiętać, że nasza 
krew naprawdę jest potrzebna, 
bo do tej pory nie udało się 

wyprodukować jej sztucznego 
odpowiednika. Krwią może 
podzielić się tylko człowiek 
z drugim człowiekiem. Oddaj 
krew i uratuj komuś życie!

Zbiórka krwi w Rakoniewicach
28 stycznia, odbyło się 
pierwsze w tym roku spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Na spotkaniu 
omawiana była książka nie-
zwykle lubianej i poczytnej 
autorki Krystyny Mirek, 
pt. „Słodkie życie”. 

Książka wywołała wśród 
uczestniczek spotkania „go-
rącą” dyskusję, a to za sprawą 
przeżyć głównej bohaterki 
powieści, trzydziestoletniej, 
pełnej kompleksów i zupełnie 
pozbawionej wiary w siebie, 
Kornelii Rudzkiej. Jej życie, 
zamknięte w ścianach małego 
pokoiku rodzinnego domu, 
pozbawione jest „smaku”. 
Przychodzi jednak dzień, kie-
dy bohaterka mówi „dość”, 
i  postanawia zawalczyć o 
siebie, znajdując siły na walkę 

z własnymi słabościami. Jej 
dotychczasowe życie zmienia 
się o 180 stopni. Młoda kobie-
ta otwiera się na miłość, a jej 
życie nabiera rozpędu. „Słod-
kie życie”, to powieść pełna 
ciepła i wiary w to, że każde 
marzenie, nawet to, o wielkiej 

miłości, może się spełnić, 
niezależnie od tego ile mamy 
lat i jak wyglądamy. Książka o 
tym, że warto pokonywać ba-
riery i walczyć o lepsze jutro.

Kolejne spotkanie DKK od-
będzie się 24 lutego br. o godz. 
11:00. Serdecznie zapraszamy.

„Słodkie życie”

Dnia 21 stycznia 2020 roku 
w nowym budynku Zespołu 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp., mieszczącym się przy 
ulicy Nowy Świat 41, odbyły 
się zajęcia zorganizowane 
dla uczniów przez firmę Gaz 
System w Warszawie. 

Celem spotkania było zapo-
znanie uczniów z podstawo-
wymi informacjami na temat 
gazu ziemnego takimi jak: 
skład, właściwości, przezna-
czenie, zalety i ograniczenia, 
perspektywy rozwoju.

Zajęcia prowadził Pan Le-
szek Pytel, Kierownik Działu 
Eksploatacji Obiektów, Tere-
nowej Jednostki Eksploatacji 
Firmy Gaz System w Lwówku.  
W spotkaniu wzięły udział 
pierwsze, drugie i trzecie kla-
sy kształcące się w zawodzie 

Technik Mechatronik. 
Działanie to otworzyło ciąg 

cyklicznych, comiesięcznych, 
spotkań młodzieży z przed-
stawicielami firmy Gaz Sys-
tem.  Warto przypomnieć,   

iż działania te są wynikiem 
podpisanego porozumienia o 
współpracy pomiędzy Zespo-
łem Szkół Technicznych, a fir-
mą Gaz System w Warszawie. 

Magdalena Ambrozik

"Gaz System dla mechatroników"

W nawiązaniu do między-
narodowej akcji Sprzątanie 
Świata 2019, nasza uczniowie 
Zespołu Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go w Grodzisku wzięli udział 
w XII edycji ogólnopolskiego 
konkursu pod hasłem: „Oddaj 
używany telefon komórkowy 

– pomagając innym pomagasz 
swojej szkole”. Akcja polega-
ła na zebraniu przez szkołę 
używanych, niepotrzebnych 
telefonów komórkowych bez 
baterii. 

Telefony po ewentualnej 
naprawie i usunięciu wszelkich 
danych mogą trafić do krajów 

rozwijających się w Afryce i 
Azji, gdzie będą mogły jeszcze 
przez lata służyć innym dzie-
ciom. Natomiast niesprawne 
telefony zostaną przekazane 
do recyklingu. 

Udało się zebrać 2,5 kg sta-
rych telefonów komórkowych.

Magdalena Zadoń

Sprzątanie Świata 2019

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

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  

w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

Paproć 79, wylot z Nowego Tomyśla na Poznań

Największy handel samochodami
pn.–pt. 10.00–18.00 sob.–niedz. 10.00–15.00

Tel: /Faks 61 442-28-32

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA 

KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

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” 

W Wielkopolsce zakończyły 
się już ferie zimowe trwające 
od 27 stycznia do 9 lutego. 
W ramach akcji „Bezpieczne 
ferie zimowe”, 24 stycznia br. 
odbyło się w Wielkopolskim 
Muzeum Pożarnictwa w Rako-
niewicach – Oddział Zamiej-
scowy Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach, 
niezwykle ciekawe spotkanie 
z młodzieżą z klasy munduro-
wej I LO w Opalenicy z udzia-
łem Wojewody Wielkopolskie-
go Łukasza Mikołajczyka oraz 
Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP mł. bryg. 
Dariusza Matczaka. W tej 
niecodziennej wizycie wzięli 
udział również wiceburmistrz 
Rakoniewic Arkadiusz Paw-
łowski, dyrektor Rakoniewic-
kiego Ośrodka Kultury Gizela 
Ziółkowska oraz komendanci 
powiatowi PSP z Grodziska 
Wlkp.i Kościana.

Zajęcia edukacyjne na temat 
bezpieczeństwa pożarowe-
go, zasad ewakuacji z bu-
dynków oraz czujek tlenku 
węgla i dymu poprowadzili 
koordynatorzy wojewódzcy 
ds. prewencji społecznej KW 
PSP w Poznaniu i strażacy 
z komend powiatowych z Gro-
dziska Wlkp. i Kościana, z wy-
korzystaniem nowoczesnych 
narzędzi edukacyjnych – mo-
bilnych symulatorów zagro-
żeń pożarowych i ekologicz-
nych budynku mieszkalnego 
z modułem „Woda-Las” oraz 
budynku użyteczności pu-
blicznej. Pokaz symulowanych 
zagrożeń pożarowych wzbu-
dził duże zainteresowanie za-

równo młodzieży jak i samego 
Wojewody, który w rozmowie 
z młodzieżą podkreślił wagę 
inwestowania w bezpieczeń-
stwo swoje i najbliższych.

Uczniowie mieli okazję 
w towarzystwie wojewody 
zobaczyć interaktywny pokaz 
w Multimedialnej Sali Edu-
kacyjnej „Strażacy na ratunek 
przyrodzie”, a sam wojewoda 
zasiadł za kierownicą w kabi-
nie wozu strażackiego STAR 
21. Prezentację sali poprowa-
dził Hubert Koler naczelnik 
Wielkopolskiego Muzeum 

Pożarnictwa. Na zakończenie 
spotkania wojewoda wraz 
z komendantem wręczyli mło-
dym uczestnikom spotkania 
czujki dymu - symbol kampa-
nii edukacyjnej Państwowej 
Straży Pożarnej „Czujka Na 
Straży Twojego Bezpieczeń-
stwa”.

Relacje ze spotkania są do-
stępne na portalu społecz-
nościowym Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
oraz Edukacji i Profilaktyce 
Pożarowej.

Tekst st. kpt. Alicja Borucka

Bezpieczne Ferie Zimowe 
z Wojewodą Wielkopolskim

Dnia 5 lutego 2020 roku naj-
młodsi użytkownicy rakonie-
wickiej Biblioteki Publicznej  
oraz filii bibliotecznej w Ro-
starzewie mieli okazję obej-
rzeć spektakl pt. ,,Nowe przy-
gody Doktora Dolittle” w 
wykonaniu artystów Studium 
Teatralnego KRAK-ART w 
Krakowie. Młodzi widzowie 
zapoznali się z przygoda-
mi sympatycznego i pomy-
słowego Doktora Dolittle, 
który w niezwykły sposób 
niósł pomoc afrykańskim 
zwierzętom. Dzieci były za-
chwycone grą aktorów, ko-
lorowymi kostiumami oraz 
barwną i ciekawą scenografią.  
W trakcie przedstawienia ar-
tyści zachęcali dzieci do ak-
tywnego udziału w spektaklu. 

Mali uczestnicy dowiedzieli 
się jak ważne jest pomaganie 
zwierzętom. Spotkanie teatral-
ne było dla wszystkich niezwy-
kłym przeżyciem, dostarczyło 

wielu pozytywnych wrażeń,  
za co nagrodzono artystów 
gromkimi brawami.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach.

Spotkanie z teatrzykiem
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W dniach 31 stycznia – 2 
lutego 2020 roku, w Gro-
dziskiej hali Sportowej 
odbywał się XVI Halowy 
Turniej Piłki Nożnej Kobiet 
„Grodzisk Cup 2020”.

Łącznie podczas trzydnio-
wych zmagań rozegrano 148 
spotkań i strzelono 369 goli! 
Poniżej przedstawiamy wyniki 
turnieju:

WYNIKI:
a ORLICZKI O PUCHAR PREZESA INTER-
MARCHE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

1. GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI 
2. 1KS ŚLĘZA I WROCŁAW 
3. KKP STOMILANKI OLSZTYN 
4. MLKS TUCHOLANKA/BÓR TUCHOLA
5. 1KS ŚLĘZA II WROCŁAW
6. LUKS ORZEŁ LIPNO
7. LPFA KOŚCIAN 
NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: OLIWIA 
KOKOT – GSS Grodzisk Wielkopolski 
NAJLEPSZA BRAMKARKA: NIKOLA 
IWAŃSKA – KKP STOMILANKI Olsztyn 
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: LAURA 
WŁOCH (10 bramek)  – MLKS TUCHO-
LANKA/BÓR Tuchola

a  MŁODZICZKI O PUCHAR PREZESA 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRO-
DZISKU WIELKOPOLSKIM
1. KKP STOMILANKI OLSZTYN
2. 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 
3. MKS POLONIA ŚWIDNICA 
4. GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI
5. MLKS TUCHOLANKA/BÓR TUCHOLA
6. UKS GROM CZACZ
7. KS GROM WOLSZTYN 
8. LIDER KOBELIAKY 

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: LENA 
SZCZEPKOWSKA – KKP STOMILANKI 
Olsztyn 
NAJLEPSZA BRAMKARKA: HANNA 
MADALIŃSKA – MKS POLONIA Świdnica 
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: KATARZY-
NA MUSIAŁOWSKA (10 bramek) – 1KS 
ŚLĘZA Wrocław 

a TRAMPKARKI O PUCHAR STAROSTY 
GRODZISKIEGO 
1. MKS POLONIA I ŚWIDNICA
2. GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI 
3. MKS POLONIA II ŚWIDNICA
4. LIDER KOBELIAKY 
5. 1KS ŚLĘZA WROCŁAW
6. KS GROM WOLSZTYN 
7. LUKS ZIEMIA LUBIŃSKA 
8. KKP STOMILANKI OLSZTYN
9. UKS GROM CZACZ 
10. KP BŁĘKITNI STARGARD 
NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: JULIA 
POBERIJ – LIDER Kobeliaky
NA JLEPSZA BRAMK ARK A: ZOFIA 
DZIURLA – GSS GRODZISK Wielkopolski 
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: DARIA 
MATUSZEWSKA (12 bramek) – MKS 
POLONIA Świdnica 

a OPEN O PUCHAR BURMISTRZA GRO-
DZISKA WIELKOPOLSKIEGO 
1. KKP STOMILANKI I OLSZTYN
2. GSS I GRODZISK WIELKOPOLSKI
3. KKP STOMILANKI II OLSZTYN
4. 1KS ŚLĘZA WROCŁAW
5. KS GROM WOLSZTYN
6. LUKS ZIEMIA LUBIŃSKA 
7. KP BŁĘKITNI STARGARD
8. LFA TUREK

9. GSS II GRODZISK WIELKOPOLSKI 
10. KKP STOMILANKI III OLSZTYN 
NAJLEPSZA ZAWODNICZKA: VALEN-
TYNA TARAKANOVA – KP STOMILANKI 
Olsztyn
NAJLEPSZA BRAMKARKA: EMILIA 
OSOWIECKA – 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 
NAJLEPSZA STRZELCZYNI: SYLWIA 
MAREK (10 bramek) – GSS GRODZISK 
WIELKOPOLSKI 

ALL STARS 
1. VALENTYNA TARAKANOVA – KKP 
STOMILANKI Olsztyn
2. WIKTORIA CISOWSKA – KS GROM 
Wolsztyn
3. KARINA KRUK – 1KS ŚLĘZA Wrocław 
4. PATRYCJA SUTKOWSKA – GSS Grodzisk 

Wielkopolski 
5. SYLWIA MAREK – GSS Grodzisk 
Wielkopolski 
PUCHAR REDAKTORA NACZELNEGO 
„DWUTYGODNIK POWIATY I GMINY” 
DLA TALENTU PIŁKARSKIEGO – OLIWIA 
KOKOT GSS GRODZISK WIELKOPOLSKI  
PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZ-
TWA WIELKOPOLSKIEGO - DLA NAJ-
LEPSZEJ ZAWODNICZKI Z WIELKO-
POLSKI PODCZAS GRODZISK CUP 2020 
– PATRYCJA SUTKOWSKA GSS GRODZISK 
WIELKOPOLSKI 
NA JMŁODSZ A Z AWODNIC ZK A  – 
UCZESTNICZKA GRODZISK CUP 2020 
– ANNA LOREK 1KS ŚLĘZA WROCŁAW 

DZIĘKUJEMY 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Kobiet Grodzisk Cup 2020 W środę 5 lutego 2020 roku, 

na terenie Powiatu Grodzi-
skiego przebywał Wojewo-
da Wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk.  
W czasie spotkania ze 
Starostą Grodziskim 
Mariuszem Zgaińskim oraz 
Wicestarostą Grodziskim 
Sławomirem Górnym, 

Wojewoda zapoznał się ze 
stanem spraw realizowanych 
przez grodziski samorząd 
powiatowy oraz najważniej-
szymi problemami społecz-
nymi, które rozwiązuje Powiat 
Grodziski. Omówiono sprawy 
szkolnictwa ponadpodstawo-
wego, służby zdrowia, dróg 
oraz komunikacji publicznej.  
Wojewoda Wielkopolski spo-
tkał się także z burmistrzami, 
wójtami, przewodniczącymi 
rad miejskich i gminnych oraz 
przedstawicielami Zarządu i 
Rady Powiatu Grodziskiego. 
Wojewoda przedstawił prio-
rytetowe zadania realizowane 

przez administrację rządową, 
omówił sprawy związane z 
chorobą ASF i ptasią grypą 
oraz zachęcał samorządowców 
do współpracy z administra-
cją rządową i korzystania z 
rządowych programów po-
mocowych. W dyskusji, sa-
morządowcy gminni i powia-
towi zadali Wojewodzie wiele 
pytań dotyczących bieżących 

spraw realizowanych przez 
powiatowe i gminne jednost-
ki samorządu terytorialnego. 
Wojewoda Wielkopolski zapo-
wiedział także, że tego rodzaju 
wizyty konsultacyjne, wejdą 
do jego kalendarza zadań, 
realizowanych cyklicznie na 
obszarze całego Województwa 
Wielkopolskiego.

Wizyta Wojewody Wielkopolskiego
POWIAT GRODZISKI

Tegoroczna zimowa aura nie 
sprzyja zabawom na świeżym 
powietrzu. Wcale nas to nie 
martwi, więcej bowiem osób 
szuka wówczas zajęć w kli-
matycznych pomieszczeniach 
naszego pałacu. A ofert u nas 
nie mało!

Ferie zimowe to wymarzony 
czas dla dzieci. Wówczas mogą 
one odpocząć od codziennych 
zajęć lekcyjnych. Ośrodek w 
Granowie przez okres trwa-
nia ferii zimowych  starał się 
zapewnić dzieciom, młodzieży 
oraz osobom dorosłym  różne 
formy spędzania wolnego cza-
su. W naszej ofercie znalazły 
się między innymi warsztaty 
plastyczne, szydełkowe, ręko-
dzielnicze, teatralne, modelar-
skie połączone z elementami 
majsterkowania oraz malowa-
nie na jedwabiu.

W każdy dzień tygodnia 
uczestnicy warsztatów i zajęć 
zmagali się z różnymi for-
mami działań plastycznych i 
technicznych. Oprócz dodat-
kowych zajęć organizowanych 
konkretnie pod kontem ferii 
w GOK-u spotykali się także 
uczestnicy stałych spotkań 
m. in. w pracowni gobelinu, 
witrażu i jogi.

Mamy nadzieję, że czas 
spędzony w GOK-u uczest-
nicy zajęć będą wspominać 

jako „dobrą formę relaksu i 
zabawy” oraz że powrócą do 
nas już niebawem.

Ferie w GOK-u w Granowie

Dnia 17 stycznia 2020r., w ra-
mach działań wewnątrzszkol-
nego doradztwa zawodowego,  
w Zespole Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskie-
go w Grodzisku Wlkp. odbyła 
się II edycja „Dnia Współpracy 
z Uczelniami Wyższymi”.

Swoją obecnością zaszczycili 
nas przedstawiciele: 
a Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa, 
a Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu, Wydziału 
Ekonomiczno- Społecznego,
a Politechniki Poznańskiej, 
Wydziału Elektrycznego, In-
stytutu Elektrotechniki i Elek-
troniki Przemysłowej, 
a Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu,
a Wyższej Szkoły Handlu i 
Usług w Poznaniu. 

Uczniowie klas IV i III Techni-
kum mieli okazję uczestniczyć 
w ciekawych zajęciach zorga-
nizowanych przez zaproszo-
nych gości. Podczas spotkań, 

które przebiegały w bardzo 
sympatycznej atmosferze, 
uczniowie mogli zapoznać się 
z bogata ofertą uczelni oraz 
uzyskać odpowiedzi na nurtu-
jące ich pytania.  

Zarówno uczniowie jak 

i zaproszeni goście bardzo 
pozytywnie ocenili tego typu 
inicjatywę szkoły. 

Kolejna  edycja  „ Dn ia 
Współpracy z Uczelniami 
Wyższymi” już za rok:).

Magdalena Ambrozik

Dzień Współpracy z Uczelniami Wyższymi
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PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793 
lub 506 08 92 93

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 620 zł /tona 
a blacha 460 zł/tona
a puszka 3,00 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

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

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

Małgorzata i Zdzisław Brudło
Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a gbratki krzaczaste i zwisające

a pierwiosnki, stokrotki, niezapominajki i inne
a byliny i trawy a obsadzanie mis, 
skrzynek, donic i innych pojemników

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

GMINA GRODZISK WIELKPOLSKI

W piątek 24 stycznia 2020 
roku odbyła się kolejna 
edycja konkursu wiedzy o 
naszym mieście „Grodzisk 
Wczoraj i Dziś”. Patronat 
nad nim objął Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego. 
W tym roku w rolę gospo-
darza wydarzenia wcieliła 
się Szkoła Podstawowa Nr 
2 im. Powstańców Wielko-
polskich.

Do rywalizacji przystąpili 
reprezentanci dwóch kategorii 
wiekowych, uczęszczających 
do klas IV – VI oraz VII – 
VIII, na co dzień uczących 
się w szkołach podstawowych 
gminy Grodzisk Wielkopolski.

Celem konkursu było utrwa-
lenie znajomości i wiedzy o 
historii i współczesnym życiu 
Grodziska Wielkopolskiego 
oraz naszej gminy.

Komisja konkursowa wyło-
niła zarówno najlepsze druży-
ny, jak również indywidual-
nych mistrzów wiedzy o swojej 
Małej Ojczyźnie.

KLASYFIKACJA 
ZESPOŁOWA

a Kategoria klas IV – VI:
I miejsce – Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdy-
cha w Grodzisku Wielkopol-
skim, w składzie: Radosław 
Mańkowski klasa VI, Maria 
Pałyga klasa VI,
II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Grodzisku 
Wielkopolskim, w składzie: 
Aleksandra Nadobnik klasa 
V, Aleksandra Soloch klasa V,
III miejsce – Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w 
Ptaszkowie, w składzie: Emilia 
Benenowska klasa V, Dawid 
Adamczewski klasa VI,
IV miejsce – Szkoła Podsta-

wowa Nr 1 im. Polskich Olim-
pijczyków w Grodzisku Wiel-
kopolskim, w składzie: Julia 
Adamczak klasa VI, Wiktoria 
Mańkowska klasa VI,
V miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Grąblewie, w składzie: 
Patryk Adamczak klasa VI, 
Zofia Maniecka klasa V,
VI miejsce – Szkoła Podsta-
wowa im. Andrzeja Grubby w 
Kąkolewie, w składzie: Joanna 
Huchwajda klasa VI, Julia 
Matysiak klasa VI.

a Kategoria klas VII – VIII:
I miejsce – Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wielkopolskim, 
w składzie: Zuzanna Skrzyp-
czak klasa VII, Wiktor Ciorga 
klasa VIII,
II miejsce – Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Grodzisku 
Wielkopolskim, w składzie: 
Dorota Kałek klasa VIII, Ka-
mil Rataj klasa VIII,
III miejsce – Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Grodzisku 

Wielkopolskim, w składzie: 
Wojciech Jackowski klasa VII, 
Marcin Weber klasa VII,
IV miejsce – Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Ptasz-
kowie, w składzie: Zuzanna 
Dybionka klasa VIII, Dominik 
Wielgosz klasa VIII,
V miejsce – Szkoła Podstawo-
wa w Grąblewie, w składzie: 
Karolina Lemańska klasa VII, 
Matylda Walorczyk klasa VIII,
VI miejsce – Szkoła Podsta-
wowa im. Andrzeja Grubby 
w Kąkolewie, w składzie: 
Patrycja Jeżewska klasa VII, 
Julia Śron klasa VIII.

KLASYFIKACJA 
INDYWIDUALNA
a Kategoria klas IV – VI:
I miejsce – Radosław Mań-
kowski, Szkoła Podstawowa 
Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wielkopolskim,
II miejsce – Maria Pałyga, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
kpt. Józefa Rejdycha w Gro-
dzisku Wielkopolskim,
III miejsce – Aleksandra 
Soloch, Szkoła Podstawowa 

Nr 2 im. Powstańców Wielko-
polskich w Grodzisku Wiel-
kopolskim.

a Kategoria klas VII – VIII:
I miejsce – Wiktor Ciorga, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. 
kpt. Józefa Rejdycha w Gro-
dzisku Wielkopolskim,
II miejsce – Zuzanna Skrzyp-
czak, Szkoła Podstawowa Nr 
4 im. kpt. Józefa Rejdycha w 
Grodzisku Wielkopolskim,
III miejsce – Kamil Rataj, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Grodzisku Wielkopolskim.

Nagrody oraz dyplomy laure-
atom wręczył Burmistrz Piotr 
Hojan.

Se rde cz n ie  g r a t u lujemy 
wszystkim uczestnikom sze-
rokiej wiedzy o swoim mieście 
i gminie oraz zapraszamy 
na przyszłoroczny konkurs, 
którego organizatorem będzie 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im 
kpt. Józefa Rejdycha w Gro-
dzisku Wielkopolskim. 

Konkurs wiedzy "Grodzisk 
wczoraj i dziś"

W poniedziałek, 27 stycznia 
2020 roku w Grodzisku 
Wielkopolskim obchodzono 
75 rocznicę wyzwolenia 
miasta spod okupacji 
hitlerowskiej. Z tej okazji 
o godzinie 11:00 w kościele 
poklasztornym odprawiona 
została Msza Święta w inten-
cji poległych Grodziszczan, 
której przewodniczył ks. 
Roman Gajewski – Dziekan 
Dekanatu Grodziskiego. 

Następnie przedstawiciele 
władz samorządowych szcze-
bla gminnego i powiatowego, 
reprezentanci stowarzyszeń, 
organizacji, szkół i instytucji 
z terenu naszej gminy przeszli 
przed pomnik Wdzięczno-
ści, gdzie przy dźwiękach 
werbli oraz warcie harcerzy 
złożono wiązanki kwiatów 
i zapalono znicze. Okolicz-
ności wydarzeń związanych 
z wyzwoleniem Grodziska 
Wielkopolskiego oraz nazwi-
ska poległych w tym dniu 

Grodziszczan przypomniał 
w wystąpieniu Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan. 

Kwiaty złożone zostały tak-
że przy pomniku upamiętnia-
jącym obóz przejściowy dla 
Polaków i Żydów oraz dla 
jeńców wojennych, przetrzy-
mywanych i więzionych przez 
hitlerowców w czasie II wojny 
światowej, który znajduje się w 
Młyniewie. 

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego składa serdeczne 
podziękowania:

Duchowieństwu, Grodzi-
skim Harcerzom, Grodziskiej 
Orkiestrze Dętej, pocztom 
sztandarowym, delegacjom 
szkół szczebla gminnego i po-
wiatowego, strażakom ochot-
nikom, obecnym delegacjom 
oraz przybyłym mieszkańcom 
za szacunek dla minionych 
pokoleń, wyrażony poprzez 
udział w dzisiejszej uroczy-
stości i okazaną pomoc przy 
jej organizacji. 

75 Rocznica Wyzwolenia 
Grodziska 
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Pięć osób zatrzymanych przez 
funkcjonariuszy Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego w 
związku ze śledztwem doty-
czącym nieprawidłowości przy 
warszawskiej reprywatyzacji. 
Zarzut w tej sprawie usłyszy 
także były burmistrz Włoch. 
To kolejne czynności w tym 
wielowątkowym śledztwie.

Funkcjonariusze warszaw-
skiej Delegatury Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego 
zatrzymali kolejne pięć osób 
w śledztwie dotyczącym 
nieprawidłowości przy war-
szawskiej reprywatyzacji 
- między innymi jednego z 
warszawskich developerów, 
pracownika Urzędu m.st. 
Warszawy, radcę prawnego 
oraz osobę zajmującą się 
handlem roszczeniami.

Po zakończeniu czynności 
zatrzymanych przewieziono 
do Prokuratury Regionalnej 
we Wrocławiu, gdzie usłyszą 
zarzuty udzielenia korzyści 
majątkowych urzędnikom 
m.st. Warszawy. Agenci CBA 
przeszukali także mieszkania 
zatrzymanych oraz jedną z 

kancelarii prawnych na terenie 
województwa mazowieckiego.

Zarzut wręczenia korzyści 
majątkowej w tym śledztwie 
usłyszy także, zatrzymany 
przez CBA do innego postępo-
wania, były burmistrz Włoch. 
Mężczyzna został zatrzymany 
na gorącym uczynku przyjęcia 
200 tys. zł od znanego deve-
lopera. W zamian wydawał 
decyzje administracyjne do-
tyczące warunków zabudowy. 
Zatrzymany w październiku 
były burmistrz Włoch został 
decyzją sądu tymczasowo 
aresztowany na trzy miesiące. 
W ubiegłym tygodniu sąd 
zdecydował o przedłużeniu 
aresztu. 

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury CBA prowa-
dzą obecnie pod nadzorem 
prokuratury około 70 śledztw 
dotyczących przestępstw zwią-
zanych z reprywatyzacją w 
Warszawie, które dotyczą 
blisko 200 nieruchomości.

Śledczy cały czas pracują 
nad zgromadzonym materia-
łem. Lista podejrzanych osób 
nie jest zamknięta.

W związku z faktem, że po-
wyższe śledztwo ma charakter 
rozwojowy CBA informuje, 
iż osoby które udzielały ko-
rzyści majątkowej lub osobi-
stej osobie pełniącej funkcję 
publiczną, w szczególności 
- urzędnikom m.st. Warszawy 
- w ramach prowadzonych po-
stępowań administracyjnych 
dotyczących reprywatyzacji 
nieruchomości na terenie m.st. 
Warszawy, mogą uniknąć 
odpowiedzialności karnej 
korzystając z tzw. klauzuli 
niekaralności z art. 229 § 6 
kk. Warunkiem uniknięcia 
odpowiedzialności karnej, 
jeżeli korzyść majątkowa lub 
osobista albo ich obietnica 
zostały przyjęte przez osobę 
pełniącą funkcje publiczną, 
jest dobrowolne zawiadomie-
nie organów powołanych do 
ścigania przestępstw – w tym 
przypadku Delegatury w War-
szawie CBA lub Prokuratury 
Regionalnej we Wrocławiu 
oraz ujawnienie wszystkich 
istotnych okoliczności prze-
stępstwa, zanim organy ściga-
nia się o nich dowiedzą.

Funkcjonariusze katowickiej 
delegatury CBA zatrzymali we 
Włocławku oraz na terenie wo-
jewództwa śląskiego 9 osób, 
w tym dwie reprezentujące 
jedną ze śląskich spółek kom-
puterowych oraz siedem osób 
reprezentujących inne firmy 
prowadzące działalność w róż-
nych sektorach gospodarczych. 
Czynności mają związek z 
nowym śledztwem prowadzo-
nym wspólnie z Prokuraturą 
Okręgową w Katowicach. 

Postępowanie prowadzone 
jest w kilku wątkach. Usta-
lenia śledczych wskazują, 
że zatrzymani podejmowali 
działania w ramach zorgani-
zowanej grupy przestępczej 
w związku z nienależnym 
zwrotem nadwyżki podatku 
VAT w kwocie prawie 10 mln 
zł dla jednej ze śląskich spół-
ek, wyłudzeniem od leasingo-
dawców środków pieniężnych 
celem sfinansowania zakupu 
urządzeń oraz wyłudzeniem 

dofinansowań pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej i 
budżetu państwa.

Po zakończeniu przeszukań, 
zatrzymani zostali doprowa-
dzeni do prokuratury, gdzie 
usłyszeli zarzuty udziału w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej, oszustwa, prania 
pieniędzy, wyłudzenia oraz 
pomocnictwa do wyłudzenia 
nienależnego podatku VAT w 
kwocie 10 mln złotych a także 
poświadczenia nieprawdy.

Trzy osoby wystawiające fik-
cyjne faktury o wartości około 
miliona złotych zatrzymane 
przez CBA. Wcześniej zarzu-
ty w śledztwie usłyszało 24 
podejrzanych.

Funkcjonariusze rzeszow-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
trzymali trzy osoby – miesz-
kańców woj. podkarpackiego 
i śląskiego. Wszyscy prowa-
dząc działalność gospodarczą 

w różnych sektorach działali 
w ramach zorganizowanej 
grupy przestępczej zajmującej 
się między innymi wyłudze-
niami podatku VAT poprzez 
wprowadzanie do obrotu 
faktur VAT poświadczających 
nieprawdę. Ze zgromadzo-
nego w sprawie materiału 
wynika, że zatrzymani w 
latach 2014-2016 wprowa-
dzili do obrotu faktury VAT 
dokumentujące wykonywanie 

fikcyjnych usług. Wartość 
fikcyjnych faktur wprowa-
dzonych przez nich do obrotu 
sięga kwoty około miliona 
złotych.

Zatrzymani usłyszą zarzuty 
w Prokuraturze Regionalnej 
w Lublinie. To kolejna od-
słona tego wielowątkowego 
śledztwa, w którym zarzuty 
usłyszały 24 osoby, w tym były 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Jarosławiu Grzegorz P.

70 śledztw w reprywatyzacji stolicy

Wyłudzili z budżetu Unii

Wyłudzili milion złotych

Funkcjonariusze warszaw-
skiej delegatury Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za-
bezpieczają dokumentację 
w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie. 

Czynności prowadzone są na 
polecenie stołecznej Prokura-
tury Okręgowej.

Mają one związek ze 
śledztwem dotyczącym przyj-
mowania korzyści majątko-

wych przez byłego burmi-
strza warszawskiej dzielnicy 
Włochy w zamian za ko-
rzystne decyzje administra-
cyjne dotyczące warunków 
zabudowy.

Funkcjonariusze Delegatury 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w Łodzi 12 grudnia 
2019 r. rozpoczęli kontrolę w 
Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym - Łódź Sp. 
z o.o. W trakcie kontroli funk-
cjonariusze CBA przeanalizu-
ją proces  przygotowania i re-
alizacji wybranych zamówień 

publicznych udzielanych przez 
spółkę w latach 2017-2019.

Planowany termin zakoń-
czenia kontroli to 12 marca 
2020 r.

Funkcjonariusze Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego ze 
Szczecina zatrzymali znanego 
warszawskiego biznesmena. 
To kolejna osoba zatrzymana 
w związku ze śledztwem do-
tyczącym nadzoru nad SKOK 

Wołomin, w tym powoływania 
się na wpływy w instytucji 
państwowej. Postępowanie 
obejmuje lata 2012-2014 r. 
Po zakończeniu czynności 
procesowych mężczyzna trafi 
do Prokuratury Regionalnej w 

Szczecinie, gdzie usłyszy za-
rzuty. Dotychczas w śledztwie 
zatrzymano 10 osób, w tym 
byłych wysokich urzędników 
Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz znanego trójmiejskiego 
adwokata.

Zatrzymany burmistrz Włoch

CBA rozpoczęło kontrolę w łódzkim MPK

Zatrzymanie w śledztwie dotyczącym 
nadzoru nad SKOK Wołomin

Sposobów na ogrzanie domu 
jest przynajmniej kilka-
naście, a wybierać można 
spośród różnych techno-
logii, urządzeń i rodzaju 
wykorzystywanego paliwa. 
W ogromie możliwości, war-
to postawić na rozwiązania 
ekonomiczne, praktycznie 
bezobsługowe i przy okazji 
przyjazne dla środowiska 
naturalnego. W ostatnim 
czasie jednym z najpopular-
niejszych rozwiązań spełnia-
jących te kryteria na które 
decydują się inwestorzy są 
pompy ciepła. 

Okres zimowy to idealny mo-
ment by pomyśleć o moder-
nizacji instalacji i wymianie 
przestarzałego urządzenia 
grzewczego na przyszły rok. 
Choć zimy w ostatnich latach 
nie są tak mroźne, to nagły 
spadek temperatury może 
mocno zaskoczyć nieprzygo-
towanych i dać się we znaki 
domownikom. Przymierzając 
się do wymiany urządzenia 
grzewczego na bardziej eko-
nomiczne warto wybrać ta-
kie, które nie tylko zapewni 
oszczędności eksploatacyjne, 
ale też zaoferuje coś więcej, 
jak łatwa i bezproblemowa 
obsługa czy ekologiczna praca. 

Decydując się na moder-
nizację systemu grzewczego, 
ale też wybierając rozwią-
zanie do nowobudowanego 
domu warto swoją uwagę 
skierować na pompy ciepła. 
Urządzenia te wykorzystują 
energię odnawialną z powie-
trza lub z gruntu i są obecnie 
najtańszym w eksploatacji 
sposobem ogrzewania bu-
dynku mieszkalnego. Choć 
koszty inwestycyjne w ich 
przypadku są nieco wyższe, 
niż przykładowo w odniesieniu 
do kotłów kondensacyjnych, to 
już późniejsze koszty użytko-
wania są odczuwalnie niższe. 
Nowoczesne pompy ciepła pra-
cują nawet, gdy temperatury 
zewnętrzne sięgają 

-20°C, wiec biorąc pod 
uwagę klimat naszego kraju 
nie ma obaw, że energia do 
ogrzania domu i podgrzania 
wody nie zostanie dostarczona. 
Najpopularniejsze sprężarko-
we pompy ciepła wymagają 
zasilenia sprężarki energią 
elektryczną, lecz warto wspo-
mnieć, że jej pobór stanowi 
tylko około 20%, a pozostała 
część ciepła dostarczanego do 
obiektu czerpana jest ze źródeł 
odnawialnych.

Dysponując dużą dział-
ką warto zdecydować się 
na pompę gruntową, którą 
charakteryzuje względnie 
niezmienna w okresie całego 
roku sprawność, a kolektor 
gruntowy można wykonać w 
wersji poziomej lub pionowej. 
W przypadku nowej inwesty-
cji wykonanie prac ziemnych 
jest łatwiejsze, ponieważ te-
ren nie jest wówczas jeszcze 
zaaranżowany.  Alternatyw-
nym, tańszym i szybszym w 
montażu rozwiązaniem jest 
pompa powietrzna, ponieważ 
moduł zewnętrzny może być 
zainstalowany wszędzie, nie-
zależnie od ukształtowania te-
renu.  Rozwiązanie to idealnie 
sprawdzi się więc w budynku, 

w którym już istnieje system 
grzewczy zwłaszcza, że jej 
konstrukcja daje możliwość 
współpracy z istniejącymi 
źródłami ciepła. Najwięk-
szą wydajność pompy ciepła 
uzyskują w momencie, kiedy 
różnica pomiędzy temperatu-
rą na wejściu do urządzenia 
(temperatura uzyskana z dol-
nego źródła), a temperaturą 
zasilania systemu grzewcze-
go będzie jak najmniejsza. 
Oznacza to, że najefektywniej 
pracują w połączeniu z ni-
skotemperaturowym ogrze-
waniem płaszczyznowym, 
podłogowym lub ściennym. 
Tego typu systemy nie tylko 
pozwolą ograniczyć wyso-
kość rachunków, ale również 
zagwarantują domownikom 
wysoki komfort użytkowania. 
Powszechnie wykorzystywane 
do celów grzewczych pompy 
ciepła mogą także latem z 
powodzeniem efektywnie 
chłodzić pomieszczenia lub 
ogrzewać wodę w basenie...

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

Ekonomiczne ogrzewanie

PRACA
Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” 

przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych

mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178
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Jeszcze kilkanaście lat temu 
życie najstarszych miesz-
kańców miast nie cieszyło 
się wielkim zainteresowa-
niem samorządowców. Sy-
tuacja zaczęła się zmieniać, 
gdy statystyki pokazały, 
że polskie społeczeństwo 
starzeje się coraz szybciej. 

W Poznaniu liczba mieszkań-
ców, która przekroczyła 60. 
rok życia nieuchronnie zbliża 
się do 150 tysięcy.Dlatego 
miasto sukcesywnie rozwija 
wszelkie usługi w ramach po-
lityki senioralnej i pracuje nad 
kolejnymi sposobami wsparcia 
dla starszych mieszkańców. 
Starania zostały docenione: 
w lipcu 2016 r. Poznań został 
przyłączony do sieci Miast 
Przyjaznych Starzeniu Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
(WHO), skupiającej miejsco-
wości otwarte na potrzeby 
osób starszych, a jak wynika 
z raportu iKalkulator.pl.- Po-
znań jest najbardziej przy-
jaznym dla seniorów dużym 
miastem w Polsce.

Pakiet „POZNAŃ VIVA 
SENIOR” - to pierwsza w 
kraju tak kompleksowa propo-
zycja ułatwień dla osób, które 
ukończyły 60 lat, to zestaw 
propozycji, które ułatwiają 
życie starszym poznaniakom, 
to efekt pionierskich w skali 
kraju prac nad polityką se-
nioralną. Rozpoczęło się od 
drobnych napraw w mieszka-

niach poznańskich seniorów. 
Pilotażowa akcja zmieniła się 
w stałe działanie, a po niej 
przyszły kolejne programy.
Miasto Poznań regularnie 
powiększa go o kolejne usługi, 
z których korzystają tysiące 
osób. Wszystkie pomysły i 
projekty realizowane w mie-
ście powstają we współpracy 
z Miejską Radą Seniorówi 
zawsze poprzedzone są szero-
kimi konsultacjami ze środo-
wiskiem seniorów. 

Jak spisał się pakiet „Viva 
Senior” w minionym roku?

W 2019 r. największą po-
pularnością cieszyła się „Tak-
sówka dla seniora”, czyli bez-
płatne usługi transportowe 
dla osób mających trudności 
w samodzielnym poruszaniu 
się komunikacją publiczną. 
W minionym roku wykonano 
ponad 13,4 tysiąca kursów. 
Starsi poznaniacy byli też 
zainteresowani bezpłatnymi 
usługami podologicznymi - w 
ramach pakietu wykonano ich 
prawie 3,6 tysiąca.

Cały czas popularne jest 
Pudełko Życia oraz Karta Se-
niora-Poznańska Złota Karta 
(czyli karta upoważniająca do 
korzystania z szerokiej oferty 
ulg i rabatów. Zniżki znajdu-
jące się na Karcie to oferta 
zarówno miejskich instytucji 
kulturalnych, sportowych czy 
edukacyjnych, jak i prywat-
nych firm), - po tę ostatnią w 
2019 roku zgłosiło się blisko 

10 tysięcy osób. Kartę można 
odbierać od marca 2018 r., do 
tej pory wydano ponad 25,5 
tys. jej egzemplarzy. Pudełko 
Życia trafiło w ubiegłym roku 
do ponad 3,8 tysięcy seniorów.

Rośnie zapotrzebowanie 
na „Złotą Rączkę dla senio-
ra”, czyli bezpłatne drobne 
naprawy, które nie wymagają 
specjalistycznej wiedzy. W 
2019 roku wykonano ponad 
2,3 tys. usług, o 451 więcej, niż 
rok wcześniej. Coraz częściej 
starsi poznaniacy korzystają 
również z wypożyczalni sprzę-
tu rehabilitacyjnego, która 
ruszyła w czerwcu 2018 roku 
- w minionym roku podpisa-
no w niej 131 umów - oraz z 
„Książki dla seniora”. W 2019 
roku z Biblioteki Raczyńskich 
wypożyczono prawie 3 tysiące 
książek i 101 audiobooków 
z bezpłatnym dowozem.Za-
interesowaniem cieszą się 
również nowości, które trafiły 
do pakietu w 2019 roku. Jest 
wśród nich bezpłatne mycie 
okien dla osób w wieku 80+, 
z którego skorzystało z niego 
438 osób. Usługę porządkowa-
nia nagrobków osób bliskich 
zamówiło 147 seniorów, a z 
możliwości transportu na tere-
nie miejskich cmentarzy - 90.

Co ważne - Wszystkie usługi 
w ramach pakietu Poznań Viva 
Senior będą kontynuowane w 
2020 roku.

Tekst i zdj.: Roman Szymański

Pakiet „Poznań VIVA senior” 

Poza skrajnymi wyjątkami 
wszyscy mają już świado-
mość zagrożeń związanych 
ze zmianami klimatu. 
Wiele pada słów, propozycji 
działań, uchwał, rezolucji, a 
światowa emisja CO2 nadal 
rośnie. Naukowcy mówią: 
dziś liczy się każda tona CO2 
niewyemitowana do atmos-
fery, liczy się każda decyzja 
i działanie każdego człowie-
ka. Najbardziej oczywiście 
rządów narodowych.

Jaka powinna wiec być efek-
tywna strategia mitygacji 
(działań mających na celu 
zapobieganie lub ograniczanie 
emisji gazów cieplarnianych)?  
Wielu analityków i ekspertów 
uważa, że … degrowth (po-
stwzrost).

W degrowth widzi się je-
dyną nadzieję ludzkości na 
przetrwanie. Inżynierie klima-
tyczną i jeszcze nie wynalezio-
ne innowacje technologiczne 
nie są dzisiaj i w najbliższej 
przyszłości realnym rozwią-
zaniem. Wiec jak my, dzisiaj, 
w najbliższych latach, szybko 
tego nie zrobimy sami, zrobi 
to za nas klimat, ale będzie to 
brutalne.

Generalnie jest dylemat:   
Wzrost PKB czy cywilizacja 
jaką znamy, inaczej: kontynu-
acja chciwości vs. postwrost 
(degrowth). 

Postwzrost to nie jest cof-
niecie się do prymitywizmu, 
jak mawiają zwolennicy nie-
pohamowanego wzrostu PKB. 
To nie powrót do domów 
bez elektryczności, powo-
zów końskich i siermiężnego 
wyposażenia mieszkań, jak 
u Amiszów. Postwrost to 
skończenie z bożkiem wzro-
stu PKB i mierzenia tą miarą 
naszego bytu i rozwoju. To 
rozwój zrównoważony.

Głównym problemem cy-
wilizacji jest permanentny 
rozwój energetyki związany 
ze wzrostem produkcji i kon-
sumpcji. To przez te czynniki 
emisja gazów cieplarnianych 
nieustannie rośnie. Rozwią-
zaniem są OZE - tylko i wy-
łącznie - i to o czym wiedzą 
już wszyscy w Unii Europej-
skiej oprócz rządu polskiego 
– odejście od spalania paliw 
kopalnych (węgla, gazu, ropy) 
i osiągniecie neutralności kli-
matycznej do 2050r (lub lepiej 
jeszcze prędzej).

Kolejne problemy to ogra-
niczenie zużycia energii przez 
przemysł i transport, zwięk-
szenie żywotności produktów 
przemysłowych, przestawie-
nie gospodarek krajowych 
na obieg zamknięty (GOZ), 
zmiana nawyków żywienio-
wych ludzi co pociągnie za 
sobą naturalizację rolnictwa, 
ograniczenie areału upraw, 

wycinkę lasów pod plantacje, 
spadek marnotrawstwa żyw-
ności, ograniczenie hodowli 
zwierząt rzeźnych, w miastach 
postawienie na transport pu-
bliczny.

Jeżeli ludzkość zdecydowa-
łaby się na wejście na ścież-
kę degrowth, na konieczne 
zmiany postulowane przez 
przeważające grono naukow-
ców i ekspertów - to jesteśmy 
w stanie ograniczyć emisje o 
potrzebne na ten moment 40%. 
Bez rezygnacji z większości 
wyrzeczeń osobistych, dostaw 
ważnych towarów z orientu i 
Nowego Świata, ogranicza-
nia dostaw prądu, zamykania 
zakładów przemysłowych, 
restrykcji dla paliwożernej 
komunikacji, itp., itp.

Czy jednak przywiązanie 
do kapitalizmu jaki znamy, 
jego potrzeby ciągłej produk-
cji napędzającej konsumpcję, 
dominacji ponadnarodowych 
korporacji narzucających rzą-
dom narodowym politykę 
gospodarczą, a także krót-
kowzroczność polityków i 
samorządowców oraz pęd 
zwykłych zjadaczy chleba do 
nabywania dóbr materialnych 
- a co wszystko to wyklucza 
ograniczanie PKB, nie będą 
silniejsze niż zdrowy rozsądek 
i myślenie kategoriami dobra 
przyszłych pokoleń?

Czy są tu optymiści?

Zagrożenia zmianą klimatu
Prezydent Miasta Poznania 
Jacek Jaśkowiak zaprosił 
poznańskie seniorki i senio-
rów na tradycyjny Koncert 
Noworoczny. Mimo trudnej 
sytuacji finansowej, w 
jakiej znalazły się wszystkie 
samorządy, władze Pozna-
nia nie zapominają o swoich 
najstarszych mieszkańcach. 

Dla seniorów posiadających 
„Poznańską Złotą Kartę” 
przygotowano specjalny Kon-
cert Noworoczny, podczas 
którego królowały największe 
przeboje sprzed kilkudziesię-
ciu lat w wykonaniu artystów 
związanych Teatrem Muzycz-
nym w Poznaniu. Najpiękniej-
sze stare melodie zabrzmia-

ły 30 stycznia w Centrum 
Kongresowo-Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego,a 
w muzyczną podróż w cza-
sie zabrały gości poznańscy 
soliści- Anna Bajerska, Olga 
Gładszy, Tomasz Raczkie-
wicz, Klaudiusz Kapłon, Bar-
tosz Kuczyk. Wykonane naj-
większe szlagiery, w których 
odbijały się nastroje emocje i 
ludzkie historie - z pewnością 
wywołały wiele wspomnień 
u seniorów.Podczas Koncertu 
nie zabrakło podsumowań 
starego roku jak i życzeń 
noworocznych. W imieniu 
prezydenta miasta życzenia 
złożył Jędrzej Solarski. Po 
koncercie seniorzy zaproszeni 
zostali na poczęstunek…

Jak zwykle problemem było 
uzyskanie bezpłatnych wej-
ściówek. Rezerwacja ponad 
700 biletów skończyła się 
już po dwudziestu minutach 
od momentu rozpoczęcia 
przyjmowania telefonicznych 
zgłoszeń. Stąd wielu zawie-
dzionych i niezadowolonych 
brakiem biletu.Jednak przy tak 
dużej ilości starszych miesz-
kańców Poznania, których 
liczba zbliża się do 150 tysięcy, 
wybrano formę rezerwacji 
telefonicznej i zasadę „kto 
pierwszy, ten lepszy”. Czy to 
jest najsprawiedliwsza forma – 
nie wiem. Ale na razie nie wi-
dzę innego rozwiązania, które 
zadowoliłoby wszystkich.

Terkst i zdjęcia: Roman Szymański

 „Powróćmy, jak za dawnych lat”

Dziesięć lat temu zrodził 
się w Poznaniu pomysł 
na wydawanie gazety dla 
seniorów, zresztą wówczas 
pierwszej takiej w Polsce. 
Magazyn „My50+” (obecnie 
„My60+”), został przyjęty 
przez środowiska seniorskie 
wyjątkowo pozytywnie i do 
dnia dzisiejszego cieszy się 
wyjątkowym zainteresowa-
niem. 

Przez cały okres działalności 
poza reportażami, informa-
cjami z miasta i aglomeracji 
poznańskiej, poradami praw-
nymi i konsumenckimi, był 
patronem medialnym wielu 
wydarzeń skierowanych do 
seniorów, jak targi Viva Senio-
rzy!,Senioraliów poznańskich, 
Parady Pokoleń, szkoleń i 
warsztatów dla seniorów z 
zakresu obsługi telefonów 
komórkowych, tabletów, lap-
topów oraz wykorzystania 
Internetu w życiu codzien-
nym pod nazwą „Cyfrowy 
świat seniora”, dorocznych 
Kaziuków Wileńskich, kon-
kursów poetyckich „Moje 
piękne chwile – cieszmy się 
życiem”, Kulturalnego Starego 
Rynku, a także spotkań z cyklu 
Stop Manipulacji i konferencji  

PFRON „Społeczne dylematy 
współczesnego seniora”. Od 
dwóch lat wraz z Fundacją 
ENEA realizuje projekt ,,Enea 
dla pokoleń. Wspólnie o bez-
pieczeństwie”, który objął nie 
tylko Poznań i Wielkopol-
skę, ale także województwa 
ościenne.

Z tej okazji zaprzyjaźnionej 
redakcji MY60+ składamy naj-
lepsze GRATULACJE i jed-
nocześnie życzymy dalszych 
sukcesów i osiągnięć w pracy 
dla seniorów… - redakcja dwu-
tygodnika Powiaty-Gminy.

Tekst: Roman Szymański
Zdj.: Hieronim Dymalski

10 lat w służbie dla seniorów

Teatr polityczny nigdy chyba 
nie był tak wiernym odwzoro-
waniem teatru tradycyjnego jak 
obecnie; zarówno dobrego, jak 
i niestety, tego bardzo kiepskie-
go. A może dawniej przestrze-
gano bardziej zasady: „jak nie 
potrafisz, to nie pchaj się na 
afisz”, może staranniej dobiera-
no aktorów? Albo przeciwnie, 
chodzi właśnie o to, że teraz 
do głupka łatwiej trafi przez 
nieporadnego półgłówka? Jesz-
cze za PRL-u było takie hasło: 
„piękne dziewczęta na ekrany”. 
W tamtej ponurej rzeczywisto-
ści uroda i talent była w cenie, 
na przekór szarej codzienności. 
Polityką nikt normalny się 
nie interesował. Obecnie jest  
odwrotnie. Szpetota i głupota 
wyznaczają trendy nie tylko w 

sztuce, ale i w polityce.
Nieszczęsna Grecia robi pa-

skudne miny, bo niczego innego 
nie potrafi. Wystarcza to jed-
nak, żeby „możni tego świata” 
pragnęli się z nią fotografować. 
Dobremu, czy kiepskiemu ak-
torowi ktoś jednak musi pisać 
role. Kto pisze rolę kandydatce 
na prezydentę jest bez znacze-
nia, bo ona nie umie nawet jej 
przeczytać, a jak powie coś 
od siebie, to włos się jeży na 
głowie. Nie warto znęcać się 
nad nieudacznicami, bo same 
zgotowały sobie ten los i o dzi-
wo! - czerpią z niego korzyści, 
jakich wielu im zazdrości.

Bywają i dobrzy aktorzy w 
tym politycznym teatrze. Dobry 
aktor, to taki, który wygląda 
jakby mówił od siebie. A w mą-

drym teatrze, podają też mądre 
słowa, na ile prawdziwe, można 
się przekonać później. Ale kto 
jeszcze pamięta, co zostało 
powiedziane przedwczoraj? 
Najważniejsze jednak pytanie, 
to kto tak naprawdę pisze scena-
riusze tym utalentowanym ak-
torom? Korporacje? Lobbiści? 
Agenci, swoi czy może obcy?

Mam nadzieję, że nikt z wyżej 
wymienionych. Zapewne ponosi 
mnie tylko fantazja niespełnio-
nego dramaturga. M. Todd

PS. Cytaty z ostatnich wystąpień nieocenio-
nej kandydaty na prezydentę:
1) Jarosławowi Kaczyńskiemu nie idzie o 
Europę, nie idzie o świat, jemu idzie o... 
Polskę.
2) Prezydent Duda nie jest moim prezyden-
tem, jest Prezydentem... Polaków.

Kiepski teatr polityczny
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Wojtek Sokół to artysta, 
którego dewizą staje się 
dokonywanie niemożliwego. 
Najpierw zadebiutował po 
20 latach działalności mu-
zycznej, wydając pierwszą 
solową płytę w karierze 
po dziesięciu albumach w 
grupach i duetach, a teraz 
w corocznym podsumowa-
niu sprzedaży nośników 
fizycznych publikowanym 
przez ZPAV znalazł się 
odpowiednio na pierwszym, 
drugim i trzecim miejscu 
sprzedaży w 2019 roku, ale 
po kolei.

Jego wydany w lutym album 
„Wojtek Sokół”, który jeszcze 
w przedsprzedaży, bez singla, 
okładki ani nawet tytułu, 
osiągnął status Złotej Płyty, 
do tej pory sprzedał się w na-
kładzie ponad 60-tysięcznym, 
co daje mu tytuł Podwójnej 
Platynowej Płyty. Z tym wyni-
kiem znalazł się na pierwszym 

miejscu sprzedaży w Polsce 
w kategorii hip-hop, na dru-
gim miejscu wśród albumów 
polskojęzycznych, ustępując 
jedynie miejsca swojemu kole-
dze Dawidowi Podsiadło z al-
bumem „Małomiasteczkowy”, 
oraz na trzecim miejscu sprze-
daży wszystkich albumów 
muzycznych w kraju wpusz-
czając jeszcze na podium Lady 
Gagę ze ścieżką dźwiękową do 
filmu Narodziny Gwiazdy (A 
Star Is Born).

Sokół zapytany o samo-
poczucie w związku ze 
swoistym hat-trickiem odpo-
wiedział, że czuje się dobrze 
i korzystając z okazji zaprosił 
na wiosenną trasę koncertową 
Eskimo Tour, która odbędzie 
się w 11 polskich miastach, 
a także zdradził, że już 
niebawem można spodzie-
wać się od niego nowego 
materiału muzycznego, póki 
sypie śnieg.

K.W.

W ramach Muzyki Rozrywko-
wej i Jazzowej, w kategoriach:
a Album Roku (Muzyka ilu-
stracyjna): DANIEL BLOOM 
– „Dolce Fine Giornata” feat. 
LESZEK MOŻDŻER 
a Autor Roku: BARANO-
VSKI,
a Najlepsze Nowe Wykonanie: 
MELA KOTELUK i HANIA 
RANI – „Odprowadź” (piano 
version), 
a Utwór Roku:  BARANOV-

SKI „Czułe miejsce”, Album 
Roku Alternatywa: MARY 
KOMASA „Disarm”, 
a Album Roku Muzyka Świa-
ta: ELENI „Statek do Pireusu”,
a Album Roku Elektronika: 
NOVIKA „Bez cukru”,
a Jazzowy Artysta Roku: 
KUBA WIĘCEK, 
a Album Roku Pop: BARA-
NOVSKI „Zbiór”

K.W.

Szanowni KULTURALNI

Chciałbym polecić Państwu Igraszki z diabłem. Oczywiście 
nie dosłownie. Asz Teatr wystawił tę żartobliwą sztukę Jana 
Drdy, a ja miałem okazję obejrzeć ten spektakl w Domu Kultury 
Dąbrówka. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że tę samą 
sztukę wystawił poniedziałkowy Teatr Telewizji w TVP1 bodajże 
3 tygodnie temu. Nie obeszło się bez porównywania obu wersji 
tej ciekawej sztuki. Z jednej strony wspaniali uznani aktorzy i 
najnowsze osiągnięcia techniki telewizyjnej, a z drugiej na żywo 
amatorzy i brak efektów specjalnych. Wprawdzie można mieć 
drobne zastrzeżenia do kunsztu aktorskiego amatorów, ale ogól-
ne wrażenie i odbiór emocjonalny sztuki przebił w moim odczuciu 
spektakl telewizyjny. Jest to oczywiście moja subiektywna ocena, 
ale nie będę zaskoczony, że opinia Państwa będzie podobna, a 
będzie to można sprawdzić już 7 lutego o godz. 18.00.

Pozostaje jeszcze tylko przypomnieć jak zdobyć bilety.

a Bilety 15,- ulgowy, 20,- normalny
a kontakt / asz.teatr@gmail.com / 514763916
a Można zakupić w portalu bilety24 lub zarezerwować i odebrać 
przed spektaklem:)

Dojazd szybkim tramwajem PST (przystanek Kurpińskiego) lub 
autobusami 190, 193, 187 (przystanek Suszki).

Polecam i zapraszam!
Zbyszek Skibniewski

Muzyka od zawsze była 
obecna w starej Przystani w 
Parku Śląskim. To niegdyś 
kultowe miejsce wraca do 
życia między innymi przez 
powrót do dobrych tradycji, 
czyli grania na żywo. Jazz 
będzie rozbrzmiewać przez 
cały luty w Przystani, ale są 
plany na więcej wydarzeń 
muzycznych.

Poniedziałki Jazzowe to nowy 
cykl muzyczny w Browarze 
Przystań. W każdy poniedzia-
łek będziemy mogli usłyszeć 
na żywo najlepsze i najciekaw-
sze zespoły jazzowe.

10 lutego organizatorzy 
rozpoczynają cykl petardą. 
W Browarze Przystań przed-
premierowo zostanie zapre-
zentowany materiał z nowej 
płyty Jarek Bothur Trio „Night 
Walks”. Następnie 17 lutego 

zagra duo – Raczkowski/Kost-
ka, a w ostatni poniedziałek 
miesiąca zagrają Kotowicz/
Grygo duo.

Koncerty rozpoczynać się 
będą o 18.30. Będą podzielone 
na dwa sety, między którymi 
będzie przerwa 15 minut. 

10 lutego (poniedziałek), 18.30 
JAREK BOTHUR TRIO
a Jarosław Bothur - saksofon 
tenorowy i sopranowy
a Michał Jaros - kontrabas
a Krzysztof Dziedzic - per-
kusja

Zespół tworzony przez doj-
rzałych wybitnych muzyków. 
Każdy z nich to wyjątkowy 
charakter i barwna postać, 
razem stanowią wybuchową 
mieszankę.

Wykonują kompozycje li-
dera, charakteryzujące się 
dużą ekspresją, inspirowane 
nie tylko jazzem, ale również 
muzyką grunge i hip hop z 
lat 90’. Nazywani jazzową 
Nirvaną, tak naprawdę wyko-
nują szczery, surowy, męski 
jazz, w którym słychać szum 
wielkiego miasta.

W marcu nakładem wy-
dawnictwa Jazz Forum ukaże 
się pierwszy album zespołu 
zatytułowany„Night Walks”.

JAROSŁAW BOTHUR- 
saksofonista jazzowy, kom-
pozytor, absolwent i aktualnie 
wykładowca Wydziału Jazzu 
Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. 

Zdobywca wielu nagród 
m.in. Złotej i Platynowej Płyty: 
prestiżowych nagród polskiego 
przemysłu fonograficznego. 
Od kilku lat figuruje w ankie-
cie JAZZ TOP magazynu Jazz 
Forum w kategorii „Saksofon 
Tenorowy”. Współpracował 
z czołowymi polskimi mu-
zykami jazzowymi (Muniak, 
Wojtasik, Masecki, Niedziela, 
Żyta, Dziedzic),  oraz popowy-
mi (Kayah, Jimek). Jest człon-
kiem polskiej edycji orkiestry 

światowej sławy kompozytorki 
Marii Schneider. Jest rów-
nież saksofonistą zespołu Jazz 
Band Młynarski Masecki. Na-
grał 12 albumów studyjnych, z 
czego cztery jako lider.

MICHAŁ JAROS – kontra-
basista jazzowy, kompozytor. 
Absolwent Wydziału Jazzu i 
Muzyki Rozrywkowej Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach.

Uznany za Nową Twarz Pol-
skiego Jazzu, otrzymał liczne 
nagrody takie jak Grand Prix 
na festiwalu Jazz nad Odrą, I 
nagrodę w konkursie Jazz Ju-
niors, czy nagrodę Grand Prix 
„Swingujący Kruk”na Hot 
Jazz Spring w Częstochowie. 
Laureat Stypendium Arty-
stycznego Ministra Kultury i 
Sztuki za wybitne osiągnięcia. 

Koncertował z czołowymi 

muzykami jazzowymi takimi 
jak: Ishmael Wadada Leo 
Smith, Terence Blanchard, 
Ed Cherry, Ronnie Cuber, 
Judy Bady, Janusz Muniak, 
Zbigniew Namysłowski, Eryk 
Kulm, Grażyna Auguścik, 
Henryk Miśkiewicz, Artur 
Dutkiewicz i inni. 

W grudniu 2018 r. nakładem 
poznańskiej wytwórni Multi-
kulti Project ukazał się jego de-
biutancki album pt., „Floating 
Bridges” (MPJ023), na którym 
obok lidera występują: Maciej 
Obara, Piotr Damasiewicz, 
Jan Smoczyński oraz Michał 
Miśkiewicz.

KRZYSZTOF DZIEDZIC 
– jeden z czołowych polskich 
perkusistów, ukończył Akade-
mię Muzyczną w Katowicach. 
Laureat wielu indywidualnych 
nagród na festiwalach Jazz 
Juniors (1993-1997). Współ-
pracował i nagrywał z wieloma 
znanymi polskimi i zagranicz-
nymi muzykami: Tomasz Szu-
kalski, Janusz Muniak, Adam 
Pierończyk, Piotr Wojtasik, 
Henryk Miśkiewicz, Jarosław 
Śmietana, Wojciech Karolak, 
Michel Donato, David Murray, 
Steve Logan. Koncertował 
na wszystkich znaczących 
festiwalach naszego kraju, 
m.in. Jazz Jamboree, Warsaw 
Summer Jazz oraz na terenie 
całej Europy. Od 2008 współ-
pracował z zespołami  Nigela 
Kennedy’ego, z którym przez 
kilka lat koncertował po całym 
świecie z takim artystami 
jak John Lord czy Richardo 
Galliano. W 2017 wydał swój 
debiutancki solowy album 
„Tempo”, który został nomi-
nowany do nagrody Fryderyk 
2018 w kategorii: „Fonogra-
ficzny Debiut Roku”.

17 lutego (poniedziałek), 18.30
Raczkowski/Kostka Duo
Minimalistyczna faktura du-
etu jest dla nich przestrzenią 
intymnego dialogu. Ich mu-
zyczne poszukiwania nie ogra-

niczają się do współczesnego 
akustycznego jazzu, chłoną 
one także elementy muzyki no-
wej czy manier zaczerpniętych 
z folkloru. Rdzeń tego spotka-
nia to absolutne otwarcie na tu 
i teraz improwizacji, nawiązu-
jące niejako do Cage’owskiego 
idiomu przypadkowości w 
muzyce.

FRANCISZEK 
RACZKOWSKI
Pianista wrażliwy na każdy 
detal. Impresjonista. Impro-
wizator, w niezwykły sposób 
wplatający w swój język im-
prowizacji idiom klasycznej 
pianistyki, z którego wywo-
dzi się jego tożsamość. Jego 
grę można usłyszeć na kilku 
różnorodnych stylistycznie 
albumach (m. in.’Time’ Prze-
mka Kleczkowskiego i ‚Hala’ 
zespołu Królestwo Beski-

du) oraz w muzyce zespołów 
Vibe Quartet, Follow Dices, z 
którymi zdobył wiele nagród 
(Krokus Jazz Festival, Hanza 
Jazz Festival, Sibiu Jazz).

Jest również laureatem VIII 
Międzynarodowego Konkur-
su Improwizacji Jazzowej w 
Katowicach. Jego debiutancki 
album (Franciszek Raczkow-
ski Trio - Apprentice, wy-
dawnictwo ForTune), zyskał 
wiele przychylnych opinii w 
środowisku muzycznym. Jan 
Ptaszyn Wróblewski stwier-
dził, że to muzyka z wielkimi 
nadziejami na przyszłość.Ta 
sama muzyka znalazła się, 
obok nagrań Sławka Jaskułke, 
Leszka Możdżera i Michała 
Tokaja, w japońskim wyda-
niu zestawiającym dokonania 
polskich pianistów (Polish 
Pianism, wydawnictwo Core-
Port, 2017).

MIKOŁAJ KOSTKA
Esteta skrzypcowego brzmie-
nia. Wrażliwiec i poszukiwacz. 
Kompozytor.

Eksperymentator, balansu-
jący między wirtuozerską za-
dziornością, a minimalistycz-
no-ascetyczną przestrzenią, 
bliską ciszy.

Obecnie student Akademii 
Muzycznej w Katowicach. 
Współtwórca zespołu Racz-
kowski/Kostka Duo oraz lider 
formacji Follow Dices, laure-
ata XIII Hanza Jazz Festiwal, 
wyróżnionego na Blue Note 
Poznań Competition 2017.

Maciej Obara powiedział o 
nim : „Bez wątpienia Miko-
łaj Kostka ma wielki dar do 
komponowania. Cechuje go 
ujmująca muzykalność oraz 
piękny dźwięk. Jego muzyka 
jest czarująca, a On sam chęt-
nie sięga w niej do abstrakcji. 
Przed nami artysta różnych 
wymiarów.”

24 lutego (poniedziałek), 18.30
Kotowicz/Grygo Duo
Kotowicz/Grygo duo jest naj-
dłużej wykonywanym pro-

jektem przez powyższych 
artystów. Jego początki sięgają 
czasów gimnazjalnych kiedy 
w Szkole Muzycznej im. W. 
Lutosławskiego w Białym-
stoku stawiali pierwsze kroki 
w muzyce improwizowanej. 
To wtedy zaczęli poznawać 
pierwsze akordy jazzowe, 
wymieniać się skalami i no-
wymi odkryciami. Wspólnie 
rozwijana pasja doprowadziła 
ich do Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskie-
go w Katowicach, na której 
studiowali na wydziale mu-
zyki jazzowej. W repertuarze 
zespołu można usłyszeć całą 
gamę gatunków muzyki roz-
rywkowej m.in.: kompozycje 
własne, standardy jazzowe czy 
utwory z muzyki popularnej. 
W założeniu koncertowym 
muzycy starają się przybliżyć 
słuchaczom namiastkę historii 
jazzu oraz jego wiele odcieni.

Kuba Kotowicz jest ab-
solwentem Wydziału Jazzu 
Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Szymanowskiego w Ka-
towicach w klasie wibrafonu 
i marimby profesora Bernarda 
Maseli. Prowadzi aktywne 
życie artystyczne występując 
jako wibrafonista, perkusista 
oraz jest też kompozytorem. 

Jest laureatem wielu pre-
stiżowych konkursów mu-
zycznych m.in: konkursu wi-
brafonowego i marimbowego 
w ramach festiwalu DRUM 
FEST, Międzynarodowego 
Konkursu Improwizacji Ja-
zzowej w Katowicach, Ogól-
nopolskich przesłuchań CEA, 
PIF The Greatest International 
Accordion Prize” w Castelfi-
dardo [Włochy] i wielu innych.

Jest członkiem takich ze-
społów jak: Kuba Kotowicz 
Quartet, XXANAXX (wersja 
akustyczna), Symetrio i Music 
Mahal, Bartłomiej Łupiński 
Quintet.

Na swoim koncie ma liczne 
występy na polskich jak i za-
granicznych scenach muzycz-
nych oraz współpracę z wielo-
ma artystami tj. Baranovski, 
Atari Wu, Lukasyno, Edilson 
Sanchez. Do ważniejszych wy-
darzeń można zaliczyć: trasę 
koncertową “Ciepło Tour” z 
zespołem XXANAXX, solową 
trasę koncertową po Szwecji, 
koncert w ramach festiwalu 
Jazz Jamboree, koncert w 
Polskim Instytucie w Bra-
tysławie [Słowacja], koncert 
zamykający galę festiwalu 
„OFF Camera“ w sali kongre-
sowej ICE Kraków, koncert w 
ramach festiwalu „Industriada 
2016 organizowanego przez 
Muzeum Śląskie oraz liczne 
występy na scenie Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Pol-
skiego Radia w Katowicach. 

W roku 2019 nakładem 
norweskiego wydawnictwa 
„Musikforlag“ wydał swój 
pierwszy utwór na wibrafon 
solo – Good Vibes.

AREK GRYGO - pochodzący 
z Bialegostoku klawiszowiec, 
producent, absolwent Wydzia-
lu Jazzu Akademii Muzycznej 
w Katowicach w klasie elek-
tronicznych instrumentow kla-
wiszowych. Jest członkiem ze-
społów H2J Trio, Mow, Yukaa, 
na co dzień pracuje rownież 
z Dawidem Kwiatkowskim. 
Ma na koncie współpracę z 
takimi artystami jak: Daria 
Zawiałow, Olga Szomanska, 
Jules Buckley, Jacob Collier, 
Alfredo Rodriguez, Pedrito 
Martinez, Greg Clark Jr, Yoran 
Vroom, Wojtek Pilichowski, 
Pawel Tomaszewski, Robert 
Kubiszyn, Michal Dabrow-
ka, Pawel Dobrowolski, Piotr 
Schmidt, Kuba Badach, Piotr 
Zaczek, Kinga Glyk.

Krzysztof Wodniczak

Wojtek Sokół to artysta

Artyści Warner Music Poland
nominowani do Nagrody Fryderyk 2020

Poniedziałki Jazzowe w Browarze Przystań
MUZYCZNE BRZMIENIA
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Każdy nowy pomysł, każda 
inicjatywa i propozycja  w 
sferze artystycznej nabie-
ra  właściwych barw po 
ostatnim akordzie. Przeko-
nujemy się o walorach po-
zytywnych i wartościowym 
przesłaniu oraz przekazie 
jaki oceniają słuchacze 
obecni na koncercie. 

Czy podczas dwugodzinnego 
koncertu POZNAŃSKA MU-
ZYKA WOLNOŚCI podczas 
którego na estradzie  przewi-
nęło się dziewiętnaście  tzw. 
podmiotów wykonawczych 
(wokalistki, wokaliści, ze-
społy) opisujący recenzent 
znajdzie taką perełkę, że nad 
nią będzie się muzykologicznie 
rozkładał na części pierwsze, 
a może ostateczne. Nie chcę 
zabrnąć w „ślepą uliczkę’” 
i wracam na właściwy dukt 
muzyczny. 

Ten koncert miał swoją dra-
maturgię i szczęśliwe zakoń-
czenie, które przygotował 
Grzegorz Tomczak zapraszając 
do finałowego utworu jakim 
było Tango na głos, orkiestrę i 
jeszcze jeden głos wszystkich 
wykonawców, a pojawiło się 
ich w kluczowym  momencie 
około stu (soliści  wokalistki, 
zespoły, chóry, orkiestra). Za-
śpiewali refren, który okazał 
się nieskazitelnym,  ponadcza-
sowym i wartościowym son-
giem pokolenia lat dziewięć-
dziesiątych. Utwór bowiem 
powstał w 1989 roku.

Wyróżniłbym jeszcze - z 
26 zaśpiewanych utworów 
- komplementując troje wyko-
nawców Mariannę Ćwiąkałę, 
Dominikę Narożną i zespół 
Sun Flower Orchestra. Marian-
na Ćwiąkała w tym gronie była 
najmłodszą,  jest na począt-
ku swojej drogi artystycznej 
a szczególnie interesuje się  
polską muzyką rozrywkową 
lat 50 tych i 60. prezentując 
w różnych miejscowościach 
takie programy jak Lata 60. 
Akustycznie Maria Koterbska 
na jazzowo, W poznańskim 
koncercie dała próbkę swego 
nieprzeciętnego talentu śpie-
wając na jazzowo utwór z filmu 
Prawo i pięść, kompozycję 
Krzysztofa Komedy Trzciń-

skiego do słów Agnieszki 
Osieckiej Nim wstanie dzień.
oraz kompozycję własną  Szu-
kam. To, z jakim kunsztem i 
warsztatem podeszła do wy-
konania pozwala z nadzieją 
przyglądać się na jej drogę na 
estradowy parnas. Jest absol-
wentką wokalistyki jazzowej 
w Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego 
w Poznaniu. Mając taki oręż 
w edukacji i dobrze posta-
wiony głos niejednokrotnie 
głosić będę pochwały pod jej 
adresem.

Dominika Narożna to nie 
tylko wokalistka, ale też pra-
cownikiem naukowy UAM, 
chociaż ja ją cenię bardziej 
jaka śpiewającą kompozy-
cje Piotra Wizy. Jest osobą 
utalentowaną na wielu płasz-
czyznach, ale życie obraca 
się również w artystycznym 
świecie. Jej frazowanie tylko 
można porównać do Niny  Si-
mone, a z krajowych Ludmiły 
Jakubczak. Pisząc laurkę o 
Dominice Narożnej kierowa-
łem się cechami jakie posiada 
- naturalnością i unikaniem 
szablonów i jakichkolwiek 
zapożyczeń..Zalążkiem kom-
pozycji Piotr Wizy jakie prze-
ciwstawienia harmonicznego 
.Już teraz stanowi ona totalną 
osobowość muzyczną, cze-

kajmy aż rozwinie skrzydła 
- WOKALi zastąpi niejedną 
krajowądivę  ze światka wo-
kalnego.

  Grupa o jakiej chcę wspo-
mnieć i ją delikatnie „rozpie-
ścić” to powstała w 2003 Sun 
Flower Orchestra przygotowu-
jąc program

z repertuarem Electric Light 
Orchestra. Do tego „zmusił” 
muzyków Piotr Wiza zafa-
scynowany smyczkowo - roc-
kowym stylemi brzmieniem 
E.L.O. Łączenie elementów 
muzyki symfonicznej z mu-
zyka rozrywkową, przebogate 
aramże, znakomite partie in-
strumentalne i wokalne stały 
sie już jego rozpoznawalną 
wizytówką. W opisywanym 
koncercie Sun Flower Or-
chestra czyli Słonecznikowa 
wystąpiła w podwójnej roli 
akompaniującej wielu solist-
kom i solistom ( Marianna 
Ćwiąkała, Dominika Narożna,

Justyna Szafran, duet Halina 
Benedykt i Filip  Popów, Da-
riusz Rennert), ale zaprezen-
towała z wysokiego C utwór 
skomponowany przez Piotra 
Wizę i dedykowany świętemu 
Janowi Pawłowi II Nie lękaj-
my się Tak monumentalno 
patetycznego songu dawno w 
poznańskiej filharmonii nie 
słyszeliśmy.

Koncer t POZNAŃSKA 
MUZYKA WOLNOŚCI może 
zainaugurował nowy cykl, na 
który z utęsknieniem, a nawet z 
łezką w oku oczekują nie tylko 
poznańscy melomani...

Koncert   Poznańska Muzy-
ka Wolności. dedykowany był 
przede wszystkim potomkom 
powstańców wielkopolskich i 
poznaniakom, a główną ideą 
było uczczenie setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz bohaterów 
Powstania Wielkopolskiego. 
Nazwa koncertu zawiera w 
sobie głęboki przekaz..

W muzyce wolności auto-
rzy tekstów nie tylko operują 
wariantami pojęcia podmiotu, 
ale odnoszą się do tworzonych 
przez siebie niezależnych se-
kwencji. Nie są to jednak na 
szczęście symptomy kryzysu 
różnorodności indywidualnej. 
Wydźwięk utworów wpisuje 
się w pewną strategię, opiera 
się na nawiązaniach do dzieł 
już stworzonych w celu dzie-
lenia się „własnością intelek-
tualną i prywatną”. Należy 
odnieść wrażenie, że istotnym 
elementem decydującym o 
wartości tego podejścia są 
barwy i różnorodna stylistyka 
dźwiękowa, konotująca wysu-
blimowane barwy i nowocze-
sne brzmienia.

Warto też zauważyć, że 
interpretacja nie jest w istocie 
jednoznaczna. Staje się ona 
symptomatycznym, udźwięko-
wionym obrazem, opierającym 
się na pewnych, bliżej nie-
określonych podobieństwach, 
wpisując się w różnorodne 
nurty i mająca zdolność prze-
łamywania ukrytego systemu. 
Pozwala to na stosowanie w 
niej z jednej strony dyscypliny, 
zaś z drugiej na angażowanie 
woli twórczej, osobistej reflek-
sji i czułej pamięci, niosącej 
wrażliwość, pamięć, refleksję, 
zachwyt, motywację do życia 
i wiele jeszcze innych cech i 
wartości po to, żeby zyskać 
poczucia dobra i szczęścia. 
Muzyka i semantyka są tożsa-
me od pierwszego dźwięku po 
ostatni akord.

Poznańskie środowisko mu-
zyczne ma swoją wieloletnią 
historię , a wraz z nią okresowe 

czy ponadczasowe przesłania, 
które w wersji koncertowej 
zostały zaprezentowane przez 
takich artystów jak: Halina 
Benedyk, Justyna Szafran, 
Ewelina Rajchel, Dominika 
Narożna, Marianna Ćwiąkała, 
Piotr Kuźniak, Grzegorz Kup-
czyk, Piotr Schultz, Dariusz 
Rennert,  Grzegorz Tomczak i 
Filip Popów, a także zespoły: 
Anno Domini, Konsonans, 
Sun Flower Orchestra oraz Or-
kiestra Zespołu Szkół Muzycz-
nych p/d Wiesława Bednarka.

Pamiętam, że w trakcie 
pierwszych rozmów o tym kon-
cercie z panem prezydentem 
Jędrzejem

Solarskim miał on obawy 
czy znajdzie się tylu potomków 
powstańców wielkopolskich 
i chętnych melomanów, aby 
widownia nie świeciła pust-
kami. Okazało się, że projekt 
tego koncertu spotkał się z 
aprobatą wielu i bardzo wielu 
skorzystało z naszego zapro-
szenie i przybyli w komplecie 
na koncert. Stało się jak się 
stało i wspólnie z pozostałymi 
organizatorami, którzy czyn-
nie przyczynili się do realizacji 
koncertu - Samorządem Urzę-
du Miasta Poznania, 2 Skrzy-
dłem Lotnictwa Taktycznego, 
Zespołem Szkól Muzycznych, 
sponsorami Merazet i Forcom 
oraz duetem artystyczno -pro-
dukcyjnego Marianna

Ćwiąkała, Włodzimierz 
Sładkowski, jako przedstawi-
ciele Polskiego Towarzystwa

Artystów, Autorów, Ani-
matorów PTAAAK możemy 
wspólnie się cieszyć naszym 
sukcesem frekwencyjnym - i 
oczywiście artystycznym. Czy 
ci, którzy byli na koncercie pa-
miętają jeszcze jak zabrzmiał 
refren songu Grzegorza Tom-
czaka z tysiąca gardeł odśpie-
wany: Ja to mam szczęście/ 
że w tym momencie/żyć mi 
przyszło/w kraju nad Wisłą/ 
Ja to mam szczęście/mój kraj 
szczęśliwy/ wielki, prawdzi-
wy/ udzie uczynni/ serca nie-
winni/ mój kraj szczęśliwy.

Wielu uczestników w tym 
dzieci i wnukowie powstań-
ców podczas nieformalne-
go spotkania nawiązało owe 
znajomości. Mówili, że jest 

to imperatyw wewnętrzny i 
emocjonalny, że są właśnie 
tutaj i teraz !

Ten koncer t miał także 
nieoczekiwane,  pozytywne 
pokłosie w mediach. Pojawi-
ły się omówienia w zetach 
papiewych i portalach inter-
netowych. Jedna z lokalnyc 
lewizji emitując „ w pigułce” 
20 minutowy rogram miał 
całkiem dobrą oglądalność, 
ilość wyświetleń przekroczyła 
osiemset, Niewielu recen-
zentów dostrzegło Andrzeja 
Błaszczaka prowadzącego ten 
koncert w aspekcie werbalno 
-inormacyjnym. Należy to 
chociaż jednym zdaniem od-
notować jego zaangażowanie 
i kompetencję merytorycznej 
narracji.

Doceniam ideę główną tego 
wydarzenia, niewątpliwie głę-
boko podszytą patriotyzmem,a 
z uwagi na plejadę wyko-
nawców już na pierwszy rzut 
oka - kojarzącą się z wielością 
stylistyk. 

Koncert ożywczo ogrzał 
duszę tym wszystkim, co przy-
nieśli dzielni, bohaterscy po-
wstańcy wielkopolscy.

Myśli o wolności i swo-
bodach obywatelskich, które 
teraz są naszym udziałem - naj-
pierw podtrzymywały gorące 
serca dumnych Wielkopolan i 
pozyskały swojego wielkiego 
rzecznika w Ignacym Janie 
Paderewskim, aż przynosić 
zaczęły plony dla całej Rze-
czypospolitej.

Moje myślenie jest wzniosłe, 
wyrosłam w domu bardzo 
dumnych, godnych a skrom-
nych Dziadków, którym hi-
storia podała mnóstwo czer-
stwego chleba, lata zaborów, 
potem II wojnę światową, a po 
niej - eksperymenty polityczne 
i ustrojowe... To myślenie o 
wolności jest wspominaniem 
trudnych dróg pokonywanych 
mocą niezłomnego ducha i 
niegasnącego płomienia pra-
gnień, wiary... To łączy nas 
Wielkopolan, wielu Polaków. 
Patetyczne tonacje jednak są 
już rzadkie, jakby się część 
ludzi wstydziła tego godnego 
dziedzictwa i prawdy... 

Krzysztof Wodniczak
Zdjęcie HIERONIM DYMALSKI

POZnańska Muzyka Wolności

SIDE A
1. LE FLEX - LOVE 2 U    (4:23)
https://www.youtube.com/
watch?v=xuQA5lX2z9k
2. OLLIE WRIDE - BACK TO LIFE   (4:48)
https://www.youtube.com/
watch?v=T3zEMQ12Ya0
3. NINA - AUTOMATIC CALL   (5:11)
https://www.youtube.com/
watch?v=7rCzIwlX8Dg
4. ROBERT PARKER & MISS K - MAKE 
LOVE   (5:10)
https://www.youtube.com/
watch?v=WyzpHV8Ua4g
5. LE FLEX - CLOUDS ACROSS THE MOON   
(4:21)
https://www.youtube.com/watch?v=u-
1cU-3ZlgM0

SIDE B
6. FM’84 & OLLIE WRIDE - NEVER STOP   
(4:46)
https://www.youtube.com/
watch?v=35YpV77tGm0
7. FM’84 & OLLIE WRIDE - RUNNING IN 
THE NIGHT   (4:31)
https://www.youtube.com/
watch?v=TvZskcqdYcE
8. ROBERT PARKER - 85’AGAIN   (3:25)
https://www.youtube.com/
watch?v=Z1oB2EDu5XA
9. TOMMY’86 & SALLY SHAPIRO - WHY 
DID I SAY GOODBYE   (6:16)
https://www.youtube.com/
watch?v=8qaFr9LW9jA
10.BEN MACKLIN & EMMA BRAMMER - 

DARE   (4:34)
https://www.youtube.com/
watch?v=N4pgkQIg3uc
EXTRA TRACK:
11.NATALIA MOSKAL - BETTER MAN   
(3:20)
https://www.youtube.com/
watch?v=ZDDPO0zk7-4
TOTAL: 50:45

Podczas kiedy komercyjne stacje 
radiowe i wytwórnie płytowe
zarzucają nas - (przepraszam za te 
słowa) - kompletnymi śmieciami
takimi jak nowa płyta Madonny, 
Ava Max, Kate Perry, Beyonce, 
Rhianna i inne tego typu
potwory muzyczne w tym samym 
czasie ludzie w „garażach” tworzą 
świetną muzykę środka, która 
nokautuje wszystkie pseudo-
gwiazdy...

https://www.youtube.com/watch?v=-
sJtaLp3vzrk

https://www.youtube.com/user/Modal-
Media/videos

https://www.youtube.com/user/Eski-
moRecordings/videos

https://www.youtube.com/user/
NewRetroWave/videos

Karol Sokalski

Moja płyta roku 2019
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Materiał przygotował wydział: kultury, sportu i promocji starostwa powiatowego w wolsztynie

Około 250 osobistości 
przyjęło zaproszenie sta-
rosty Jacka Skrobisza oraz 
przewodniczącego Rady 
Powiatu Wolsztyńskiego 
Janusza Mrozkowiaka na 
spotkanie noworoczne, 
które odbyło się w piątkowy 
wieczór (24.01.) w restaura-
cji kompleksu „Ostoja” w 
Chobienicach.  

W trakcie uroczystości sta-
rosta dokonał podsumowania 
roku 2019 oraz podziękował 
za owocną współpracę obec-
nym na spotkaniu: posłom 
(Killionowi Munyamie, Jaku-
bowi Rutnickiemu, Krzyszto-
fowi Paszykowi, Wiesławowi 
Szczepańskiemu) senatorom 
(Janowi Filipowi Libickiemu 
i Adamowi Szejnfeldowi), 
wojewódzkim władzom sa-
morządowym, które repre-
zentował Jacek Bogusławski 
(członek Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego), szefom 
gmin tworzących powiat, rad-
nym powiatowym, miejskim, 
gminnym, licznie przybyłym 
dyrektorom i kierownikom 
instytucji wojewódzkich i 
powiatowych, przedsiębior-
com, a także pracownikom 
Starostwa Powiatowego w 
Wolsztynie. 

W oranżerii na przybyłych 
gości czekały trzy stoiska 
gastronomiczne, na których 
swoje flagowe produkty pre-
zentowały firmy: Mlecz sp. z 
o.o. / Lacpol (gmina Wolsz-
tyn), Kekbel Max z Belęcina 
(gmina Siedlec) oraz Rzeź-
nictwo-Wędliniarstwo Tomasz 
Szwarc z Poświętna (gmina 
Przemęt). 

Ważnym momentem spo-
tkania było podpisanie kalen-
darzy współpracy: z Powiatem 
Dahme-Spreewald (z którym 
w tym roku obchodzimy ju-

bileusz 20-lecia partnerstwa) 
i Powiatem Jeleniogórskim 
(kontakty z którym zostały 
odnowione). 

2019 był to dobry rok, który 
obfitował w wiele sukcesów 
powiatu, takich jak pozyskanie 
ponad 20 mln zł dofinansowa-
nia na trzy znaczące drogowe 
inwestycji (będą realizowane 
w 2020 r.), czy zakończenie 
remontu dachu na Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w 
Wolsztynie. Nie brakowało 
ważnych wydarzeń kultural-
nych i partnerskich. 

Przed nami sporo działań. 
Skorzystają na tym: młodzież 
naszych szkół, dla której szy-
kujemy dwa obozy (do Nie-
miec w ramach trójstronnej 
współpracy młodzieży oraz 
do powiatu jeleniogórskiego 
na zimowy wypoczynek), 
strażacy i przedsiębiorcy. W 
Wolsztynie zorganizujemy 
wypoczynek letni dla dzieci z 
Ukrainy z Rejonu Lityńskie-
go oraz młodzieży z Jeleniej 
Góry. O szczegółach będziemy 
informować na bieżąco w na-
szym serwisie internetowym.

Spotkanie Noworoczne Starosty Wolsztyńskiego 2020
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