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BEZPłATNY

REKLAMY I OGŁOSZENIA 62-065 GRODZISK WLKP., UL. GARBARY 23 TEL.  608 321 611 / e-mail: powiaty@wp.pl / www.powiatygminy.pl

DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ :  POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN  - GRODZISK WLKP. -  LUBOŃ  - NOWY TOMYŚL 
-  OPALENICA  - ŚMIGIEL -  STĘSZEW - SULECHÓW -  WOLSZTYN  - ZBĄSZYŃ - MOSINA - RAKONIEWICE - PRZEMĘT - SIEDLEC - LWÓWEK - DUSZNIKI - KOMORNIKI - GRANOWO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAłOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

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
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WYWIAD

Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia

a wszywanie zamków a  zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

a Bratki krzaczaste i zwisające, stokrotki, 
prymule, niezapominajki, jaskry a Cyklameny i paprocie

a Byliny i trawy a Hortensje ogrodowe i bukietowe
a Rozsady warzyw i ziół a Duży wybór donic i doniczek 

oraz skrzynek balkonowych i mis
Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 

sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 

DORABIANIE KLUCZY 
SERWIS

695 611 750
a AWARYJNE OTWIERANIE ZAMKÓW SAMOCHODOWYCH
a NAPRAWA STACYJEK I ZAMKÓW SAMOCHODOWYCH
a IMMOBILAJZERY SYNCHRONIZACJA PILOTÓW
a NAPRAWA PILOTÓW 
a WYMIANA BATERII W PILOTACH

62-065 GRODZISK WLKP. UL. GARBARY 14

Jaki wpływ  ma nauczanie 
zdalne na poziom wiedzy?
Nie my oceniamy czy mło-
dzież będzie uczyła się zdal-
nie czy też stacjonarnie. Na 
dzień dzisiejszy są zaplano-
wane szczepienia nauczycieli. 
Kiedy wrócimy do normalno-
ści pokaże czas. Nauczyciele 
w aktualnych warunkach w 
naszych szkołach w miarę 
sobie radzą. Co do nauczania 
zdalnego to wygląda dość 
dobrze. Z uwagi na epidemię 
nie ma innej możliwości. 
Młodzież  do trzecich klas 
uczy się stacjonarnie. Starsze 
klasy uczą się online i jak 
dotychczas nauczyciele sobie 
radzą są z planami lekcji dość 
dobrze.

Nie tak dawno w oświacie 
został wybrany w konkursie 
naczelnik wydziału eduka-
cji. Czym będzie się ten pan 
zajmował?

Edukacja zabiera 50% budże-
tu miasta Leszna więc jest to 
bardzo ważne stanowisko i 
tymi  wydatkami będzie się  
zajmował pan Robert Fryz. 
Będzie to zadanie pilnowania 
tej bardzo ważnej działki 
oświatowej.

Jeżeli chodzi o klasy starsze 
i maturalne zdalne naucza-
nie spowoduje obniżenie 
poziomu wiedzy zwłaszcza 
na egzaminie maturalnym?
Z mojego punktu widze-
nia nauczyciele starają się 
w tym trudnym okresie 
pandemicznym aby młodzież 
uzyskała dobrą wiedzę. Je-
żeli chodzi o matury to nasi 
nauczyciele mają rozeznanie 
w jaki sposób przygotować 
maturzystów do egzaminu 
maturalnego. Dużo zależy 
też od spadku epidemii  co 
pozwoli na naukę stacjo-
narną. Mam nadzieję , że 

najpóźniej w maju wrócimy 
do szkół i zdawanie matury 
odbędzie się w normalnych 
warunkach.

Pana zdaniem , czy student 
który będzie w przyszłości 
adwokatem czy lekarzem 
będzie miał tyle wiedzy , 
że będzie miał wiarygodną 
diagnozę?
Jest to pewien problem, 
ale tyle co mi wiadomo to 
przedmioty medyczne które 
wymagają badań  praktycz-
nych odbywają się  w do-
tychczasowym trybie co nie  
powinno mieć znaczenia dla 
wiedzy przyszłych lekarzy. 
Miejmy trochę optymizmu , 
że uda  się nam przygotować 
wszystko co  jest w naszej 
mocy   aby przygotować 
wszystko co jest w naszej 
mocy aby przygotować 
odpowiednio młodzież  do 
egzaminu maturalnego.

Jeszcze proszę prezyden-
cie o kilka zdań na temat 
kultury i sportu. Jakie 
imprezy będą  mogły się 
odbyć jeżeli nie ustąpi 
pandemia?
Mamy od marca ruszyć z 
imprezami czyli mają być 
uruchomione Domy Kultu-
ry. Otwarte w tej chwili 
dla spotkań młodzieży, wy-
stawy, konkursy, koncerty 
i spotkania kameralne. Na-
tomiast piknik szybowcowy 
odbędzie się 20 czerw-
ca i oczywiście będzie 
zabezpieczony zgodnie z 
oboszczeniami. Liczymy na 
znaczne zmniejszenie fali 
koronawirusa. W planie są 
również Mistrzostwa Świata 
Balonowe Juniorów ale 
prawdopodobnie w sierp-
niu. O innych imprezach 
i zawodach sportowych 
będziemy informować na 
bieżąco.

Na matury patrzę z optymizmem
Z zastępcą prezydenta Leszna Piotrem Jóźwiakiem w temacie kultury i oświaty rozmawia Franciszek Gwardzik

Wspomnienia ze spotkania w 2019 roku przed Konwencją Prawa i Sprawiedliwości, które odbyło się we wigwamie 
w Zdroju koło Grodziska Wlkp

Przed Konwekcją Prawa i Sprawiedliwości
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Gmina Nowy Tomyśl zło-
żyła wniosek w Wielkopol-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
w Poznaniu na dofinansowanie 
rozbudowy strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Borui 
Kościelnej. 

Zadanie polega na przebu-
dowie, rozbudowie i nadbu-
dowie budynku strażnicy 
OSP wraz z infrastrukturą 
techniczną (m.in. utworzenie 
dodatkowego stanowiska po-

stojowego oraz pomieszczenia 
szkoleniowo-administracyjne-
go). Obecnie budynek składa 
się z dwóch części stano-
wiących oddzielne całości 
konstrukcyjno-funkcjonalne 
(starsza przedwojenna – część 
socjalna i nowsza dobudowa-
na – część garażowa, w której 
mieści się szatnia).

Kwota, o jaką wniosku-
je Gmina Nowy Tomyśl, to 
2.450.000,00 zł.

11 lutego br. w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie komisji ds. posze-
rzenia granic miasta. Ustalono 

wstępny przebieg granic oraz 
omówiono możliwe formy 
i tryby konsultacji z miesz-
kańcami Dnia 11 lutego br. odbyło się 

spotkanie Burmistrza Nowego 
Tomyśla z przedstawicielkami 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Nowotomyskiej Wikliny:pre-
zes Katarzyną Wachowiak 
i sekretarzem Elizą Bąbliń-
ską-Masztalerz oraz kierowni-
kiem Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa Andrzejem 
Chwalińskim. 

Ustalono wspólne działania, 
których celem będzie promo-
cja i uatrakcyjnienie„Szla-
ku wiklinowego” z Nowego 
Tomyśla do Miedzichowa. 
Ponadto p. A. Chwaliński 
przybliżył program tegorocz-

nego Ogólnopolskiego Ple-
neru Wikliniarskiego, który 
zaplanowany jest na czerwiec. 
Wydarzenie - stanowiące nie-
wątpliwą atrakcję kulturalną 
w naszym mieście - stoi jed-
nak pod znakiem zapytania, 
z uwagi na ciągły stan pande-
mii. Liczymy jednak, że od-
będzie się kolejna edycja tego 
wydarzenia, które jest okazją 
do wymiany doświadczeń 
pomiędzy plecionkarzami 
z różnych krajów, a ponad-
to jego pokłosiem są liczne 
wiklinowe instalacje, które 
urozmaicają teren muzeum 
oraz naszego miasta.

Rozbudowa strażnicy 
OSP w Borui Kościelnej

Nowe granice miasta Nowy Tomyśl wkracza 
na wiklinowy szlak

11 lutego, trzynastooso-
bowa, młodzieżowa grupa 
„Apollo” spotkała się po 
raz pierwszy w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu, 
by lepiej się poznać. 

Spotkanie miało zintegro-
wać młodzież, uczestniczącą 
w projekcie pt. Misja Apollo, 
na realizację którego bibliote-
ka otrzymała grant w kwocie 
8500 zł z programu Równać 
Szanse 2020, koordynowanego 
przez Polską Fundację Dzieci 
i Młodzieży, a finansowanego 
ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. 
W ramach „Misji Apollo” 
nowotomyska młodzież zre-
alizuje, w postaci materiałów 
filmowych, cztery kampanie 
społeczne dedykowane róż-
nym grupom odbiorców, które 

udostępnione zostaną w me-
diach społecznościowych i na 
kanale YouTube. 

Każda kampania będzie 
miała swoją premierę. Po-
nadto – w dniu premiery każ-
dej z kampanii – młodzież, 
wspólnie z partnerami pro-
jektu, zorganizuje w plene-
rze happeningi tematyczne. 
Dzięki udziałowi w projekcie 
młodzież będzie miała okazję 
do poszerzenie swojej wiedzy 
z zakresu tworzenia kampanii 
społecznych. Następnie eki-
pa „Apollo” zdobytą wiedzę 
wykorzysta w pracy nad opra-
cowaniem koncepcji czterech 
kampanii społecznych, które 
poruszają ważne w ich oce-
nie- tematy. Niewątpliwie 
udział w tym przedsięwzięciu 
sprawi, iż grupa projektowa 
będzie bardziej świadoma 
wagi problemów społecznych, 

gospodarczych, czy środowi-
skowych.

Programem Równać Szanse 
objęci zostali uczniowie z Ze-
społu Szkół nr 1 w Nowym 
Tomyślu.

„Istotą programu „Równać 
Szanse” są lokalne projekty, 
które dla młodych ludzi mają 
być ciekawym wyzwaniem 
i szansą współpracy z innymi, 
by razem osiągnąć wspólny 
cel, ucząc się po drodze, jak ra-
dzić sobie z zupełnie nową rolą 
i jak wykorzystywać zupełnie 
nowe kontakty, które nawiązu-
ją. Wszechstronne umiejętno-
ści społeczne to bowiem cecha 
człowieka kompetentnego, bu-
dzącego zaufanie, pomocnego 
innym i zaradnego w jak naj-
bardziej pozytywnym sensie”. 
Projekt koordynuje Małgo-
rzata Kaczmarek z Czytelni 
MiPBP w Nowym Tomyślu. 

W piątek, 19 lutego gościem 
Klubu Miłośników Podróży 
Przez kontynenty, działającym 
w nowotomyskiej bibliotece 
był Marcin Korzonek - in-
struktor turystyki rowerowej, 
dziennikarz, fotograf, redaktor 
naczelny portalu Rower.pl – 
Rowery od A do Z, który świat 
penetruje głównie na dwóch 
rowerowych kółkach z apara-
tem fotograficznym w sakwie. 

Podczas spotkania online 
z czytelnikami biblioteki opo-
wiedział o swojej pasjonującej, 
samotnej  wyprawie rowerowej 

do Chile, zdobyciu najwyższe-
go wulkanu świata - Ojos del 
Salado i pobiciu tym samym 
własnego rekordu. Właściwą 

próbę zaczął w Copiapo le-
żącym zaledwie 350 m n.p.m. 
Miał ze sobą 26 litrów wody, 
7 kg jedzenia potrzebnego na 

12 dni i 25 kg sprzętu. Łącznie 
z ładunkiem jego rower ważył 
74 kg. W drodze w kierun-
ku szczytu, w ciągu ośmiu 
dni rowerowej wspinaczki, 
pokonał 6400 m przewyższe-
nia przejeżdżając aż 275 km 
w poziomie. 

To jedno z największych 
wyzwań, z jakimi przyszło mu 
się mierzyć w 24.letniej, bo-
gatej rowerowo-podróżniczej 
karierze. Podczas wyprawy 
Kross The Record 2020 wje-
chał rowerem na wysokość 
5900 m n.p.m. 

Misja Apollo

Rowerem po andyjskich wulkanach w Chile
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Grupa Jaskółki z Przedszko-
la Gminnego im.Krasnala 
Hałabały w Grodzisku Wlkp 
zwyciężyła w ogólnopolskim 
konkursie dla szkół i przed-
szkoli „STWÓRZ KOMIKS Z 
SUPERBOHATERAMI – pol-
skimi warzywami i owocami”. 
Organizatorem Konkursu była 
Federacja Branżowych Związ-
ków Producentów Rolnych. 
Konkurs realizowany był w 
ramach ogólnopolskiej kampa-

nii informacyjno-edukacyjnej 
„Jedz owoce i warzywa – w 
nich największa moc się skry-
wa!”, sfinansowanej ze środ-
ków Funduszu Promocji Owo-
ców i Warzyw. Przygotowując 
krótką opowieść w formie ko-
miksu, którego głównymi po-
staciami były polskie warzywa 
i owoce, sześciolatki wykazały 
się wyjątkową kreatywnością, 
wyobraźnią oraz zdolnościami 
plastycznymi. Zaangażowanie 

przedszkolaków zostało na-
grodzone wspaniałymi prezen-
tami - każde dziecko z grupy 
otrzymało składaną hulajnogę 
firmy Razor. Udział w kon-
kursie uatrakcyjnił zajęcia na 
temat zdrowego odżywiania i 
umożliwił dzieciom rozwijanie 
zainteresowań oraz zdolności, 
nagrody natomiast sprawiły 
wiele radości i zachęciły do 
udziału w kolejnych konkur-
sach.

Dnia 1 marca br. z okazji narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod pomnikami Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowym Tomyślu i Opalenicy zostały złożone wiązanki kwiatów oraz 
zapalono znicze przez delegacje Prawo i Sprawiedliwość, Klub Gazety Polskiej oraz sympatyków.

Cześć i Chwała Bohaterom.

Gratulacje dla Gminnego Przedszkola

1 marca Narodowy Dzień 
Żołnierzy Wyklętych

W środę, 24lutego 2021 r., 
przedstawiciele Zarządu Po-
wiatu Grodziskiego - Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński i 
Wicestarosta Sławomir Górny, 
przekazali35 laptopów wraz 

z niezbędnym oprogramo-
waniem na ręce Dyrektor Ze-
społu Szkół Technicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Grodzisku Wielkopolskim 
- Anny Matysiak.

Środki finansowe na za-
kup sprzętu komputerowego 
Powiat Grodziski pozyskał 
w ramach realizacji projektu 
„Kształcenie na odległość w 
klasach specjalnych Zespołu 
Szkół Technicznych im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim” 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego. Całkowita 
wartość projektu wynosi 160 
000,00 zł

Celami projektu są działania 
związane z zapobieganiem i ła-
godzeniem skutków epidemii 
COVID-19, ukierunkowane 

na wyposażenie w sprzęt nie-
zbędny do prowadzenia edu-
kacji w formie zdalnej.

Sprzęt komputerowy tra-
fi do uczniów szkoły, aby 
wspomóc ich w nauczaniu na 
odległość. 

35 laptopów dla ZST w Grodzisku Wlkp.

NOWY TOMYŚL / GRODZISK WIELKOPOLSKI
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Z okazji Europejskiego Dnia 
Numeru Alarmowego 112 w 
Poznańskim Centrum Powia-
damiania Ratunkowego wo-
jewoda wielkopolski Michał 
Zieliński spotkał się z opera-
torami numeru alarmowego. 
Podczas spotkania wojewoda 
odczytał okolicznościowy list 
ministra spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusza Ka-
mińskiego z podziękowaniami 
za codzienną pracę oraz z 
wyrazami najwyższego sza-
cunku. Wojewoda przekazał 
także okolicznościowy ryngraf 
z okazji jubileuszu 10- lecia 
CPR oraz wyróżnienia dla 
pracowników. W spotkaniu 
z operatorami uczestniczyła 
również wicewojewoda Aneta 
Niestrawska i dyrektor gene-
ralny urzędu wojewódzkiego 
Jacek Woźniak .

System Powiadamiania Ra-
tunkowego to kompleksowe 
rozwiązanie, mające ułatwić 
obywatelom reagowanie w sy-
tuacjach realnego zagrożenia 
i usprawnić współdziałanie 
poszczególnych służb: ratow-
nictwa medycznego, policji 
i straży pożarnej. W Polsce 
system tworzy 17 Centrów Po-
wiadamiania Ratunkowego - w 
każdym mieście wojewódzkim 
oraz w Radomiu. System zo-
stał uruchomiony 11 lutego 
2011 roku. Dwa dni wcześniej 
test działania przeprowadzono 
w Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Poznaniu. 
Wtedy to poznańskie Centrum 
odebrało pierwsze połączenia 
kierowane na numer 112. 

W pierwszym etapie, kiero-
wane były do CPR połączenia 
na numery alarmowe 112 tylko 
z obszaru miasta Poznania i 
powiatu poznańskiego. 9 maja 
2012 roku wdrożono ogólno-
polski System Informatyczny 
Wojewódzkich Centrów Po-
wiadamiania Ratunkowego 
(SI WCPR) przeznaczony do 
obsługi zgłoszeń kierowanych 
na numer alarmowy 112. Po 
wdrożeniu SI WCPR rozpo-
częto poszerzanie obszaru 
działania CPR i stopniowe 
przekierowywanie wywołań 
na numer alarmowy 112 z tere-
nu całej Wielkopolski. Proces 
ten zakończył się 10 kwietnia 
2013 roku.

Od 2018 roku połączenia 
z numerem 997 zostały skie-
rowane do Centrów Powia-
damiania Ratunkowego i są 
obsługiwane przez operato-
rów numerów alarmowych. 
Docelowo proces ten obejmie 
także numery alarmowe 998 i 

999. Proces przekierowywania 
połączeń z nr 998 do CPRów 
rozpoczął się w tym roku, 
poznański CPR zacznie ob-
sługiwać 998 w październiku. 
Telefony odbierają przeszkole-
ni i certyfikowani operatorzy 
numerów alarmowych, którzy 
działają według jednolitych 
procedur.

Obecnie w poznańskim 
CPR pracuje 104 operatorów w 
trybie zmianowym. Praca ope-
ratora wspomagana jest przez 
system teleinformatyczny, 
pozwalający obsłużyć w ten 
sam sposób każde zgłoszenie 
z dowolnego miejsca w kraju i 
przekazać je do odpowiednich 
terytorialnie służb ratunko-
wych właściwych miejscu 
zdarzenia.

Rokrocznie rośnie liczba 
połączeń odbieranych przez 
operatorów. Aktualnie CPR 
odbiera około 6000 połączeń 
alarmowych na dobę.

W 2020 roku w CPR w 
Poznaniu, obsłużyło ponad 2 
miliony połączeń, z czego 554 
tys. zgłoszeń przekazanych 
zostało do służb ratunkowych 
w celu udzielenia natychmia-
stowej pomocy. Pozostałe 
zgłoszenia były niezasadne.

11 lutego został ogłoszony 
przez Parlament Europejski 
dniem numeru alarmowego 
112. Świętowany jest od 2009 
roku. Tradycyjnie towarzyszą 
mu imprezy promujące numer 
alarmowy w państwach unij-
nych. W Polsce proces uru-
chamiania wszystkich centrów 
powiadamiania ratunkowego 
zakończony został pod koniec 
2013 roku.

Numer alarmowy 112 od-
bierany jest w Centrach Po-
wiadamiania Ratunkowego 
przez operatorów numerów 
alarmowych. Jest bezpłatny i 
dostępny na terenie całej Unii 
Europejskiej zarówno dla tele-
fonów stacjonarnych, jak i ko-
mórkowych. Numer alarmowy 
112 można wybrać w telefonie 
nieposiadającym karty SIM. 
Został wprowadzony uchwałą 
Rady Europy z dnia 29 lipca 
1991 roku i usankcjonowany 
Dyrektywą 2002/22/WE Par-
lamentu Europejskiego z dnia 
7 marca 2002 r. w sprawie 
usługi powszechnej i zwią-
zanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw 
użytkowników (dyrektywa 
o usłudze powszechnej). W 
wielu krajach, także w Polsce 
112 nie zastępuje dotychcza-
sowych krajowych numerów 
alarmowych, ale działa obok 

nich. Dania, Finlandia, Ho-
landia, Portugalia, Szwecja, 
Malta i Rumunia wybrały 112 
jako główny krajowy numer 
alarmowy. 112 stosuje się 
również w niektórych krajach 
spoza UE, takich jak Szwaj-
caria, Kuwejt, Zimbabwe 
i RPA. Wszystkie telefony 
komórkowe na całym świecie 
po wybraniu 112 rozpoczną 
połączenie z numerem alar-
mowym obowiązującym w 
danym kraju. W Polsce po 
wybraniu numeru alarmowe-
go 911 (stosowanego np. w 
USA, Kanadzie, Ekwadorze, 
Urugwaju, Wenezueli) połą-
czenie skierowane zostanie 
do najbliższego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego.

unkcjonuje 17 Centrów 
Powiadamiania Ratunkowe-
go - dwa na Mazowszu (w 
Warszawie i Radomiu) oraz 
po jednym w pozostałych 
województwach. Odbierają 
one połączenia kierowane na 
numer alarmowy 112 i 997 z 
obszaru całego kraju. Na sta-
nowisku operatora numerów 
alarmowych w całej Polsce 
zatrudnionych jest ponad 
1200 osób. W 2020 roku 
w Centrach Powiadamiania 
Ratunkowego zarejestrowano 
ponad 20 mln zgłoszeń przy-
chodzących. W skali kraju 
to średnio ponad 1,8 mln 
połączeń miesięcznie i 60 
tys. połączeń każdego dnia. 
CPR przekazały jednostkom 
Policji, Straży Pożarnej, dys-
pozytorniom medycznym i 
podmiotom pomocniczym 
informacje o ponad 6 mln 
zdarzeń. Z danych wynika, że 
najwięcej połączeń zostało za-
rejestrowanych w miesiącach 
letnich – w czerwcu, lipcu i 
sierpniu.

Najwięcej połączeń alar-
mowych zarejestrowano w 
centrach w Katowicach (ponad 
2,6 mln zgłoszeń), natomiast w 
Poznaniu (ponad 2,1 mln zgło-
szeń). Średni czas oczekiwania 
na odebranie połączenia w 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego wynosi 10 sekund.

Niestety, ponad 8 mln zgło-
szeń (prawie 39 proc. wszyst-
kich) stanowiły zgłoszenia 
niezasadne. Odsetek zgłoszeń 
niezasadnych w ubiegłym roku 
zmniejszył się o ponad 3 proc. 
Jednak w dalszym ciągu jest 
to ogromna liczba zgłoszeń, 
dlatego MSWiA i służby stale 
apelują o nieblokowanie nu-
meru alarmowego 112 – linii, 
która służy ratowaniu życia i 
zdrowia.

Obchody Europejskiego Dnia 
Numeru Alarmowego 112

W poniedziałek 15 lutego 
rozpoczęły się szczepienia 
przeciwko COVID-19 w 
punktach zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Me-
tropolia Poznań. 

 
W Urzędzie Gminy Komor-
niki odbyła się konferencja 
prasowa, na której przedsta-
wione zostały założenia pro-
gramu dodatkowych punktów 
szczepień na terenie gmin 
należących do Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań. 

Wójt Jan Broda, Wice-
starosta Poznański Tomasz 
Łubiński, Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań Piotr Wiśniewski, 
Przedstawiciel Poznańskie-
go Centrum Otolaryngologi 
Tomasz Cichowski oraz Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne 
Tadeusz Czajka komentowali 
włączenie się samorządów w 

ogólnopolski program szcze-
pień. Wszyscy deklarowali 
gotowość do połączenia sił w 
celu zwiększenia dostępności 
szczepionek dla mieszkańców 
Metropolii.  

Samorządy Metropolii Po-
znań wspólnie zorganizowały 
dodatkowe punkty szczepień, 
ponieważ takich miejsc wciąż 
brakuje. Na pierwotnej liście 
lokalizacji ogłoszonej przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
w gminie Komorniki nie było 
ani jednego stacjonarnego 
adresu, gdyż nie zgłosił się 
żaden podmiot gotowy do 
szczepień (obecnie funkcjo-
nuje tu jedynie punkt mobilny, 
który zaszczepił do tej pory 
60 osób). Mimo apelu wójta 
żaden z lokalnych zespołów 
lekarzy nie włączył się w akcję 
szczepień przeciwko wirusowi 
COVID-19. W kilku kolejnych 
gminach Metropolii kryteria 

spełnił tylko jeden punkt, 
co nie umożliwia szybkiego 
uodpornienia lokalnej społecz-
ności przeciw koronawirusowi. 

Stowarzyszenie połączyło 
działania samorządów i nawią-
zało współpracę z partnerem 
medycznym. Szczepienia na 

terenie Metropolii prowadzić 
będzie Poznańskie Centrum 
Otola ryngologi i.  Władze 
gminne i miejskie wskazały 
lokalizacje, w których regu-
larnie mogą być aplikowane 
szczepionki. Do Narodowego 
Funduszu Zdrowia zgłoszono 

19 takich punktów. Siedem z 
nich zostało już zaakceptowa-
nych przez NFZ i włączonych 
do systemu. 

W piątek powinny ruszyć 
szczepienia w drugim punkcie, 
w Plewiskach. 

Wspólne działania samo-

rządów stowarzyszonych w 
Metropolii Poznań pozwoliły 
rozbudować siatkę punktów 
potrzebnych do skutecznego 
prowadzenia akcji wakcyna-
cyjnej w regionie. Obecnie 
do przygotowanych miejsc 
rejestrowani są mieszkańcy 
w wieku powyżej 80 lat, po-
nieważ wielu chętnych z tej 
grupy wiekowej wciąż nie 
ma wskazanych terminów w 
funkcjonujących wcześniej 
placówkach. To właśnie mi-
nimum 80-latkowie są wśród 
zaszczepionych 15 lutego w 
Komornikach.

W związku z ograniczoną 
obecnie dostępnością szcze-
pionek mieszkańcy regionu są 
szczepieni w poszczególnych 
miejscach co kilka dni. Ze-
społy PCO są gotowe szczepić 
częściej, co będzie możliwe, 
gdy przybędzie dostępnych w 
Polsce dawek.

Inauguracja szczepień w Komornikach

Muzeum Motoryzacji w 
Poznaniu zostało w końcu 
otwarte! Wspaniała atrak-
cja dla pasjonatów klasycz-
nej motoryzacji oraz ide-
alne miejsce na spędzenie 
wolnego czasu z rodziną, 
zostało otwarte 19 lutego na 
terenie Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Na 
zwiedzających czeka ponad 
100 zabytkowych pojazdów 
z różnych stron świata, 
które prezentowane są w 
specjalnie zaaranżowanych 
strefach.

Wspólna inicjatywa Automo-
bilklubu Wielkopolski i Mu-
zeum Narodowego Rolnictwa 
w Szreniawie oraz gospodarza 
terenu – Grupy MTP.

Utworzenie nowego miejsca 
na mapie atrakcji w Poznaniu z 
historycznymi pojazdami było 
możliwe dzięki zaangażowa-
niu członków Automobilklubu 
Wielkopolski oraz Muzeum 
Narodowego Rolnictwa w 
Szreniawie, z których pocho-
dzą zgromadzone w muzeum 
egzemplarze. Wyjątkowe po-
jazdy potrzebują szczególnego 
miejsca, dlatego z pomocą 
wyszła Grupa MTP, która jako 
gospodarz terenu udostępniła 
historyczny Pawilon 2, zwany 
wcześniej Halą Przemysłu 
Ciężkiego.

Wystawa została podzie-
lona na kilka stref tematycz-
nych: zaczynając od początku 
masowej motoryzacji z linią 
produkcyjną Henry’ego Ford’a 
poprzez amerykańskie klasy-
ki, wśród których wyjątkowym 
eksponatem jest 113-letni REO 
Gentelman’s Roadster aż po 
inne, wyjątkowe pojazdy z 
całego świata.

W części muzeum dedy-
kowanej naszym zachodnim 
sąsiadom zobaczyć można 
podział motoryzacji na RFN 
i NRD, rozdzielonej murem 
berlińskim. Perełkami w tej 
części są: Mercedes W108/
280SE z 1971 roku, BMW E9 
z 1973 roku czy DKW F-5 z 
1936 roku oraz ciekawa kolek-
cja trabantów.

Nie zabrakuje oczywiście 
kultowych samochodów z 
czasów PRL-u, takich jak: 
Warszawy, Fiaty 125p, 126p, 
Tarpany czy Żuki. W oto-
czeniu trzepaka, campingu i 
innych przedmiotów z lat 60, 
70 i 80-tych tworzą wyjątkowy 
klimat wystawy.

Ostatnimi samochodami, 
które zostały sprowadzone do 
muzeum są

Citroen B11(BN11)/ Sedan z 
1952 roku, Citroen 2CV/Sedan 
z 1987 roku, a także Standard 

Flying 12 z dolnozaworowym 
silnikiem z 1939 roku. Pojazdy 
stanęły w strefie francuskiej, w 
której będzie można znaleźć 
również inne interesujące 
klasyki.

Oprócz zabytkowych samo-
chodów osobowych znajdzie-
my także stare rowery, wojsko-
we pojazdy opancerzone oraz 
motocykle wykorzystywane 
podczas II Wojny Światowej. 
W muzeum każdy znajdzie 
coś dla siebie, dlatego zapra-
szamy wszystkich, którzy 
chcą spędzić mile czas w oto-
czeniu pięknych zabytkowych 
pojazdów.

Otwarcie muzeum jest 
możliwe dzięki zmianom, 
które zostały wprowadzone 
w rozporządzeniu rady mi-
nistrów dotyczącym działal-
ności ośrodków kultury oraz 
muzeów. Zniesienie obostrzeń 
pozwoliło na utworzenie no-
wego miejsca na mapie atrakcji 

w Poznaniu z zabytkowymi 
pojazdami.

Muzeum Motoryzacji w pa-
wilonie nr 2 zostanie otwarte 
19 lutego i będzie czynne, aż 
do odwołania w każdy piątek 
w godzinach 10:00-18:00 oraz 
weekend w godzinach 10:00-
17:00. Bilety do muzeum są 
dostępne do kupienia tylko on-
line na stronie www.tobilet.pl

Wejście do muzeum będzie 
znajdować się od ul. Głogow-
skiej przy pawilonie 2 naprze-
ciwko Dworca Zachodniego.

W trosce o bezpieczeń-
stwo zwiedzających na terenie 
muzeum obowiązuje nakaz 
zakrywania ust oraz nosa a 
także dodatkowo pojawiły 
się pojemniki z płynem do 
dezynfekcji.

Więcej informacji jest do-
stępnych na stronie:

www.muzeumklasykow.pl
Fot. Maciej Kasprzak / 

Wielkopolskamagazyn.pl

Muzeum Motoryzacji już otwarte!
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Rok 2020 zostanie zapamię-
tany jako rok, w którym 
zostaliśmy stworzeni do 
zmiany stylu życia, ogra-
niczony od wolności, do 
których byliśmy przyzwy-
czajeni. Rok, w którym po-
legaliśmy na pielęgniarkach 
i lekarzach, aby uratować 
nasze życie przed wojną z 
wirusem. COVID-19 jest 
ostrą wirusową chorobą 
układu oddechowego. 

W związku z tym, że choroba 
pojawiła się w nieuodpornio-
nej populacji nagle w drugiej 
połowie 2019 roku, zaczęła się 
szerzyć w sposób niekontrolo-
wany i w błyskawicznym tem-
pie dotknęła społeczeństwa 
wszystkich krajów na świecie, 
wywołując kryzys zdrowia 
publicznego w niespotykanej 
skali. 

Obecnie w krajach Unii 
Europejskiej do obrotu do-
puszczone są dwie s szcze-
pionki mRNA (Pfizer i Mo-

derna) oraz jedna szczepionka 
wektorowa (AstraZeneca). 
Szczepionki te chronią przed 
objawami COVID-19 wywo-
łanymi przez koronawirusa 
SARS-CoV-2. Szczepienie 
obejmuje podanie 2 dawek do-
mięśniowo. Ochrona pojawia 
się od 7 do 14 dni po podaniu 
drugiej dawki szczepionki. 
W dużych badaniach klinicz-
nych potwierdzono wysoką 
skuteczność szczepionek w 
ochronie przed wystąpieniem 
objawów COVID-19. Duże 
zainteresowanie szczepion-
kami i niestety problemy z 
terminowością dostaw od 
poszczególnych producen-
tów, stwarzają ewentualne 
przesunięcia planowanych 
szczepień. Informacje Mini-
sterstwa Zdrowia są jednak 
optymistyczne i podają, że w 
pierwszym kwartale br. zo-
stanie w kraju zaszczepionych 
ok. 3 mln mieszkańców. Jed-
nak, aby szczepienia popula-
cyjne przyniosły efekt, należy 

szczepionkę podać ok. 70% 
mieszkańcom, a z tego wyni-
ka, że taki wynik osiągnięty 
zostanie za dwa, trzy lata. Nie 
są to perspektywy budujące i 
uspokajające. Tym bardziej 
że dochodzą nowe informacje 
o nowych mutacjach wirusa, 
które mogą być odporne na 
obecną szczepionkę i nie 
wiemy, czy uda się zwalczyć 
do końca epidemię obecnymi 
szczepionkami. Bardzo możli-
wy jest scenariusz ponownego 
szczepienia środkami całko-
wicie nowymi, które dopiero 
zostaną przebadane i dopusz-
czone do stosowania. Miejmy 
jednak nadzieję, że obecne 
szczepionki uchronią nas od 
wszelkich nowych mutacji 
koronawirusa i spowodują, że 
choroba dzięki szczepionkom 
i lekarstwom stanie się ule-
czalną. Cały czas obowiązuje 
zasada DDM, czyli Dezyn-
fekcja, Dystans, Maseczki i 
musimy jej przestrzegać..

Roman Szymański

W 2020 roku nastąpiła 
zmiana stylu życia

Każdego dnia wszyscy tworzy-
my historię i każdy z nas może 
zostać strażnikiem historii 
rodzinnej. Taki cel przyświeca 
projektowi ogłoszonemu przez 
Naczelną Dyrekcję Archiwów 
Państwowych. Projekt „Archi-
wa Rodzinne Niepodległej” 
obejmuje całą Polskę i kiero-
wany jest do każdego, dla kogo 
domowe zbiory dokumentów, 
narastające niekiedy przez 
wiele pokoleń, mają nieoce-
nioną wartość.

Archiwa rodzinne budzą 
osobiste emocje. Takie zbiory, 
nadal nie w pełni doceniane, 
znajdują się w wielu domach. 
Tworzą historię społeczną, 
barwniejszą od dziejów pod-
ręcznikowych, zdominowa-
nych przez osobistości życia 
publicznego i wielką politykę. 
W wielu domach znajdują się 
przysłowiowe nieotwierane 
szuf lady, gdzie spoczywa-
ją, niekiedy w zapomnieniu, 
rodzinne dokumenty i pa-
miątki. Dla wielu to bogate 
źródło rozwijania tożsamości 
i przynależności do wspól-
noty. I właśnie Archiwa Pań-
stwowe zachęcają do udziału 
wszystkich, którzy kultywują 

pamięć o swoich przodkach, 
starannie chroniąc relikty 
własnej przeszłości. Celem 
projektu „Archiwa Rodzinne 
Niepodległej” jest połączenie 
narodowej oraz prywatnej 
historii i uwydatnianie roli 
nieznanych szerzej osób, ro-
dzin, rodów i lokalnych spo-
łeczności w przywróceniu 
niepodległej Polski. Upływ 
100 lat od tamtej chwili skłania 
do symbolicznego bilansu. Nie 
można się przy tym ograniczać 
się do wydarzeń listopada 
1918 r. i pierwszych lat II Rze-
czypospolitej, bo odzyskana 
wówczas państwowość była 
budowana przez całe minione 

stulecie, a niezliczeni obywa-
tele, niebędący postaciami z 
pierwszych stron gazet, mieli 
w tym udział i wkład.

Aby ułatwić zaintereso-
wanym tworzenie archiwów 
rodzinnych oraz uzyskać fa-
chową poradę, na której Archi-
wiści w 33 archiwach państwo-
wych w całym kraju oferują 
pomoc, dzieląc się swoim do-
świadczeniem i wiedzą, warto 
odwiedzić stronę internetową 
projektu, gdzie można znaleźć 
informacje, w jaki sposób pro-
wadzić archiwum rodzinne, 
jak je opisywać, zabezpieczać 
i tworzyć cyfrowe kopie.

Roman Szymański

Tworzymy archiwum rodzinne

Epidemia koronawirusa spo-
wodowała duże zmiany zwią-
zane z pracami Miejskiej Rady 
Seniorów. Wiele prac w wyni-
ku wprowadzonych obostrzeń 
zostało zawieszonych. Co nie 
znaczy, że MRS w 2020 r. nie 
pracowała, czy obniżyła znacz-
nie działalność. Ze zrozumia-
łych względów zawieszono 
między innymi całkowicie 
spotkania z różnymi środowi-
skami poznańskich seniorów, 
które cieszyły się wyjątkowym 
zainteresowaniem. Zmiana or-
ganizacji pracy spowodowała, 
że większość zadań planowa-
nych w 2020r. przeniesiono do 
Internetu.  

Rada spotkała się w roku 
2020 dziesięć razy, w więk-
szości w trybie zdalnym ze 
względu na pandemię Covid19. 
Każde spotkanie poświęcone 
było odrębnemu tematowi 
wiodącemu, a wszystkie miały 
za cel polepszenie polityki 
senioralnej. 

Poza członkami MRS w 
powiedzeniach wzięli udział 
między innymi: Jędrzej So-
larski - zastępca Prezydenta 
Miasta,  Magdalena Pietru-

sik-Adamska – dyrektorka 
Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Wojciech Bauer 
– dyrektor Centrum Inicjatyw 
Senioralnych,  Dorota Potejko 
-  pełnomocnik Prezydenta 
Miasta ds. Osób z Niepeł-
nosprawnościami oraz Lidia 
Płatek i Sonia Mikołajczak z 
Wydziału Zdrowia, a także 
dyrektorzy Domów Pomocy 
Społecznej. W zebraniach 
Miejskiej Rady Seniorów brali 
udział radni: Lidia Dudziak, 
Ewa Jemielity, Henryk Kania, 
Maria Lisiecka-Pawełczak i 
Małgorzata Woźniak.

W tym okresie Rada przy-
jęła 6 stanowisk, 3 uchwały 
i 14 opinii, między innymi: 
-sytuacji seniorów w czasie 
pandemii koronawirusa, - 
Domów Pomocy Społecznej, 
- opieki zdrowotnej nad se-
niorami w czasie pandemii, 
- miejskich szczepień przeciw 
grypie, - wspomagania eduka-
cji cyfrowej seniorów, - „przy-
musu” pakietowych usług 
telefonicznych, internetowych 
i radiowo-telewizyjnych. Rada 
podjęła uchwały w sprawie: 
- ustanowienia Regulaminu 
Nagrody „Senioribus Optime 

Meritis” (Najlepszy Przyjaciel 
Seniorów), - rozstrzygnięcia 
1 edycji nagrody „Senioribus 
Optime Meritis”, - przyjęcia 
własnego projektu Statutu 
Miejskiej Rady Seniorów.

Poza stałymi działaniami 
Rady, takimi jak: opiniowanie 
projektów uchwał Rady Miasta 
Poznania, opiniowania zamie-
rzeń CIS i Wydziału Zdrowia 
dotyczących osób starszych, 
projektów skwerów i zieleń-
ców, spotkań przedstawicieli 
MRS z grupami seniorów, 
udziału w sesjach Rady Miasta 
i posiedzeniach Komisji Rady 

Miasta, a także posiedzeniach 
Komisji Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Zdrowia oraz Komisji 
Kultury Fizycznej i Turystyki, 
ścisłej współpracy z Cen-
trum Inicjatyw Senioralnych 
i Wydziałem Zdrowia i Spraw 
Społecznych - członkowie 
Rady brali udział w innych 
przedsięwzięciach senioral-
nych miasta. Przedstawiciele 
MRS brali udział w konsulta-
cjach społecznych dotyczących 
Planu Zrównoważonej Mo-
bilności Miejskiej dla Miasta 
Poznania „Mobilny Poznań”, 
w spotkaniach Forum Klubów 

Seniora, Debacie oksfordzkiej 
w Baraku Kultury, a także w 
konferencji naukowej podsu-
mowującej realizację projektu 
„Od dialogu do deliberacji”. 
Nie wiadomo, jak długo po-
trwają jeszcze obostrzenia 
związane z koronawirusem i 
kiedy będzie można wrócić 
do normalnej pracy, jednak 
obecna aktywność Rady zasłu-
guje na uznanie i wykazuje, że 
mimo trudnej sytuacji wszel-
kie zadania realizuje niemal 
w całości.

Roman Szymański  
Fot. H. Dymalski

Większość zadań seniorów przeniesiono do internetu

W plebiscycie „NationalGeo-
graphic” Aleksander Doba 
zdobył tytuł „Podróżnika Roku 
2015 „ za samotne przepły-
niecie kajakiem Atlantyku. 
Znalazł się tam w grupie  10 
najbardziej wyselekcjonowa-
nych podróżników z całego 
świata, których dokonania 
zdobyły szczególne uznanie w 
dziedzinie eksploracji naszego 
globu. To właśnie Olka Dobę 
głosujący internauci obdarzyli 
tym najwyższym  zaszczytem.

Zanim to osiągnął, wcze-
śniej zdobywał doświadczenie 
opływając  kajakiem Mo-
rze Bałtyckie i Bajkał.. Jako 
pierwszy kajakarz przepłynął 
również całą naszą Wisłę. 
Chlubi się również tym, że jest 
pionierem w  opłynięciu całego  
polskiego  wybrzeża bezpo-
średnio ze „swego domu” czyli  
Polic do Elbląga oraz Polski 
po przekątnej z Przemyśla do 
Świnoujścia w ciągu 13 dni. 

Jest posiadaczem czterech  
medali: dwóch złotych, srebr-
nego i brązowego zdobytych 
w Otwartych Akademickich 
Mistrzostwach Polski w Kaja-
karstwie Górskim.

Ale zainteresowania spor-
towe Olka Doby to nie tylko 
kajakarstwo, w którym jest 

posiadaczem wielu niepo-
bitych do dziś rekordów i 
tytułów. Wcześniej uprawiał 
szybownictwo i to z powodze-
niem wylatując łącznie ponad 
250 godzin w powietrzu i 
zdobywając srebrną odznakę 
szybowcową z jednym dia-
mentem, a także skoki spado-

chronowe. W tej  konkurencji 
otrzymał trzecią klasę skoczka 
spadochronowego. Posiada 
także złotą odznakę turystyki 
kolarskiej. Już jako nastolatek 
przejechał na rowerze całe 
wybrzeże Bałtyku poczynając 
od Świnoujścia, a na Krynicy 
Morskiej kończąc. Posiada 
także  patent pełnomorskiego 
sternika jachtowego. Można by 
rzec, że laury zdobywał wszę-
dzie gdzie to możliwe tzn. na 
lądzie, wodzie i w powietrzu. 
O tych i innych wyczynach 
Olka Doby przeczytasz w 
książce ‘’Znane twarze. Co 
je łączy?’’ 

https://www.google.pl/se-
arch?client=opera&q=Do-
ba+i+Atlantyk&sourceid=ope-
ra&ie=UTF-8&oe=UTF-8 
pod tym linkiem znajdziesz 
informacje o niesamowitych 
wyczynach O. Doby.

Jerzy Filipiak

Zdobywał laury wszędzie – na lądzie, 
wodzie i powietrzu

To już trzeci z głównych bo-
haterów mojej książki, który 
odchodzi z tego świata na prze-
ciągu jednego roku. Aż trudno 
uwierzyć, że przytrafia się to 
ludziom bardzo aktywnym 
fizycznie i zawodowo.

Olek ukończył studia na 
Politechnice Poznańskiej, pod-
czas których wcale nie wyka-
zywał większych zaintereso-
wań kajakarstwem. Zasłynął 
w tej dziedzinie dopiero w 
bieżącym stuleciu, zadziwiając 
swoimi wyczynami cały świat.

Nie mogąc przyjechać do 
Poznania na mój wieczór au-
torski, tak mi wówczas napisał:

„Dobry wieczór Jurku!
Dziękuję za zaproszenie na 

spotkanie z Tobą i prezenta-
cję książki Znane twarze. Co 
ich łączy? Spotkanie i książ-
ka zapowiadają się ciekawie. 
Życzę udanego spotkania. 
Ja, niestety nie przyjadę na 
spotkanie - będę wtedy w 

zupełnie innym miejscu”.
Potem umówieni byliśmy 

na spotkanie w jego Policach, 
gdzie chciałem mu osobiście 
wręczyć moją książkę i prosić 
o autograf w specjalnym eg-
zemplarzu, ale Covid 19 nam 
trochę skomplikował plany. 
Niestety do tego już nie doj-
dzie. Pozostaje jedynie wielki 
żal w sercu i podziw dla tego 
nietuzinkowego człowieka. 
Olku odpoczywaj w spokoju

Jerzy Filipiak

Nie żyje Aleksander 
Doba
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W kolejnym odcinku poświę-
conym grze w golfa podam 
jeszcze kilka informacji i 
ciekawostek. Golf to coś wię-
cej niż tylko sport. To takt, 
elegancja i wierność zasadom 
nie tylko na polu golfowym. 
Golf jako sport jest niemal w 
100% opanowany przez graczy 
profesjonalnych, którzy żyją 
z jego uprawiania - podobnie 
jak to jest w przypadku tenisa. 
Najlepsi golfiści należą do naj-
lepiej opłacanych sportowców 
na świecie. Ich dochody są 
znacznie wyższe od docho-
dów tenisistów i są zbliżone 
do zarobków zawodowych 
koszykarzy i graczy w futbol 
amerykański. Liderem od 
wielu lat jest Tiger Woods 
(jego majątek szacowany jest 
do nawet miliarda dolarów).

Golf jest sportem dla każ-
dego, choć wymaga sprawno-
ści fizycznej oraz przyzwo-
itej kondycji. Aby aktywnie 
uczestniczyć w „golfowaniu”, 
musimy posiadać „Zieloną 
Kartę” uprawniającą do wstępu 
na pole. Zapisując się na kurs, 
kandydat pozna podstawy gry 
w golfa, nauczy się właściwego 
uchwytu kija i postawy – to 
element absolutnie fundamen-
talny do tego, by czynić szyb-
kie postępy i czerpać radość z 
gry, pozna różne rodzaje kijów, 
różne typy uderzeń, a także 
podstawowe golfowe pojęcia i 

reguły gry. Bez Zielonej Karty 
nie ma możliwości zagrania 
na żadnym polu golfowym. 
Jest przepustką do przystą-
pienia do klubu golfowego, 
a następnie uzyskania karty 
handicapowej. Kartę uzysku-
je się po zdaniu egzaminu 
teoretycznego i praktycznego 
z zasad gry i przestrzegania 
etykiety gry. Egzamin słu-
ży potwierdzeniu posiadania 
przez kandydata umiejętności 
sprawnej i bezpiecznej gry na 
polu golfowym. Zielona Karta 
uprawnia do samodzielnej gry 
na mistrzowskich obiektach 
golfowych w kraju i za granicą. 

Pole golfowe to obszar o 
powierzchni od kilkunastu 

do kilkudziesięciu hektarów, 
jest terenem o urozmaiconej 
konfiguracji, nadto naszpiko-
wanym licznymi pułapkami 
– naturalnymi i sztucznym, po-
rośnięty przystrzyżoną trawą 
o różnej wysokości. Znajduje 
się na nim 9 (pole małe) lub 
18 (pole pełnowymiarowe), 
kolejno ponumerowanych i 
odpowiednio rozmieszczo-
nych dołków. Każdy dołek ma 
określoną liczbę wymaganych 
uderzeń (tzw. PAR). Istotnym 
zagadnieniem pobytu na polu 
jest sprawa bezpieczeństwa. 
Piłka golfowa ma prędkość 
ponad 200 km/h, jest twarda i 
leci na duże odległości – nawet 
ponad 200 m (rekord wynosi 

471 m). Trafienie piłką w 
głowę, czy inną część ciała 
może spowodować poważne 
obrażenia. Przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa mają na celu 
wyeliminowanie prawdopo-
dobieństwa wypadku na polu 
golfowym. 

Podczas pobytu gracza na 
profesjonalnym polu o wyso-
kiej renomie wymagany jest 
odpowiedni strój. Zacznijmy 
od koszulki. Golfiści ubierają 
koszulki typu polo. Nieważne 
czy są one na długi, czy na 
krótki rękaw. Ważne, by mia-
ły kołnierzyk. Tylko kobiety 
mają możliwość zakładania 
koszulek polo bez rękawów. 
Dopuszczalne jest, by w chłod-
ne dni ubrać na koszulkę polo 
kamizelkę lub sweter. Ab-
solutnie wykluczone jest, by 
pojawić się na polu golfowym 
w bluzie lub w koszulce typu 
T-shirt. Kolejnym elementem 
są spodnie. Najlepiej widziane 
są długie spodnie, koniecznie 
z paskiem! Gdy dni są wyjąt-
kowo gorące dopuszczalne są 
spodenki do kolan, ale tylko 
w zestawieniu z długimi skar-
petami. Spodenki krótsze niż 
do kolan nie są mile widziane 
w klubach golfowych. Niedo-
puszczalne jest założenie jean-
sów. Kobiety mogą ubrać spód-
nicę. Optymalną długością jest 
taka do kolan. Buty to ważny 
element stroju golfisty. Nie 

tylko ze względu na wymogi 
estetyczne. Ważne są dlatego, 
że zapewniają odpowiednie 
warunki gry. Profesjonalne 
buty do gry w golfa są półbuta-
mi z tzw. spikes, czyli kolcami. 
Taki kształt obuwia zapewnia 
graczowi dobrą przyczepność 
do murawy i możliwość za-
chowania stabilnej pozycji. 
W gorące dni można pokusić 
się o założenie sandałów, ale 
tylko w zestawieniu ze skar-
petkami. Panie muszą zapo-
mnieć o szpilkach, a panowie 
o ciężkim obuwiu typu glany. 
Oprócz tego, że nie wygląda 
ono dobrze, to dodatkowo 
może zniszczyć tak cenną na 
polu golfowym murawę. Obo-
wiązkowe na polu golfowym 
jest również nakrycie głowy, 
chroniące przed zewnętrznymi 
czynnikami atmosferycznymi 
(np. słońce, wiatr). Najlepiej 
widziane są kaszkiety, jednak 
nie jest wykluczone noszenie 
tzw. „basebolówek”. Inne na-
krycia głowy używane przez 
golfistów to berety, kapelusze 
słomkowe oraz - zwłaszcza 
w letnie dni - daszki prze-
ciwsłoneczne. Golfiści mają 
również w zwyczaju noszenie 
jednej rękawiczki. Rękawicz-
ka zapewnia dłoni ochronę 
i stabilność. Profesjonalne 
rękawiczki golfowe robione są 
z cienkiej skóry. Oczywiście 
w przypadku gry amatorskiej, 

a do takiej przede wszystkim 
wszystkich namawiam, po-
wyższe nakazy, czy zalecenia 
nie są przestrzegane, chociaż 
nie wypada grać w dresie czy 
dżinsach. Mimo wszystko 
należy zachować umiar. 

Kończąc temat golfa na 
naszych łamach, warto się nim 
zainteresować, Granie w golfa 
może wydawać się rozrywką 
tylko dla bogatych, ale to mit. 
By zacząć przygodę z tym 
sportem, wystarczy wydać 
na początek nie więcej niż 2 
tysiące złotych w skali roku i 
poświęcić kilkanaście godzin 
na trening. Większość Pól 
oferuje wypożyczalnię sprzę-
tu golfowego, infrastrukturę 
do ćwiczeń i gry w golfa dla 
początkujących, jak i zaawan-
sowanych. Nie musimy na po-
czątek inwestować pieniędzy 
w sprzęt. Pojawiając się po raz 
pierwszy na polu golfowym 
z chęcią spróbowania swoich 
sił w golfie, nie są konieczne 
żadne specjalne wcześniejsze 
przygotowania. Wystarczy 
umówić się na lekcję z instruk-
torem lub zapisać na kurs gru-
powy. Instruktor dostosowuje 
lekcję do poziomu danej osoby, 
czy grupy osób. Ktoś, kto zapi-
suje się na lekcje dla początku-
jących, nie musi mieć ze sobą 
sprzętu, gdyż najczęściej piłki 
i kije zapewnia trener. 

 Roman Szymański

Ciekawostki golfa dla amatorów

W Poznańskim Nowym ZOO 
ukończono inwestycję, która 
prowadzona była od 2019 
roku. Jest to unikalny obiekt 
dla żyraf i nosorożców, w 
którym stworzono optymalne 
warunki bytowe tych zwierząt 
przez cały rok. Pawilon ma 
2220 metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej i 9 
metrów wysokości. 

Powstał na  terenie 14 ty-
sięcy metrów kwadratowych. 
Budynek na paterze ma ciąg 
komunikacyjny w którym 
znajdują się pomieszczenia sa-
nitarne, które są dostosowane 
do potrzeb osób o ograniczo-
nej sprawności motorycznej i 
poruszających się na wózkach 
oraz multimedialne tablice 
informacyjne. Na pierwszym 
piętrze jest antresola gdzie 
będzie można z bardzo bli-
ska oglądać zwierzęta. Na 
antresoli do dyspozycji zwie-
dzających jest też sala projek-
cyjna i część przeznaczona na 
działania z zakresu edukacji 
przyrodniczej. Przed wejściem 

do pawilonu jest niewielki 
plac z ławkami. Wybieg dla 
nosorożców jest po stronie 
wschodniej budynku a dla 
żyraf po stronie zachodniej. 
Nowy budynek jak i teren 

wokół  jest imponujący i 
odpowiednio ukształtowany  
tak że warunki bytowe tych 
zwierząt dostosowano do ich 
potrzeb biologicznych.

Tekst i zdj. Hieronim Dymalski

Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu  Profesor 
Piotr Gliński  rozstrzygnął  I 
etap Programu „Ochrona za-
bytków”.  Wsparcie finansowe 
na łączną kwotę prawie 106 
mln zł otrzymały 444 projekty. 

Przypomnijmy, że celem 
programu jest zachowanie 
materialnego dziedzictwa 
kulturowego, realizowane 
poprzez konserwację i re-
waloryzację zabytków nieru-
chomych i ruchomych oraz 
ich udostępnianie na cele 
publiczne. 

Jak poinformował dziś  Mi-
nister Jan Dziedziczak  dla 
okręgu z byłego województwa 
leszczyńskiego trafi ponad 
milion złotych!

W naszym regionie prace 
konserwatorskie uda się wyko-
nać  w ramach dofinansowania 
dla następujących zadań:

· powiat leszczyński, Rydzy-
na, oficyna zamku, obecnie 
siedziba Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego im. 
F.Ratajczaka (XVIII w.): prze-
budowa dachów budynków 
- etap II – kwota 340 000,00

· powiat leszczyński, Opo-
rowo, kościół pw. Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej (1640 r.): prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
i organ mistrzowskie instru-
mentu organowego (XVIII 
w.) - etap II - kwota 50 000,00

· powiat kościański , Lubiń, 
Opactwo Benedyktynów, mury 

otaczające park i ogród Opata 
(XVI w.): prace remontowe 
i odtworzeniowe przy histo-
rycznym murze zewnętrznym 
otaczającym Opactwo - etap 
II - kwota 220 000,00

· powiat gostyński , Do-
machowo, kościół pw. św. 
Michała Archanioła (1369 
r.):badania i prace konserwa-
torskie polichromii na zrę-
bie i konstrukcji szkieletowej 
ścian prezbiterium- kwota 290 
000,00

· Głogówko, Kongregacja 
Oratorium Św. Filipa Neri  , 
zespół klasztorny (XVIII w.): 
konserwacja prezbiterium Ba-
zyliki Świętogórskiej - etap IV, 
370 000,00

Ewa Rosik

Nowa inwestycja w Poznańskim 
Nowym ZOO

Ponad milion złotych dla okręgu leszczyńskiego

Problem dzików nie dotyczy 
tylko małych miejscowości 
i wsi, ale również dużych 
miast. Populacja dzików 
w ostatnich latach wzrasta 
wręcz lawinowo i można 
je spotkać niemal wszę-
dzie, chociaż jak mogłaby 
sugerować ich nazwa, to 
zwierzęta, na które możemy 
natknąć się tylko w natural-
nych warunkach. Obecnie 
dziki coraz częściej możemy 
spotkać w mieście i to w 
ciągu dnia.

Przyczyn tego stanu rzeczy 
jest wiele. Głównym powodem 
obecności dzików w miastach 
są: zwiększenie liczebności 
dzików - brak kontroli nad 
populacją dzików może pro-
wadzić do niebezpiecznie wy-
sokiego poziomu ich populacji; 
dokarmianie dzików przez 
ludzi - to często bardzo zaska-
kujące, ale jednak zdarza się, 
że ludzie na własną rękę dokar-
miają dziki, które spotkają w 
parkach czy na placach zabaw. 
Takie zachowanie zachęca 
dziki do coraz częstszego 
wychodzenia do miejsc, w któ-
rych przebywają ludzie. O ile 
sam fakt dokarmiania zwierząt 
jest godny pochwały, o tyle 
jednak kluczowe znaczenie ma 
miejsce, w którym to robimy. 
Dzikie zwierzęta powinno się 
dokarmiać w okresach suszy 
lub intensywnej zimy, ale w 
warunkach leśnych. Wtedy 
dziki i inne zwierzęta będą 
mogły pozostać w swoim 
naturalnym środowisku, bez 
pokusy wyjścia w tereny zur-
banizowane; łatwa dostępność 
jedzenia w pobliżu gospo-
darstw domowych - otwarte 
śmietniki i wysypiska śmieci 
są bardzo kuszące dla dzików. 
Ogromna ilość wyrzucanego 
przez nas jedzenia sprawia, 
że na śmietnikach dziki znaj-
dują dużą ilość jedzenia, bez 
konieczności walki o nie; 
rozrastanie się miast - miasta 

powiększają swoje obszary. 
Nowo powstające osiedla czę-
sto budowane są na obszarach 
podmiejskich lub w okolicach 
lasów. To sprawia, że zwierzę-
tom często odbierane jest ich 
naturalne środowisko. Dziki 
zyskują łatwiejszy i szybszy 
dostęp do terenów zurbanizo-
wanych.

Niestety obecność dzików 
w miastach nie powoduje nic 
dobrego. Z jednej strony rośnie 
niebezpieczeństwo ataku przez 
dziką zwierzynę. Dziki mogą 
być bardzo niebezpieczne 
zwłaszcza w nocy, gdy całko-
wicie się ich nie spodziewamy. 
Noc to naturalna pora na łowy 
dla dzików. O ile jednak dziki 
bardzo rzadko atakują ludzi, 
to stanowią poważne zagro-
żenie komunikacyjne. Liczba 
wypadków z uczestnictwem 
dzików jest bardzo wysoka. 
Widocznymi skutkami obec-
ności dzików są np. przeryte 
boiska, rozkopane śmietni-
ska, porozrzucane odpady w 
okolicach śmietnisk. Dziki 
wyrządzają także ogromne 
szkody na polach uprawnych i 
w przydomowych ogródkach.

Spotkanie pojedynczego 
dzika w mieście nie musi 
wcale zakończyć się źle. Waż-
ne jest, aby nie prowokować 
dzika i go nie straszyć. Dziki 
nie atakują bez powodu. Atak 
jest możliwy w sytuacji, gdy 

dzik, a zwłaszcza locha staje 
w obronie swoich młodych. 
Dzik może także zaatakować 
gdy jest ranny i obawia się 
ataku ze strony ludzi. Z drugiej 
jednak strony nie powinno 
się także traktować dzika 
jako atrakcji turystycznej. A 
tak niestety często się dzieje. 
Ludzie bardzo często widząc 
dzika podrzucają mu jedzenie. 
Dużo gorzej wygląda sytuacja 
w przypadku natknięcia się na 
lochę z młodymi – zaniepo-
kojona staje się bardzo agre-
sywna. Dlatego po spotkaniu 
młodych dzików absolutnie nie 
wolno ich dotykać, zaczepiać, 
ani tym bardziej atakować. 
Dużym niebezpieczeństwem 
może być także wyjście na 
spacer z psem bez smyczy. Za-
leżnie od rasy psa, może dojść 
do sytuacji, w której pies pod-
biega i oszczekuje dzika. W 
odpowiedzi dzik atakuje psa, 
co może skończyć się ciężkimi 
urazami, a nawet śmiercią psa. 

Dzik w mieście stanowi 
zagrożenie. Nie wolno więc 
do niego podchodzić, głaskać, 
karmić z ręki. Najlepiej zawia-
domić odpowiednie służby. 
Widząc watahę dzików w 
miejscu publicznym można 
zadzwonić do miejskich służb 
np. straży miejskiej i poinfor-
mować ich o tym fakcie.

Roman Szymański
Foto J. Lorych

Otwarte śmietniki i wysypiska 
są kuszące dla dzików
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Po obejrzeniu serialu „Osiec-
ka” naszły mnie pewne 
refleksje. Są dwie szkoły 
robienia filmów biograficz-
nych: Falenicka i Otwocka. 
Jedna z nich jest tradycyjna, a 
druga postępowa.

Tradycyjnie brało się bio-
grafię przyszłego bohatera 
filmu, wynajdowało drama-
tyczne zwroty w jego życio-
rysie i budowało wokół nich 
scenariusz. Następnie wybie-
rało się aktora, lub aktorkę 
przypominającą zewnętrznie 
odtwarzaną postać. Najczę-
ściej aktor był przystojniejszy 
od oryginału. Składały się na 
to trzy czynniki. Prawdziwy 
bohater filmu dał się poznać 
z innych przymiotów niż 
uroda, a widz woli oglądać 
urodę, niż jej brak i po trze-
cie w zawodzie aktorskim nie 

łatwo byłoby znaleźć kogoś 
szczególnie brzydkiego. To 
wszystko – dawniej.

Nowoczesna, artystyczna 
szkoła filmowa odrzuca 
te przestarzałe kanony. 
Zagłębianie się w szczegóły 
życiorysu głównej postaci, to 
strata czasu. Wiadomo prze-
cież, że pił (piła), bo gdyby 
nie, to jakim cudem mógłby 
osiągnąć popularność, jaką 
się cieszył (cieszyła)? Seks, 
to oczywista oczywistość, 
bo kto go nie uprawia? Widz 
lubi „momenty”, trzeba więc 
nimi film nasączyć maksy-
malnie. Odtwórczyni, czy 
odtwórca głównej postaci 
musi koniecznie być brzydszy 
od oryginału – w tym wypad-
ku z dwóch powodów: widz 
może sobie lubić patrzeć na 
to co ładne, „artysta” jednak 

wie lepiej, co powinno mu się 
podobać, a poza tym aktorem 
obecnie nie zostaje się z 
powodu urody, ale raczej 
jej braku, więc nie ma z 
kogo wybierać. Kandydat na 
aktora nie musi odznaczać się 
urodą, czy dobrą dykcją, naj-
ważniejsze, żeby wykazywał 
się brakiem osobowości.

Jedno wszakże łączy obie 
szkoły – to mamrotliwość 
dialogów. Polska szkoła 
filmowa była prekursorką w 
tym zakresie. Nawet obecnie 
niektóre jeszcze kinemato-
grafie nie dorównują naszej 
pod tym względem. Cudzo-
ziemscy aktorzy mówią tak, 
jakby to co mówią, miało 
jakiekolwiek znaczenie i 
musiało koniecznie dotrzeć 
do widza. Po co!?

Małgorzata Tod

Liczba wypadków drogo-
wych z udziałem rowerzy-
stów zastraszająco rośnie. 
W roku 2018 rowerzyści 
uczestniczyli prawie w 5 tys. 
wypadków. Ilu z nich, lub 
przez nich zginęło – strach 
pomyśleć. W roku 2020 
liczba ta spadła, ale tylko 
dzięki Covidowi. W sezonie 
letnim należałoby wszelkie 
wiadomości zaczynać od 
statystyk, ilu rowerzystów 
zginęło, ilu doznało trwałego 
kalectwa, ale też ile osób 
udało się uratować dzięki 
ich organom. Można nagrać 
film, w którym zamaskowa-
ni ludzie płaczą do kamery, 

a komentarz zawsze ten 
sam: o zagrożeniu!

Ktoś mógłby zapytać, po co 
to wszystko? Po to samo, 
po co wszelkie informacje 
zaczyna się od statystyki zgo-
nów na mutującego wirusa. 
Jedna i druga informacja jest 
wybiórcza, uwzględniająca 
tylko jednych, pomijając 
wszystkich innych. Strasze-
nie korona-wirusem urabia 
opinię publiczną. Kto na tym 
korzysta? Na pewno koncer-
ny farmaceutyczne, których 
apetyt rośnie w miarę jedze-
nia. Właśnie obiecują, że 
szczepić nas będą trzy razy 

do roku – na razie, później 
się zobaczy, czy nie częściej.

Ale po co straszyć rowerzy-
stami? Żeby ludzie zaczęli 
unikać jednośladów, dzięki 
czemu splajtuje fabryka rowe-
rów. No chyba, że kierownic-
two fabryki pozna się na spo-
sobie prowadzenia interesu i 
za sponsoruje dziennikarzy, 
którzy nie będą już zaczynali 
wszelkich informacji od sta-
tystyki zgonów rowerzystów.

Ten sam numer można też 
powtórzyć z innymi dziedzi-
nami gospodarki. Dzienni-
karstwo to potęga.

Przepis na film

Fabryka rowerów

Uważajcie na obietnice, bo 
one zobowiązują. To zasada 
uniwersalna. Napisałem, a 
więc… obiecałem, a danego 
słowa należy dotrzymywać. 
Zatem powracam pamięcią 
do tego, co za nami i... prze-
kazuję fotorelację z wernisażu 
mojej wystawy pt. „NIEMEN 
- INSPIRACJE”, którą sobie 
wymyśliłem, a przy pomocy 
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 
w Trzciance, zrealizowałem 
w 2009 roku [13.03.-29.03]. 
Było skromne (acz gustowne) 
zaproszenie, wykonane ze 
środków muzeum, oraz wy-
stawa plakatów wypożyczo-
nych z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, a związanych z 
Niemenem (tak jego osobą, 
jak i filmami, do których na-
pisał ścieżki dźwiękowe) oraz 
pastelowych prac - portretów 
Niemna - autorstwa Andrzeja 
Mozola, które dzięki uprzej-
mości dyrektorki słupskiego 
Młodzieżowego Centrum Kul-
tury udało mi się pozyskać. 
Były też moje prywatne zbiory 
plakatów (m.in. z Festiwalu 
Niemen Non Stop), liczne 
zdjęcia – baza to fotografie 
rodzinne, przesłane mi przez 
Romualda Wydrzyckiego – 
brata stryjecznego Czesława, 
czasopisma, reprodukcje Nie-
menowskich grafik kompute-
rowych, książki biograficzne, 
oczywiście również bardzo 
bogaty zbiór płyt, wydaw-
nictwa filatelistyczne i numi-
zmatyczne, i szereg różnych 
innych pamiątek związanych 
z Niemenem i jego kresowym 
pochodzeniem (w tym wiele 
pięknych zapisów reporter-
skich z wyprawy na Ziemię 
Grodzieńską – to był wkład 
ś.p. Józefa Rzepeckiego), ja-
kie udało mi się wówczas 
zgromadzić, czy pozyskać od 

znajomych i osiadłej w Świe-
bodzinie rodziny Niemena. 
Był też mini-recital bydgoskie-
go pianisty jazzowego Rafała 
Tworka, z jego interpretacjami 
największych przebojów Nie-
mena poczynając od muzycz-
nego zapytania: „Czy mnie 
jeszcze pamiętasz?”, poprzez 
„Dziwny jest ten świat” i „Sen 
o Warszawie”, na „Wspomnie-
niu” i „Domku bez adresu” 
kończąc. Zaprezentowałem 
dokumentalny film Marka 
Piwowskiego „Sukces” oraz 
wygłosiłem krótką prelekcję 
na zadany sobie temat... Czy 

to był także sukces wysta-
wienniczy? O tym możemy 
przekonać się, oglądając serię 
zdjęć dokumentujących wer-
nisaż autorstwa... (?) No, tutaj 
mam problem, bo zdjęcia wy-
konywało kilka osób. Jeśli są 
pośród nas, niech się odezwą. 
W każdym razie serdecznie 
im za to dziękuję. Napisałem 
w trybie pytającym, bo wielu 
ludzi, którzy uczestniczyli w 
wernisażu, już niestety nie 
żyje. 
Ps. Na pewno są fotki Jarka 
Pileckiego, Witka Franczy-
szyna, ...

Wystawa „Niemen i inspiracje”

Za nami dziwny rok, prak-
tycznie bez koncertów i bez 
publiczności jak radzi sobie 
Pani z brakiem możliwo-
ści kontaktu z fanami, z 
publicznością?
Nie mamy wszyscy wyjścia i 
musimy sobie radzić w tych 
dziwnych czasach. Pierw-
szy szok już za nami, kiedy 
poprzedni sezon koncerto-
wy spędziliśmy w domach. 
Pamiętam, że wtedy odczu-
wałam gigantyczna pustkę, 
jakbym straciła kawałek 
swojej artystycznej duszy. 
Ten stan już trwa tak długo, 
że chyba pogodziłam się z 
tym… chociaż czy jest ła-
twiej ? Raczej nie.. cały czas 
wierzę, że to szaleństwo też 
nie będzie trwało wiecznie.. i 
wróci normalność.

Wielu artystów ten okres 
przerwy w koncertowaniu 
zamienia na studia i nagry-
wa nowe materiały a jak 
Pani spędza ten czas?
Mam to szczęście, że studio 
mam w domu. Możemy pra-
cować w nim każdego dnia. 
W obecnej chwili kończymy 
nagrywać mój nowy utwór. 
Produkcją zajął się Toffson 
i Zawidzki. Jestem podeks-
cytowana, bo to dziś jedyna 
forma wyrażania siebie. 

wypuszczanie nowej piosenki 
też daje poczucie kontaktu z 
publicznością…

Czy i kiedy będzie można 
usłyszeć coś nowego w wy-
konaniu Magdy Femme?
Skończę produkcję i nieba-
wem utwór wypuścimy do 
radia i YT.
Ciężko określić dokładna 
datę. Na pewno muszę mieć 
poczucie, że wszystko została 
dopracowane…

Jakie rady dla czytelników 
portalu MuzycznaPolska.pl 

i oczywiście dla fanów, jak 
radzić sobie w tych dziw-
nych czasach?
Ojjj..nie mam recepty. Sama 
uczę się jak funkcjonować. 
Jedno jest pewne. Zawsze 
może być gorzej! Trzymajmy 
się zawsze tego co dobre, 
pozytywne. Musimy prze-
trwać! Wszyscy! … Dlatego 
życzę Wam i sobie abyśmy 
bez uszczerbku na naszej 
psychice dobili do końca 
tych popapranych czasów… 
zdrówka kochani!!

Magda Femme
MuzycznaPolska.pl

To szaleństwo nie będzie 
trwało wiecznie

Magda Femme dla MuzycznaPolska.pl o szoku, gigantycznej 
pustce i nowej produkcji

Nowy album legendarnej 
grupy Olympic Kaťata za-
chwyca fanów i media. Nowe 
brzmienie, nowe klawisze i 
Pavel Březina, kontrowersyjna 
okładka, elementarna rockowa 
energia i często prowokacyjne 
teksty na marginesie - wszyst-
ko to wzbudza uwagę wokół 
zespołu i ich nowych utworów 
formacji, na której czele od 
lat stoi Petr Janda. Świadczy 
o tym pierwszy wideoklip do 
piosenki Pálím tvář z albumu 
Kaťata, który wyreżyserował 
Mejl Basel.

Zobacz na YT  http://y2u.be/
qyOVUoDzvSg

„Nie lubimy kipów, ale ten 
jest naprawdę świetny” - o 
nowym klipie, który jest zain-
spirowany powieścią „Obraz 
Dorian Gray“ mówi całkiem 
szczerze i zwięźle, lider grupy 
OLYMPIC Petr Janda.

„Kolejne marzenie speł-
niło się, kiedy udało mi się 
nakręcić wideo jednego z 
zespołów, które miały na mnie 
wpływ. Sam jestem muzykiem 
i mam dużo szacunku dla 
grupy Olympic i dla Petera, i 
świetnie, że mnie wybrał. Je-
stem zaszczycony, że Peter po-
lubił ten klip i jest to dla mnie 
wielki zaszczyt ”- komentuje 
współpracę nad teledyskiem 
reżyser Mejla Basel i dodaje: 
„Petr zwrócił się do mnie i 
zaproponował współpracę 
również nad kolejnym klipem 
do albumu Kaťata, więc to 
duże wyróżnienie dla mnie „.

Z zapowiedzi wynika, że 
oprócz Pálím tvář, fani mogą 
spodziewać się dalszej obrób-
ki wizualnej nowych piosenek 
w najbliższej przyszłości. 
Możemy się tylko domyślać, 
która z jedenastu nowości 
będzie następna w kolejce. Z 
pewnością będzie to kolejny 

mile widziany dodatek do 
koncertowej prezentacji no-
wości albumu, gdzie muzyka 
Petra Jandy spotyka się z 
tekstami w większości młod-
szych autorów i razem tworzą 
wybuchową mieszankę, którą 
fani dopasowują zgodnie z ich 
reakcjami i pomagają prze-
trwać koronawirusowy czas. 
Jeśli chcecie mieć wieści z 
pierwszej ręki o grupie Olym-
pic, śledźcie oficjalny profil 

zespołu na Facebooku, na 
którym odbywają się między 
innymi regularne poniedział-
kowe transmisje Petra Jandy 
ze studia Propast.

Fenomenalna forma muzy-
ków i olbrzymia dawka ener-
gii, jaką przekazuje legendar-
ny artysta Petr Janda daje dużo 
nadziei i moc w oczekiwaniu 
na możliwość usłyszenia na 
żywo podczas koncertów.

MuzycznaPolska.pl

Pierwszy klip do albumu Kaťata zachwyca 
stylem i tajemniczą atmosferą
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Mawiają ludzie, że gdy nie 
ma orkiestry, to można być 
tylko samotnym dyrygen-
tem. Co innego, gdy cały 
zespół gra wspólna partytu-
rę. Wtedy jest się dyrygen-
tem zespołu. Czas pandemii, 
to ciężkie czasy dla kultury. 
Miedzy innymi o tym w 
rozmowie z ELŻBIETĄ 
SKRZYPCZAK, dyrek-
torką Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Skoki.

Wieść niesie, że będzie Pani 
obchodzić mały jubileusz?

- Rozpoczęłam piętnasty rok 
pracy w Bibliotece Publicznej 
w Skokach. Od 1 lutego 2007, 
każdy przepracowany miesiąc 
ma swój urok. Początki były 
niezwykle przyjemne i nie-
kiedy pełne zwrotów: 2 marca 
tegoż samego roku, zorganizo-
wałyśmy pierwszy koncert z 
okazji Dnia Kobiet. Wcześniej 
własnoręcznie przygotowały-
śmy plakaty, rozpowszechni-
łyśmy je. Zaprosiłam artystów 
i nagle pojawił się dziennikarz 
z Wągrowca. Zapoznał się z 
ofertą i powiedział: „Koncert 
w Skokach? Tutaj mi wyrośnie 
kaktus, jeśli ludzie kupią bi-
lety” Zabrzmiało groźnie, ale 
nasza wiara w spragnioną  wy-
darzeń kulturalnych społecz-
ność zwyciężyła! Tak zaczęła 
się kulturalna przygoda pełna 
pomysłów, z których wiele 
zostało zrealizowanych. 

Czy pamięta Pani swoje 
najtrudniejsze chwile? Z kim 
lub z czym były związane?

- Trochę tych trudnych chwil 
niestety się pojawiło. Mówię, 
niestety, bo wcale nie musiały 
mieć miejsca. Życie jednak 
stawia na drodze osoby mniej 
lub bardziej przychylne na-
szym działaniom albo ludzi 
zupełnie nie aprobujących 
tego, co robimy. Miałam tak 
i ja. Najtrudniejsze było za-
chęcenie ich do wysłuchania 
moich argumentów. Po prostu: 
nie, bo nie! Jeśli już udało 
się spotkać i skomunikować, 
następowało zrozumienie i 
częściowa akceptacja. A to do-
brze wróżyło. Najważniejsze to 
potrafić rozmawiać. A sytuacje 
stresujące?  Wyłączenie prądu 
podczas koncertu, piątkowa 
informacja o chorobie Jerzego 
Połomskiego i natychmiastowa 
reakcja niezapomnianej Ireny 
Jarockiej – zastąpię Jurka, 
oczywiście! Publiczność, w 
liczbie kilkuset  osób, przybyła 
wtedy na koncert pana Jerzego. 
A w hali napis: Cała sala śpiewa 
z nami…..Wymyśliłam cię. 
Chwilowa konsternacja, a za 
moment aplauz dla pani Irenki.

Kim Pani wtedy jeszcze 
musiała być?

- Musiałam nauczyć się kie-
rować zespołem, być trochę 
inżynierem wyobraźni two-
rząc scenariusze wydarzeń 
artystycznych. Wyzwaniem 
było opanowanie przepisów i 
procedur związanych z budo-
wą biblioteki. Tutaj mogłam 
liczyć na pomoc urzędniczych 
ekspertów. Nauczyłam się być 
po trosze działem inwestycji. 

Gdyby pokusiła się pani 
o dokonanie bilansu, to go-
spodarzem ilu wydarzeń, 
koncertów i imprez była Pani 
i zespół ludzi, z którymi Pani 
pracuje?

- Och, spróbuję pogrupo-
wać: po 14 koncertów: no-
worocznych i  z okazji Dnia 
Kobiet; kilkanaście kabareto-
wych, kilka z udziałem Re-
prezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego, 
jeden koncert  „Mazowsza”, 
kilkanaście tzw. jesiennych 
m.in.: Irena Santor, Golec 
uOrkiestra, Alicja Majewska 
i Włodzimierz Korcz, Halina 
Kunicka, Sound’n’Grace, Ka-
mil Bednarek; Andrzej Siko-

rowski z córką, Michał Bajor, 
Grzegorz Tomczak i Iwona 
Loranc, Zenon Laskowik i 
jego Kabareciarnia, kilkadzie-
siąt spotkań autorskich dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych; 
finały WOŚP, Mikołajki, Dni 
Miasta i Gminy, kilkanaście 
turniejów sołectw, 13 spo-
tkań kolędowych z seniorami, 
turnusy półkolonii i kolonii 
dla dzieci i młodzieży, sekcje 
stałe w Bibliotece, wydarzenia 
patriotyczne, konkursy i ak-
cje czytelnicze, kilkadziesiąt 
konkursów recytatorskich w 
kilkunastu odsłonach. Nie-
skromnie, ale trudno zliczyć.  

Te wszystkie wydarzenia 
miały swoją publiczność. 
Gdyby spróbować policzyć, 
to...

- Tysiące osób: średnio pod-
czas każdego koncertu w hali 
od 500 do 1200; Mikołajki – 
1500; imprezy plenerowe: 5 tys. 
osób podczas zawodów Strong-
man, dzieci: ok. 200 w każdym 
zorganizowanym wypoczynku; 
od kilkudziesięciu do kilkuset 
osób w działaniach niszowych. 
Pewnie, gdyby udało się zliczyć 
uczestników, liczba by nas 
zachwyciła. 

Gmina Skoki jest jedyna 
jednostka samorządową w 
powiecie wągrowieckim, w 
której nie funkcjonuje od-
rębna placówka typu dom 
kultury. Z czego to wynika?

- Biblioteka jest jednak insty-
tucją kultury. Jak się okazuje, 
może pełnić wiele funkcji i 
podejmować niemalże wszyst-
kie działania, należące zwy-
czajowo do domów kultury. 
Po cóż zatem tworzyć kolejną 
jednostkę? Poza tym skocka 
biblioteka ma długą i ciekawą 
historię. Możemy być dumni, 
że pod skrzydłami literatury 
toczy się życie kulturalne mia-
sta i gminy. 

Biblioteka, którą Pani kie-
ruje, jest od lat uznaną pla-
cówką nie tylko w naszym 
powiecie. Głośno było o Was 
także w regionie.

- Faktycznie, otrzymujemy 
wiele pochlebnych opinii także 
spoza gminy Skoki. W 2016 
przyznano nam tytuł „Najlep-
szej biblioteki publicznej w 
woj. wielkopolskim”. Osobi-
ście także otrzymałam kilka 
wyróżnień. Najbardziej cieszą 
nas uśmiechy użytkowników, 
laurki od dzieci przedszkolnych 
i szkolnych, podziękowania 
za udane wydarzenie. A tak 
naprawdę, to nie ma większej 
nagrody niż zgrana ekipa. To 
nie znaczy, że we wszystkim się 
zgadzamy. Ale to oznacza jeden 
wspólny kierunek działania i 
zmierzanie do jego realizacji 
dla dobra mieszkańców. I taką 
nagrodę otrzymałam. Niekie-
dy rozumiemy się bez słów, 
innym razem dyskutujemy, 
szukamy kompromisów. To jest 
budujące i potrzebne, kultura 
wymaga kreatywności i bie-
żącego się nią interesowania. 
Taka postawa nas wszystkich 
może zaowocować dobrym 
postrzeganiem biblioteki przez 
publiczność. 

Jak się robi kulturę w cza-
sach i warunkach pandemii? 
Czy nie obawia się Pani, że 
zamknięci w domach ludzie 
zechcą w taki sam sposób, 
jak przed pandemią, wyjść 
na spotkanie z kulturą?

- Kultura broni się sama. 
Ludzie zawsze potrzebują ob-
cowania z nią. Nawet w dobie 
pandemii. Przede wszystkim 
stawiamy na czytanie i wszel-
kie akcje związane z promocją 
literatury. Jest dobrze. Sporo 
działań pozostało w formie 
online. Te ostatnie wymagały i 
ciągle jeszcze wymagają od nas 
nowych umiejętności, choćby 
technicznych. Staramy się nie 
tracić kontaktu z publicznością 

i na wszystkie bezpieczne spo-
soby utrzymujemy te relacje. 
Tęsknimy za fizyczną obec-
nością z widzami, ale zdrowie 
najważniejsze. 

Tegoroczny finał WOŚP 
był inny niż poprzednie, ale 
otarliście się o rekord. Co 
sprawiliście, co zrobiliście, że 
ludzie tak pozytywnie odpo-
wiedzieli na hasło Orkiestry i 
nie wymawiali się pandemią?

- Rekord nie padł, ale było 
bardzo blisko. Chyba wszyscy, 
lub prawie wszyscy, lubimy 
czynić dobro. To widać po 
wielu akcjach charytatywnych 
w Skokach i w okolicy. Anga-
żujemy się całymi sobą. WOŚP 
ma tę dodatkową moc, że jest 
niezwykle medialna, ale tak 
pozytywnie. Jest rozpoznawal-
na, kolorowa, zakręcona i gło-
śna. Chcemy być razem, nawet 
jeśli zdystansowani. Ten dy-
stans nie dotyczy pomagania. 
Tutaj łączą nas nierozerwalne 
więzi. Mam nadzieję, że na 
skockie zagranie ma również 
wpływ postrzegania nas, jako 
rzetelnego sztabu. 

Wasza działalność jest 
świetna promocją miasta i 
gminy. Czy ma przeczucie 
i przekonanie, że Wasz do-
robek jest wystarczająco 
konsumowany?

- Zaryzykuję stwierdzenie, 
że jesteśmy smacznym dese-
rem do głównych dań miasta i 
gminy Skoki. Jeśli przez owe 
konsumowanie ma Pan na my-
śli „zajadanie” się naszymi wy-
darzeniami przez publiczność, 
to mam nadzieję, że trafiamy 
przez żołądek do serc i dusz

Rozumiem zatem, że także 
do przedstawicieli samorzą-
du. To kiedy ostatnio radni 
pytali Panią: jak leci, w czym 
możemy pomóc?

- Jestem z natury gadułą. 
Najczęściej sama informuję 
radnych o naszych działaniach, 
jeśli się nimi interesują. Radni 
pytają często o kwestie wydat-
kowania pieniędzy, o szczegóły 
organizacyjne – rzadziej. Sły-
szę jednak od przedstawicieli 
rady, że nam ufają i że to, co 
robimy, jest niezwykle przy-
datne społeczności. Raczej nam 
kibicują, to się czuje. 

Doczekaliśmy się i kina. 
Jakie nadzieje wiąże Pani z 
jego funkcjonowaniem?

- Z kinem wiążę wielkie 
nadzieje. Zawsze marzyłam, 
aby biblioteka mogła upo-
wszechniać nie tylko kulturę 
czytelniczą, ale również filmo-
wą. Kino to kawał historii, to 
dorobek wielu pokoleń, wspa-
niałe role, znakomici aktorzy. 
To DKF-y, seanse edukacyjne, 
życzeniowe, okolicznościowe. 
Dokształcamy się w zakresie 
kinematografii i wierzymy w 
siłę filmu.

Biblioteka nie samą dyrek-
torką stoi...

Każda z osób, którą Pań-
stwo spotkacie w bibliotece, 
ma swoje odpowiedzialne 
zadanie, a jak trzeba wspo-
maga innych. Nasz zespół 
tworzą: Anna Maciąg, Monika 
Sierschuła, kustoszki zbiorów 
bibliotecznych i animatorki 
wydarzeń literackich - Alek-
sandra Gajewska i Sylwia 
Popadowska. Do 2019 roku 
była na co dzień z nami  
także Gabrysia Balażyk.  To 
nasz cały zespół, który uzu-
pełnia nasza księgowa Emilia 
Kubiak oraz Justyna Kraczek 
- Hagdan, która dba o ład i 
porządek i pomaga nam w 
trakcie imprez. Nasze dzia-
łania wspomagają także in-
struktorzy. Niedawno dołączył 
do nas Filip Lewandowski, 
który jest animatorem naszego 
„Kina za Rogiem”.

Dziękuję za rozmowę

Zakręceni na plus
„I przypomniałem sobie inne 
noce i rodzinne pola i lasy,
 a  na oczy dawno już  wy-
schnięte, napłynęła jak iskier-
ka łza…” „Kałakolczik”/
 lub
„Gdzie modra rzeka niesie 
wody swe, tam słońca blask 
ujrzałem pierwszy raz, 
Nad brzegiem jej spędziłem 
tyle chwil, że dziś bez rzeki 
smutno mi, 
Tam każdy dzień to skarb, 
dziś mój jedyny skarb…” /
„Czas jak rzeka”/

Słowami tych piosenek, Nie-
men niejednokrotnie udowad-
niał, jak bliskie są mu rodzinne 
strony, do których chętnie 
wracał i jak wielką wartość 
stanowi dla niego kraina 
dzieciństwa i dom rodzin-
ny na Kresach. Czesław 
Wydrzyck i NIEMEN 
urodził się w Starych Wa-
siliszkach koło Grodna / 
dzisiejsza Białoruś/. Ten 
późniejszy multiinstru-
mentalista, kompozytor 
wokalista i autor tekstów, 
który swój pseudonim ar-
tystyczny przyjął od rze-
ki, która płynie przez jego 
rodzinną Grodzieńsz-
czyznę, talent muzyczny 
odziedziczył po swoich 
rodzicach.

Dlatego już przekra-
czając granicę polsko 
– białoruską, byłem bardzo 
podekscytowany tym, że będę 
miał okazję zobaczyć miejsce, 
w którym przyszedł na świat i 
mieszkał do 1958 r. mój naj-
większy idol. Zwykła wiejska 
chata Wydrzyckich z małym 
„obejściem”, leżąca przy głów-
nej drodze we wsi  Stare Wa-
siliszki, niczym specjalnym 
nie wyróżnia się od innych. 

To tu Czesław  zaczynał śpie-
wać i grać na akordeonie w 
szkolnym chórze i kościele, w 
którym ojciec był organistą. 
Do szkoły muzycznej nato-
miast uczęszczał do Grodna, 
z której po roku go usunięto z 
powodu wysokiej absencji. Po 
domu rodzinnym, obecnie 
przekształconym na muzeum, 
oprowadzał nas  były sąsiad 
Wydrzyckich pan Tomasz 
Markiewicz, wspominając 
epizody i historie z życia Cze-
sława i rodziny. Zmarły przed-
wcześnie, w dniu  17 stycz-
nia 2004 Czesław Niemen, 
to największy polski artysta 
muzyczny przełomu stule-
ci, jeden z najważniejszych 
twórców muzyki pop w Pol-

sce. Przy okazji specjalne 
pozdrowienia dla Jurka Wy-
drzyckiego ze Świebodzina 
– brata stryjecznego Czesława.

 Tomasz Markiewicz opo-
wiada o przeprowadzce sąsia-
dów do Polski: ,,Zapakowa-
liśmy rzeczy do samochodu. 
Wcześniej  senior Wydrzyc-
ki  kupił motocykl, żeby go 
zabrać ze sobą. Tymczasem, 

gdy wszyscy spakowani cze-
kali na walizkach, Czesław 
wziął go i gdzieś wyjechał, 
nie mówiąc nic nikomu. Gdy 
wrócił zwrócił się do mnie 
-Tomasz, wziąłem przed chwi-
lą  ślub z Maryśką (Klauzu-
nik.), tylko nie mów ojcu, bo 
będzie miał zawał. Po jakimś 
czasie ona przyjechała do nich 
do  Polski. Taki był właśnie 
Czesław” –wspomina Markie-
wicz. W domu rodzinnym nie 
brakowało instrumentów mu-
zycznych . Stał tam fortepian, 
patefon i stale rozbrzmiewała 
muzyka, o co najbardziej za-
biegała  mama Czesława p. 
Anna. On sam lubił śpiewać 
od dziecka, idąc np. do szkoły 
i z niej wracając. Często ro-

botnicy pracujący w polu 
odstawiali swoje narzędzia 
pracy, nasłuchując jego 
śpiewu. Rodzina Wydrzyc-
kich zdecydowała się na 
repatriację do Polski w 
roku 1958. Rok spędzili 
w obozie dla repatriantów 
w Drawsku Pomorskim, a 
następnie zamieszkali w 
Świebodzinie, Białogar-
dzie i w Gdańsku. Cze-
sław jako pierwszy w całej 
okolicy posiadał rower, a 
trochę później także moto-
cykl. był uzdolniony rów-
nież w innych dziedzinach. 
Bardzo ładnie malował i 
uwielbiał fotografowanie. 

Na poddaszu domu ojciec 
zrobił mu nawet  ciemnię fo-
tograficzną.

Zawsze różnił się od ko-
legów. Nosił np. dżinsy z 
dziurami i gdy  przyjeżdżał do 
Starych Wasiliszek w takich 
właśnie spodniach, babcie na 
wsi dziwiły się pytając: „Cze-
siek, czy tak naprawdę źle żyje 
Ci się w Polsce?” Jerzy Filipiak

Z pamiętnika pilota wycieczek 
zagranicznych

Czesław Juliusz Niemen Wy-
drzycki - ur. 16 lutego 1939 w 
Starych Wasiliszkach koło No-
wogródka, na należącej wtedy 
do Polski Grodzieńszczyźnie. 
Przyjęło się mówić, że nie ma 
ludzi niezastąpionych. Jednak 
do niezastąpionych geniuszy 
polskiej muzyki należy Cze-
sław Niemen. Minęło siedem-
naście lat od jego śmierci, a 
wciąż jego muzyka porusza na-
sze serca. Odczytywał piękno 
oczyma duszy i to piękno róż-
norakimi formami ekspresji 
wyrażał w kompozycjach, mu-

zyce, grafice komputerowej, 
malarstwie. Wybitny kompo-
zytor, multiinstrumentalista, 
wokalista, poeta, wizjoner. 
Artysta - geniusz, o szerokich 
zainteresowaniach, nigdy nie-
ulegający chwilowym, prze-
mijającym trendom i modzie. 
Wielki, choć skromny Czło-
wiek. Dzieląc się swoim talen-
tem, miłością i pasją, ze swojej 
muzyki potrafił uczynić sztukę 
wysoką, ukazującą niezwykłe 
piękno. Zafascynowany poezją 
romantyczną dokonał jakże 
wspaniałej rzeczy-obrazo-

wego, dźwiękowego jej uzu-
pełnienia i rozszerzenia. Nic 
przed nim nie było i nic po nim 
nie będzie w tej dziedzinie już 
takie samo. Rozpoznawalny 
przez wszystkie pokolenia. 
Dzięki swoim dziełom, żyje 
w naszych sercach.

Niemen to moja młodość, 
Niemen to moja wrażliwość, 
Niemen to moje wspomnienia 
i sentymenty. Dziękuję Ci, że 
nauczyłeś mnie kochać poezję, 
dziękuję za wszystkie chwile 
wzruszeń, za to, że byłeś.

Ireneusz Wojciechowski

Geniusz polskiej muzyki

Pod koniec lat 80-tych przygo-
towywałem dla niemieckiego 
wydawcy serię „ Looking 
East” dokumentującą rynek 
muzyki elektronicznej w tzw. 
Europie Wschodniej.Począt-
kowo producent UrlichRu-
etzel chciał by CD-album „ 
Poland ” zawierał wyłącznie 
kompozycje Niemena, ale po 
wielu rozmowach ustaliliśmy, 
że „ Looking East/ Electro-
nic East - Synthesizer Music 
from Poland” będzie rodzajem 
kompilacji i w takim samym 
kierunku pójdą kolejne albumy 
całej serii. Na „ Looking East/ 
Electronic East - Synthesizer 
Music from Poland « oprócz 
wspaniałych kompozycji Nie-
mena („ Alter Ego”, „ Return 
From Nowhere” oraz „Lone-
linessCommunity”) znalazły 
się także nagrania Marka 

Bilińskiego,  Grzegorza Stróż-
niaka, Władka Komendarka, 
duetu Up Stream oraz innych, 
ówczesnych polskich „elek-
troników”.

W czasie wielu rozmów z 

Niemenem odniosłem wraże-
nie, że artysta nie chce „ pójść 
na łatwiznę ” i przekazać mi 
kilku swoich, gotowych na-
grań - ale za każdym razem 
upomina się, by zaprezento-

wać nowe wersje czy wręcz 
specjalnie przygotowane kom-
pozycje. Przez wiele tygodni 
podsyłał mi gotowe nagrania, 
by w kilka chwil potem dzwo-
nić i wmawiać mi, że musi ko-
niecznie coś zmienić, inaczej 
zaaranżować, ciekawiej wy-
brzmieć... Kilkanaście wersji, 
granych i słuchanych w kółko. 
Kiedy termin naglił, Niemen 
nieoczekiwanie zjawił się w 
moim domu.Długie nocne 
gadanie o wszystkim, ale także 
poznawanie artysty, którego 
odebraliśmy nagle wszyscy, 
jak domownika, startego, do-
brego znajomego. To jest wra-
żenie, jakie pozostawiał w nas 
Czesław Niemen : nie kumpla, 
brata-łaty, ale ciepłego, skryte-
go a jednocześnie niezwykle 
serdecznego człowieka.

 Dionizy Piątkowski

O rozmowach z Niemenem
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Dobre Miejsce oraz Towarzy-
stwo Patriotyczne zapraszają 
na koncert pt. „WIOSNA NA-
SZA !”. Nastrojowy występ 
łączący historię i współcze-
sność. Specjalnie dla Państwa 
piosenki minionego stulecia 
w wykonaniu zaproszonych 
artystów, które połączone będą 
komentarzami Jana Pietrzaka 
dotyczącymi  spraw aktual-
nych. W programie wspo-
mnienie wielkiego zwycięstwa 
Polaków nad Sowietami z 1921 
r, nawiązanie do spraw bie-
żących, optymizm i nadzieja 
na wielkie zwycięstwo nad 
epidemią. 

a 7 marca 2021 r. godz.: 17:00.
a Miejsce:  Aula im. bł. ks. J. 
Popiełuszki, Dobre Miejsce, 
ul. Dewajtis 3 wej. B
(MIEJSCA NIENUMERO-
WANE - LICZBA MIEJSC 
OGRANICZONA)
a Bilety - 20 zł. Bilety w ser-
wisie Evenea - KUP BILET 
oraz stacjonarnie godzinę 
przed wydarzeniem (KASA 
BILETOWA w Informacji w 
wejściu B)
UWAGA: Wydarzenie odbę-
dzie się zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami wyznaczo-
nymi przez MINISTERSTWO 
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NA RODOW EG O OR A Z 
GŁÓWNY INSPEKTORAT 
SANITARNY

„Wiosna nasza !”  to program 
o polskich  zwycięstwach hi-
storycznych i współczesnych. 
Wspaniali artyści w repertu-
arze dającym nastrój optymi-
zmu i energii tak potrzebnych 
w trudnych czasach pandemii.

W koncercie udział we-
zmą Jan Pietrzak z ekipą w 
składzie:

a Aleksandra Gintrowska
a Paulina Grochowska
a Piotr Rafałko
a Przy akompaniamencie 

Kapeli spod Egidy w składzie: 
Mariusz Dubrawski, Tomasz 
Bielski, Jerzy Czekalla, Woj-
ciech Ruciński, Grzegorz Poli-
szak pod kierunkiem Mariusza 
Dubrawskiego.

Jan Pietrzak - twórca i lider 
dwóch satyrycznych kabare-
tów: studenckiego w Hybry-
dach (lata 60-67) i Kabaretu 
pod Egidą (od 67 do…?). Autor 
tysięcy piosenek, monologów, 
felietonów oddających polskie 
nastroje i realia ostatniego pół-
wiecza. Niezrównany komen-
tator społecznych i politycz-
nych przygód społeczeństwa 
przełamującego zniewolenie 
komunistycznego ustroju.

Jego patriotyczna pieśń 
„Żeby Polska była Polską” 
stała się w 80 roku sponta-
nicznym hymnem Solidar-
ności. Powiedzonka, refreny, 
myślowe skróty pana Janka 
zapadły w pamięć milionom 
słuchaczy.

Wprowadził nowy, nie sto-
sowany wcześniej styl prowa-
dzenia kabaretowej narracji, 
styl, który znalazł licznych 
naśladowców. Określono go 
mianem „ojca chrzestnego” 
kabaretowej branży. Patro-
nował wielu utalentowanym 
osobom, doprowadzając do 
sukcesów i popularności znane 
obecnie gwiazdy estrady.

Towarzystwo Patriotyczne 
– Fundacja Jana Pietrzaka, 
której misją jest promowanie i 
wspieranie twórców, postaw i 
dzieł służących narodowi pol-
skiemu. Powstała by wspierać 
sprawy, dzieła, ludzi dobrze 
życzących i służących Pol-
sce. Działa w sferze szeroko 
pojętej kultury. Organizuje 
wydarzenia np. Polonez 3 
Maja na pl Zamkowym, Mo-
bilizacja w rocznicę wybuchu 
wojny, Wiec poetów w obronie 
Adama Mickiewicza, Koncert 
Niepodległości. A także wrę-
cza doroczne nagrody „Żeby 
Polska była Polską” wybitnym 
twórcom.

Więcej informacji: //towa-
rzystwopatriotyczne.org/

Jan Pietrzak i przyjaciele 
w koncercie „Wiosna nasza”

Zastanawialiśmy się czy organi-
zować Plebiscyt w tym trudnym 
czasie. Odzew ze strony klubów 
sportowych nie pozostawił wąt-
pliwości. Wprawdzie wydarzeń w 
ubiegłym roku było zdecydowa-
nie mniej niż zwykle, ale nasi 
sportowcy startowali, osiągali 
wyniki, które warto docenić. 
Do plebiscytu zgłoszono dwu-
dziestu kandydatów, na których 
można było oddawać głosy 
przez trzy tygodnie. Głosowanie 
odbywało się na specjalnie do 
tego przeznaczonej platformie 
internetowej. Łącznie oddano 3 
166 głosów, na podstawie których 
wyłoniono dziesiątkę laureatów. 
W piątek, 26 lutego, spotkaliśmy 
się w hali „Zbąszynianka” w 
bardziej kameralnym gronie, 
wyjątkowo bez osób towarzy-
szących, oczywiście w reżimie 
bezpieczeństwa żeby ogłosić 
oficjalne wyniki i przedstawić 
publiczności laureatów, którzy 
zdobyli najwięcej punktów w 
głosowaniu. Gratulujemy! Oko-
licznościowe statuetki i dyplomy 
wręczali Tomasz Kurasiński, 
Burmistrz Zbąszynia oraz To-
masz Szczechowicz, Dyrektor 
Zbąszyńskiego Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. Oczy-
wiście nie zabrakło akcentu 
artystycznego podczas dzisiejszej 
uroczystości. Przed laureatami 
wystąpiła młodzież zbąszyń-
skiego liceum, przygotowana 
przez Annę Kotecką, w trzech 
utworach muzycznych. Początek 
uroczystości to instrumentalne 
wykonanie utworu „Stereo he-
arts” przez Jakuba Staszyka. 
Jako druga na scenie zaprezen-
towała się Zuzanna Matusiak 
śpiewając piosenkę filmową, 
„Wierna, odważna i prawa”. Na 
zakończenie wystąpił Dawid 
Chwałkowski w utworze „Shape 
of my heart”.

 
A oto oni, finałowa dziesiątka, 
42. Plebiscytu na 10 Sportowców 
Ziemi Zbąszyńskiej w roku 2020:

MIEJSCE 1. Roksana Nowak – 
szachy, Ostrowskie Towarzystwo 
Szachowe

3 miejsce w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Szkół w kategorii 
dziewcząt szkół podstawowych 
w szachach

1 miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski w Szachach w ka-
tegorii dziewcząt   do lat 15

5 miejsce w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Szkół w 
Szachach 

3 miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju konin Masters w ka-
tegorii kobiet    w szachach 
Finalistka Mistrzostw Polski Ju-
niorek w szachach klasycznych, 
szachach błyskawicznych i sza-
chach szybkich.

MIEJSCE 2. Kinga Wasz-
kowiak – unihokej, PKS MOS 
Zbąszyń

2 miejsce wraz z drużyną PKS 
MOS Zbąszyń w rozgrywkach 
Energa Ekstraligi Unihokeja Ko-
biet (wicemistrzostwo Polski)

Reprezentantka Polski w uni-
hokeju

Powołana na zgrupowania ka-
dry narodowej kobiet

4 miejsce wraz z reprezentacją  
Polski U 19 w Międzynarodowym 
Turnieju Unihokeja 15. Polish 
Cup 2020 

Na swoi m konc ie  posia -
d a  r ów n i e ż  b r ą z ow y  m e -
dal Mistrzostw Polski Kobiet         
 w Unihokeju

Zawodniczka ekstraligowego 
zespołu unihokeja kobiet – PKS 
MOS Zbąszyń

Wielokrotnie wybierana najlep-
szą zawodniczką meczy ekstraligi 
unihokeja kobiet.

MIEJSCE 3. Zuzanna Kańduła 
– pływanie

1 miejsce w klasyfikacji ogól-
nej w 14 edycji Grand Prix Wiel-
kopolski w pływaniu długody-
stansowym w kategorii wiekowej 
18-24 lata.

11 miejsce w kategorii koń-
cowej Open kobiet na dystansie 
3000 m w 14 edycji Grand Prix 
Wielkopolski w pływaniu długo-

dystansowym 2020 
2 miejsce w kategorii wiekowej 

na dystansie 3000 m w ramach 14 
edycji Grand Prix Wielkopolski 
w pływaniu długodystansowym 
w Kiekrzu.

2 miejsce w kategorii wiekowej 
na dystansie 3000 m w ramach 14 
edycji Grand Prix Wielkopolski 
w pływaniu długodystansowym 
w Cichowie.

4 miejsce w kategorii wiekowej 
na dystansie 3000 m w ramach 14 
edycji Grand Prix Wielkopolski 
w pływaniu długodystansowym 
w Strzeszynku.

1 miejsce w kategorii wiekowej 
na dystansie 3000 m w ramach 14 
edycji Grand Prix Wielkopolski 
w pływaniu długodystansowym 
w Mierzynie.

1 miejsce w kategorii wie-
kowe j  n a  d ys t a n s i e  3 0 0 0 
m w ramach 14  f ina łowej 
edycji Grand Prix Wielkopolski 
w pływaniu długodystansowym 
w Strzeszynku.

MIEJSCE 4. Jakub Hajduk– 
siatkówka/siatkówka plażowa, 
UKS Szamotulanin Szamotuły

3 miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w Siatkówce 
Plażowej

3 miejsce w Półfinałach Mi-
strzostwach Polski Juniorów w 
Siatkówce Plażowej

1 miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski Juniorów w Siat-
kówce Plażowej

5 miejsce w Ogólnopolskim 
Turnieju Siatkówki Plażowej w 
Gliwicach 

2 miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej Grand Prix Zbąszynia w 
Siatkówce Plażowej

1 miejsce w Turnieju Siatkówki 
Plażowej w Lginiu

3 miejsce w Ćwierćfinałach 
Mistrzostw Polski w Siatkówce 
Halowej

3 miejsce w Mistrzostwach 
Wielkopolski Juniorów w Siat-
kówce Halowej.

MIEJSCE 5. Mateusz Stermo-
lewski – trójbój siłowy

1 miejsce w konkurencji Squat 
RAW w kat. wiekowej do lat 19. 
na Mistrzostwach Polski federacji 
GPC WUAP w Zalesiu 

2 m iejsce w konkurencji  
Squat Raw kat. open do lat 23 
na Mistrzostwach Polski fede-
racji GPC WUAP w Zalesiu  
2 miejsce w wyciskaniu leżąc w 
kat. wiekowej 18-19lat do 75kg. 
Na na Mistrzostwach Polski fe-
deracji GPC WUAP w Zalesiu 
2 miejsce w kategorii junior do lat 
23 do 74kg na IV ogólnopolskich 
debiutach w trójboju siłowym 
klasycznym w Łodzi.

MIEJSCE 6. Anna Borkowska 
- unihokej, PKS MOS Zbąszyń, 
Olimpia Osowa Gdańsk

2 miejsce wraz z drużyną PKS 
MOS Zbąszyń w rozgrywkach 
Energa Ekstraligi Unihokeja Ko-
biet (wicemistrzostwo Polski)

Reprezentantka Polski w uni-
hokeju

Wielokrotnie wybierana MVP 
meczu w rozgrywkach Energa 
Ekstraligi Unihokeja Kobiet

6 miejsce wraz z drużyną In-
terplastic Olimpia Osowa Gdańsk 
w Memoriale Lidii Lipińskiej 
w Rumi.

MIEJSCE 7. Aleksandra Ku-
biak – szachy, MKS Wicher Zbą-
szyń

1 miejsce w Mistrzostw Wiel-
kopolski Juniorów w kategorii 
dziewcząt do lat 18 w szachach

7 miejsce wraz z drużyną w Fi-
nale Drużynowej Wielkopolskiej 
Licealiady   w Koninie

Zwyciężczyni internetowego 
cyklu turniejów Grand Prix Zbą-
szynia  w kategorii  kobiet.

MIEJSCE 8. Julia Opic - uniho-
kej, PKS MOS Zbąszyń

2 miejsce wraz z drużyną PKS 
MOS Zbąszyń w rozgrywkach 
Energa Ekstraligi Unihokeja Ko-
biet (wicemistrzostwo Polski)

Reprezentantka Polski w uni-

hokeju
Powołana na zgrupowania ka-

dry narodowej kobiet
4 miejsce wraz z reprezentacją  

Polski U 19 w Międzynarodowym 
Turnieju Unihokeja 15. Polish 
Cup 2020 

Na swoi m konc ie  posia -
d a  r ów n i e ż  b r ą z ow y  m e -
dal Mistrzostw Polski Kobiet         
 w Unihokeju

Zawodniczka ekstraligowego 
zespołu unihokeja kobiet – PKS 
MOS Zbąszyń

Wielokrotnie wybierana najlep-
szą zawodniczką meczy ekstraligi 
unihokeja kobiet.

MIEJSCE 9. Olaf Mierzyński– 
szachy, MKS Wicher Zbąszyń

5 miejsce w Finale Drużyno-
wych Mistrzostw Polski Szkół 
(Ogólnopolskie Igrzyska Młodzie-
ży Szkolnej w Szklarskiej Porębie

2 miejsce wraz z drużyną w 
Finale Drużynowych Wielkopol-
skich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

3 miejsce w  Indywidulanych 
Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Szkół w kategorii klas 7-8 w 
Dąbkach k.Darłowa

1 miejsce w turnieju szacho-
wym „Ferie – Zima 2020” 

1 miejsce w internetowym 
cyklu turniejów GP Zbąszynia w 
kategorii junior do lat 14.

 MIEJSCE 10. Roksana Jago-
dzińska – piłka nożna, KS Obra 
Zbąszyń

Zawodniczka młodzieżowe-
go zespołu Klubu Sportowego 
Obra Zbąszyń biorącego udział 
w rozgrywkach Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej

Reprezentantka Wielkopol-
skiego Związku Piłki Nożnej 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w piłce nożnej 

Uczestniczka Letniej Akade-
mii Młodych Orłów w kategorii 
dziewcząt organizowanej przez 
Polski Związek Piłki Nożnej 

Wielokrotnie nagradzana wy-
różnieniami indywidualnymi 
w kategorii najlepszej zawod-
niczki oraz najskuteczniejszej 
zawodniczki podczas turniejów 
piłkarskich 

Reprezentantka szkoły w wielu 
dyscyplinach sportu. 

M I E JS C E  10 .  N i ko d e m 
Kamrowski– boks,  KS Obra 
Zbąszyń

1 miejsce w Mistrzostwach 
Okręgu kadetów w boksie w 
Poznaniu

1 miejsce w Turnieju Nadziei 
Olimpijskich w Poznaniu

1 miejsce na Gali boksu zawo-
dowego Hussars – Boksing- Młode 
Wilki   w Złotowie

3 miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży kadetów 
w boksie  w Kraśniku

1 miejsce w Strefowych Mi-
strzostwach Polski kadetów w 
boksie w Krzyżowej

Udział w międzynarodowym 
sparingu bokserskim w Szcze-
cinku

4 miejsce w rankingu Polskiego 
Związku Bokserskiego w 2020 
roku

Członek Kadry Wielkopolski 
kadetów w boksie.

Słowa uznania za dokonania i 
wyniki kierujemy również do po-
zostałych uczestników plebiscytu, 
których tym razem nie gościliśmy, 
ale którym przekazaliśmy listy 
gratulacyjne. W tegorocznej edycji 
startowali również: Maksymilian 
Feliś-szachy, Aleksandra Jańczak
-biegi, Michał Kaczmarek-piłka 
nożna, Eryk Ksej-piłka nożna, 
Bartosz Pusiak-piłka nożna, Mi-
łosz Suwiczak-piłka nożna, Robert 
Turkowiak-piłka nożna, Jagoda 
Zerek-boks, Natalia Żybura-boks. 
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy 
wszystkim kolejnych sukcesów.

Ogłoszenie laureatów plebi-
scytu odbyło się w kameralnym 
gronie, jednak wirtualnie było nas 
więcej. Dzięki TVBorek całe wy-
darzenie było transmitowane na 
naszym kanale YouTube. Dzięku-
jemy również ekipie Zbąszyńskiej 
Telewizji Kablowej za włącznie się 
w organizację wydarzenia!

Podsumowanie 42. Plebiscytu na 10 
Sportowców Ziemi Zbąszyńskiej 

Dziesiątki książek, setki 
wierszy oraz limeryków, 
niezliczona ilość felietonów. 
A wszystko to przy stale 
rosnącym zainteresowaniu 
fanów. Katarzyna Miller 
zaskakuje po raz kolej-
ny! Już 5 marca 2021 r. 
premierę będzie miał jej 
debiutancki album muzycz-
ny Choćby tylko na chwilę. 

Na płycie wydanej nakładem 
wydawnictwa MTJ słuchacze 
znajdą tanga, kilka piosenek 
lirycznych i sentymentalnych, 
utwory z latynoskim rytmem, 
blues oraz jedną piosenkę z ga-
tunku, który sama artystka na-
zywa „psychokiczem”. Każdy 
z utworów przedstawia „małą 
ludzką historię” ukoronowaną 
pointą. Coś dla siebie znajdą 
na płycie Katarzyny Miller 
zarówno ci, którzy cenią wy-
raziste rytmy, jak i ci, którzy 
lubią się rozmarzyć.   

Jak mówi artystka: Ta płyta 
jest dowodem, nie tylko dla 
mnie, ale i dla innych, że „śpie-
wać każdy może”. Przez całe 
życie możemy być twórczy. 
Nie warto się ograniczać. War-
to sobie pozwalać i korzystać 
ze wszystkich zasobów, jakie 
się tylko ma.  

Na uwagę zasługuje fakt, 
że Katarzyna Miller piosenki 
nie tylko wykonuje, ale jest 
również autorką ich tekstów 
oraz melodii. 

Poprosiłam poleconą mi fir-
mę muzyczną Live Art Group 

o przygotowanie płyty na bazie 
moich kompozycji i tekstów. W 
projekcie brał udział Maciej 
Szulc, który jest szefem arty-
stycznym (ponadto towarzyszy 
mi w jednym duecie), Wojtek 
Stec oraz wielu wspaniałych 
muzyków. Managerem całości 
projektu jest Jerzy Bryczek z 
życzliwą współpracą i wspar-
ciem mojej agentki Magdy 
Chorębały.  Bardzo mi się z 
nimi cudnie pracuje. Wierzą 
we mnie, uskrzydlają mnie i 
dobrze się razem bawimy kon-
tynuuje ulubiona felietonistka 
czytelniczek Zwierciadła.  

Katarzyna Miller to najsłyn-
niejsza polska psycholożka. 
Charyzmatyczna, odważna, 
dowcipna i pogodna, ale też 
szczera do bólu. Psychotera-
peutka z kilkudziesięcioletnią 
praktyką terapeutyczną w 
zakresie terapii indywidual-
nej, małżeńskiej i grupowej a 

prywatnie wielka miłośnicz-
ka sztuki we wszelkich jej 
formach.  

Muzyka jest teraz moją 
frajdą. Z kolei płyta „Choćby 
tylko na chwilę” jest dla mnie 
nagrodą

za to, że się nie starzeję, 
tylko się rozwijam. Że pozwo-
liłam sobie na muzykę.  

Autor: Jerzy Bryczek 

Linki do singli:
1. Idę w Ciebie jak w Tango:
https://www.youtube.com/

watch?v=-Cj-6Np-kPc
2. Dojrzała Miłość:
https://www.youtube.com/

watch?v=QaX_4aEwpbc

Płytę można kupić on-li-
ne: https://www.mtj.pl/sklep/
chocby-tylko-na-chwile/

Cena: 49,99 PLN
Od 5 marca płyta będzie 

dostępna także w EMPIKach.

Katarzyna Miller zapowiada swój 
muzyczny debiut! 
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Dlaczego amerykańscy 
Żydzi nie ratowali w czasie 
II wojny światowej swoich 
rodaków? „Bo bali się, 
że stracą swoje fortuny” 
– odpowiada Sławomir 
Grünberg.

Obchodzony w Polsce Dzień 
Judaizmu jest czasem po-
święconym nie tylko współ-
czesnym relacjom pomiędzy 
polskimi katolikami i Żydami, 
ale również sposobnością do 
przyjrzenia się historii tych 
relacji. Historii, którą wielu 
stara się dziś pisać „na nowo”.

Po dramacie II wojny świa-
towej i Holokauście oczywi-
stym było, że oprawcami byli 
Niemcy, a Żydzi i Polacy stali 
się ich ofiarami. Z biegiem 
czasu nad historią zaczyna 
dominować polityka. Tak też 
dziś coraz częściej słyszy-
my, że ofiarami byli Żydzi, a 
oprawcami naziści wspiera-
ni przez Polaków. W czasie 
niemieckiej okupacji tysiące 
polskich rodzin narażało swoje 
życie dla ratowania żydow-
skich sąsiadów. Dziś Polaków 
oskarża się o bierność, a nawet 
współudział.

W tym kontekście nie moż-
na odejść od pytania, jakie 
kilka lat temu zadał Sławo-
mir Grünberg, reżyser filmu 
„Karski i władcy ludzkości”. 
Mianowicie: „dlaczego ame-
rykańscy Żydzi nie ratowali 
swoich rodaków?”. Odpowiedź 
okazuje się być bardzo prosta.

Film „Karski i władcy świa-
ta” opowiada o bierności świa-
towych przywódców na apele 
o zapobiegnięcie zagładzie. W 
wywiadzie udzielonym w 2018 
roku dla „Dziennika Gazety 
Prawnej”, reżyser odpowie-
dział na pytanie o bierność 
amerykańskich Żydów w spra-
wie Holocaustu.

- „Zacząłem się zastanawiać 
nad tym, jak ci amerykańscy 
Żydzi musieli być osaczeni 
przez własny sukces, skoro 
ignorowali informacje o get-
tach, obozach koncentracyj-
nych” – mówił Grünberg.

- „Nie reagowali na zagładę, 
bo bali się, że stracą swoje 
fortuny” – dodał.

kak/niezłomni.pl

Komentarze (55):

Jan Radziszewski2021.01.21 4:44
Wielka niewiara i buta wkradła się 

w szeregi duchowieństwa wszystkich 
szczebli w Polsce, oni ulegają wpły-
wowi ludzi kierowanych przez szatana. 
Prowadzi on was jak owce na rzeź, 
po nitce w piekielną przepaść. Coraz 
trudniej jest przebić się Łasce Bożej 
przez mur obojętności, duchowieństwo 
moralnie i duchowo upada, a prawie w 
ogóle się nie broniąc stają się łatwym 
łupem złego ducha. Polscy przywódcy 
posłusznie pełnią wolę ludzi masonerii, 
a także wolę osób z żydowskiej Chazarii. 
Coraz intensywniej jest wcielany plan 
likwidacji, depopulacji Polaków, a na 
ich miejsce powoli sprowadzają ludzi 
z nacji żydowskiej i chazarskiej, która 

jest wrogiem całej reszty ludzkości, 
bo większość z nich jest w ręku księcia 
ciemności. Dla zwykłych ludzi sytuacja 
staje się prawie beznadziejna. Jeszcze 
raz was proszę, wszelkich ludzi dobrej 
woli, osób świeckich i duchowieństwo 
wszystkich szczebli, porzućcie szatana, 
nie wierzcie w jego obłudne, kłamliwe 
obietnice, on nigdy nie zrealizuje tego co 
obiecał, bo on nie ma takich możliwości. 
Każdy zły duch prowadzi swoje ofiary 
do utraty nadziei, utraty wiary oraz 
zaniku miłości. Demon usilnie pracuje 
nad stworzeniem w was niewiary, albo 
zamienia wiarę w jej substytut, swój 
demoniczny zamiennik. Podkłada on 
siebie samego człowiekowi, aby ten 
go czcił tak, jak się czci Boga. Zabiera 
ludziom nadzieję, wmawia wam, że 
nigdy nic się już nie zmieni, nie poprawi, 
że to on już zwyciężył. Nie pozwala wam 
zbliżyć się do jedynego źródła Bożej 
Miłości, dusi Jej wszelkie przejawy, a 
was kieruje na cielesność oraz wszelkie 
wyuzdanie.

a2021.01.19 21:35
„..... tam gdzie idziecie nie zabie-

rzecie ani stranowiska ani majątku ani 
pieniędzy .....”

daco2021.01.19 15:51
Kilka lat temu czytałem materiał, 

że Żydzi mieszkający w USA wiedzieli 
o zagładzie swoich braci w Europie 
przez hitlerowców. Ich odpowiedzią 
na zarzut bezczynności w tej sprawie 
odpowiedzieli, że taki już los ich spo-
tkał, ale oni / w USA/ będą dziedziczyli 
majątki po tych ofiarach Holokaustu. 
To jest prawda pazerności żydowskiej. 
Jeżeli chodzi o antysemityzm to wy-
wołują go środowiska żydowskie, bo to 
jest jedyna linia obrony ich bezprawia. 
Schwartz charaktery wśród Żydów 
występują w dosyć dużej ilości. Mam 
wielu znajomych Żydów, np artystów i 
bardzo cenię ich umiejętności.

Jan Radziszewski2021.01.19 15:19
Podobnie jak w czasach nawiedze-

nia swojego ludu, przez „Słowo” (J. 
1,1 nn.) Mesjasza Pańskiego, Jezusa z 
Nazaretu, pycha, nienawiść i chciwość 
zaślepiają oczy mędrców, uczonych i 
kapłanów służących swemu Bogu. Tak 
i współcześnie podobnie się dzieje z 
elitą wybraną, mędrcami, nauczycie-
lami i wyznawcami Gnozy Żydowskiej. 
Usychają w swoim getcie spowici w 
pychę, nadal zachowując przekona-
nie o swoim wybraństwie. Dlatego 
ostrzegając Żydów i nie Żydów, przed 
totalnym złem, tj. prowadzenia Intere-
su, Biznesu, Handlu z Władcą śmierci, 
Żyd - Izrael Szahag powiedział: „Jest 
faktem niezbitym i o tym muszą pa-
miętać wszyscy – Żydzi i nie Żydzi – że 
na przestrzeni wieków nasze żydowskie 
totalitarne społeczeństwo, stworzyło 
barbarzyński, wręcz nieludzki sposób 
zatruwania umysłów, swoich własnych 
członków, i pod tym względem nic 
się nie zmieniło.” Ż. / Właśnie w celu 
obrony Żydów, przed tymi bezwzględ-
nymi Żydami, złymi agentami „Żagwi”, 
(Żydowska Agencja Gwiazdy Izraela) 
Żydzi w Polsce, powołali organizacje 
samoobrony przed holocaustem, znana 
jako „Żydowski Związek Wojskowy”. Nie 
należy również mylić „Żagwi” z „Żego-
tą” - organizacją pomocy Żydom - jest 
to bowiem kryptonim „Rady Pomocy 
Żydom” oraz referatu Żydowskiego w 
Departamencie spraw wewnętrznych 

Delegatury Rządu na Kraj - R P w czasie 
okupacji Niemieckiej w czasie II wojny 
światowej. A „Żagiew” – to praprzo-
dek obecnego „Mosadu” tajnej służby 
Izraela utworzonej 1951 r.. i pamiętaj 
żydku - Nie ma lepszych, bieglejszych 
na świecie prokuratorów, adwokatów 
oskarżenia, policjantów, strażników 
więziennictwa, niż potępione demony 
zła. Nie wypuszczą takiego delikwenta 
z swych łap, nie wyrwie się nikt, z ich 
diabelskich rąk.

Jan Radziszewski2021.01.19 15:15
Czy nie dwa żydki ją rozpoczęły tj. 

żyd Adolf Hitler-Rotszyld i Kagan Bek 
żyd Jude Stalin + A i o tym, że to w USA 
na spotkaniu Raabe w Wannsse po zje-
dzeniu trzech dań z Kurczaka Homarów i 
ect i po spełnieniu kielichów rytualnych 
z Wina postanowiono ofiarować tzn 
złożyć na ofiarę dla swojego cezara /J 
19,15) Lucyfera swoich nieudaczników 
z Europy wschodniej i powiedz nam 
Np. dlaczego uciekające z niej żydki na 
statku nie został wpószczone do USA i 
Kanady? I w celu realizacji tej Ofiary tj, 
celu sporządzone zostały dokładne listy 
ofiar i dlatego ofiara z Ofiary nie mogła 
ucieć do USA ! Zrozumiałe, jasne jest dla 
wszystkich, że spadkobiercy dziedziczą. 
To także dziedziczą winę, dlatego też 
spadkobiercy Raabe, nie bojących się 
Boga, bezbożnych ówczesnych Rabbi, 
którzy skazali Jezusa Chrystusa na 
śmieć - Talmudyści uprawiają również 
handel z Lucyferem - przecież nawet 
- swoich rodaków ortodoksów, wysłali 
do obozu śmieci, złożyli na ofiarę dla 
władcy tego świata, dla „Interesu” tj. 
bogactw i władzy nad światem; „nasza 
zawszona hołota szła pod naszym 
dyktandem do „łaźni” hitlerowskich”; 
„nasi niepoprawni ortodoksi – na rozkaz 
rabinów - szli bez oporu do obozów 
śmierci. (…) Podobnie jak ich przodko-
wie, którzy bogom-demonom, Idolom, 
składali ofiary z własnych synów i córek: 
„I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie 
Ben-Hinnom, aby palić w ogniu swoich 
synów i córki, czego nie nakazałem 
i co nie przyszło Mi nawet na myśl.” 
(Jr. 7,31) W celu wykonania pojętych 
zobowiązań wobec cezara /J. 19,15) tj. 
planu realizacji złożenia tej ofiary, jak ją 
określili Talmudyści z hołoty żydowskiej, 
tej zbrodni na własnym narodzie, dla 
tego założonego złego celu, planu mor-
du na własnej nacji żydowskiej. W jakim 
celu składali tę ofiarę? * Dla Bogactwa i 
Władzy nad światem, tj. dóbr przemija-
jących Illuminati,* powołali zbrodniczą 
organizację żydowską „Żagiew”.

Eugeniusz2021.01.19 14:23
Ludzie co wy wypisyjecie . Przed 

wojną Niemcy udzielili żydom olbrzy-
miej pożyczki .W ramach tej pożyczki 
zorganizowali selekcję żydów w ten spo-
sób że wyznaczali tylko młodych i nie 
zaślubionych do wyjazdu do Palestyny 
. Organizowali transport ,sprzedawali 
maszyny rolnicze ,pomagali zakładać 
kibuce w Palestynie . Problemem do 
żydów i niemców stali się ludzie chorzy 
starzy .Obie strony nie potrafili tego roz-
wiązać do końca .Problem ten rozwiąza-
no dopiero w roku 1942 -- konferencja 
,na której ustalono likwidację żydów 
.W armii Niemieckiej służyło ponad 
150 000 żydów w różnych stopniach i 
na wysokich stanowiskach .Likwidacja 
żydówbyła wiadoma na całym świecie 
jeszcze przed Karskim .To była zmowa

przysłane przez St. Mączk.

Dlaczego amerykańscy Żydzi nie ratowali 
swoich rodaków?

Równo trzydzieści lat temu 
miały miejsce niejasne trans-
akcje, które zasiliły lewicę i 
liberałów. Podejrzane prze-
pływy finansowe, pieniądze 
w reklamówkach i środki zza 
granicy. Tak między innymi 
wyglądało finansowanie par-
tii, w których działali politycy, 
do dziś odgrywający kluczowe 
role w życiu publicznym – mó-
wiła red.Dorota Kania zapo-
wiadając najnowszy odcinek 
programu „Koniec Systemu” 
w Telewizji Republika.

Dorota Kania ujawnia, że 
sprawy, które powinny zakoń-
czyć się na sali sądowej, nigdy 
tam nie trafiły – dopiero po 
wielu latach mogliśmy poznać 
kulisy tych transakcji, ale na 
działania prawne było już za 
późno.

„W 1991 roku w mediach 
ukazała się sensacyjna in-
formacja na temat pożyczki 

od Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego dla 
Polskiej Zjednoczonej Par-
tii Robotniczej. Transakcja 
miała miejsce w 1990 roku, 
gdy obydwie partie jeszcze 
istniały, zaś w całej sprawie 
niezwykle istotną rolę odegrał 
Leszek Miller, obecnie euro-
poseł wybrany z list Koalicji 
Obywatelskiej. W tym samym 
czasie, gdy lewica zastała za-
silona pieniędzmi z Moskwy, 
do liberałów, czyli Kongresu 
Liberalno-Demokratyczne-
go, miały płynąć pieniądze 
z Berlina. Jednym z liderów 
KLD był wówczas Donald 
Tusk, później współzałożyciel 
Platformy Obywatelskiej. Nie-
zależenie od wspomnianych 
wyżej pożyczek, do nowo 
powstałych partii: lewicowej i 
liberalnej miały także trafiać 
mafijne pieniądze”.

- czytamy w tekście Doroty 

Kani na łamach najnowszego 
numeru tygodnika „Gazeta 
Polska”.

W najnowszym numerze 
„GP”: Trybunał nie odebrał 
kobietom ani praw, ani wol-
ności

W drugiej części programu 
„Koniec systemu” o tajem-
nicach III RP Dorota Kania 
rozmawiała z poseł PiS Joanną 
Lichocką.

Informacja o moskiewskiej 
pożyczce dostała się do opinii 
publicznej tylko dzięki temu, 
że rosyjskie gazety po próbie 
przewrotu Janajewa ujawniły 
tę informację, że Leszek Mil-
ler i jego koledzy otrzymali 
pożyczkę z Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego. 
Bez tych publikacji polska 
opinia publiczna prawdopo-
dobnie nic na ten temat by nie 
wiedziała.

Dorota Kania

Kto sfinansował opozycję

„Stało się, co stać się musiało. 
Platforma Obywatelska porzu-
ca dotychczasową obronę tzw. 
kompromisu aborcyjnego, a 
przy okazji patriotyzm konsty-
tucyjny. 18 lutego Borys Budka 
wraz z przedstawicielkami 
grupy pracującej pod kierow-
nictwem Małgorzaty Kidawy
-Błońskiej przedstawili jako 
stanowisko partii rozwiązanie, 
które w 1997 za niezgodne z 
normami ustrojowymi uznał 
Trybunał Konstytucyjny pod 
przewodnictwem prof. An-
drzeja Zolla. Niekonstytucyjne 
obniżenie standardu ochrony 
życia do poziomu ochrony 
słabszej niż obowiązywała w 
latach 1997-2020 po zakoń-
czeniu rządów PiS wydaje 
się w pełni prawdopodobne. 
Współodpowiedzialność nie 
tylko za widoczne już odbicie 
społecznego, ale i oczekiwane 
odbicie prawnego wahadła po-
nosi Prawo i Sprawiedliwość” 

– prezes Klubu Jagiellońskiego 
pisze o propozycji Platformy 

Obywatelskiej w sprawie do-
puszczalności aborcji

Powodem odwołania Jana 
Olszewskiego w słynną „noc 
teczek” z 3 na 4 czerwca 1992 
roku, był wynik działania pre-
miera i jego rządu, ale powody 
są dużo głębsze, one są struk-
turalne. W Polsce byli ludzie, 
którzy nie chcieli, by transfor-
macja ustrojowa, polityczna, 
gospodarcza doprowadziła do 
niepodległości. Premier Jan 
Olszewski się temu sprzeciwił 
i został odwołany, a rząd oba-
lony – mówił Piotr Naimski, 
sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, szef 

Urzędu Ochrony Państwa w 
rządzie Jana Olszewskiego, w 
poniedziałkowym programie 

„Polski punkt widzenia” na 
antenie TV Trwam.  P. Naimski

fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

P.O. porzuca kompromis aborcyjny

Obalenie rządu Olszewskiego
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W tej sprawie nie jest mi po 
drodze z partią – tak stano-
wisko Platformy Obywatel-
skiej w sprawie liberalizacji 
przepisów aborcyjnych sko-
mentował senator Wojciech 
Ziemniak. Był on jednym 
z sygnatariuszy stanowi-
ska opowiadającego się za 
utrzymaniem kompromisu. 
Czy to oznacza rozstanie z 
partią? Senator zastrzega, 
że jeszcze za wcześnie na 
takie decyzje. 

Platforma Obywatelska prze-
stawiła dziś stanowisko w 
sprawie przepisów dotyczą-
cych aborcji. Partia chce ich 
większej liberalizacji: do-
puszczenia przerywania ciąży 
w sytuacji zagrożenia dla 
zdrowia psychicznego kobiety 
oraz zezwolenia na aborcję w 
sytuacji skrajnie trudnej sytu-
acji kobiety, po konsultacjach 
z psychologiem i lekarzem. 
Utrzymane miałyby być też 
trzy dotychczasowe przesłanki 
umożliwiające przerwanie cią-

ży: zagrożenie życia i zdrowia 
matki, ciąża pochodziłaby 
z czynu zabronionego oraz 
nieodwracalnego uszkodzenia 
płodu. 

Przeciwko zliberalizowaniu 
przepisów opowiedziała się 
kilka dni temu grupa parla-
mentarzystów PO związanych 
z tak zwaną konserwatywną. 
Wzywali oni zarząd partii 
do powrotu do „kompromisu 
aborcyjnego” z 1993r. Jednym 
z sygnatariuszy tego stanowi-

ska był Wojciech Ziemniak, 
były poseł, obecny senator z 
okręgu leszczyńskiego. Za-
pytaliśmy go o komentarz do 
najnowszej decyzji Platformy. 

-Nie znam jeszcze szczegó-
łów, wiem że wystąpiły jakieś 
kobiety, potrzebuję czasu, żeby 
się zapoznać z tym stanowi-
skiem - powiedział - wyrazi-
łem już swoje zdanie, że jestem 
przeciwnikiem liberalizacji. 

Senator zapewnił, że na ra-
zie nie jest ono dla niego wią-
żące. -To na razie deklaracja, 
zobaczymy czy będzie projekt 
ustawy w tej sprawie - powie-
dział. Ziemniak przyznał, że 
nie jest zadowolony z takiego 
posunięcia władz PO. Czy 
oznacza to rozstanie z partią, 
tego jednak nie przesądza. -W 
tej sytuacji jest mi z PO nie 
po drodze, ale są sprawy, w 
których jest mi po drodze - 
powiedział - na razie jest zbyt 
gorąco na jakieś radykalne 
decyzje; staram się być sobą, 
choć w polityce to trudne. 

Radio Elka

Około miliona złotych kosz-
towały samorząd Leszna 
działania związane z zimo-
wym utrzymaniem dróg 
w mieście. Adam Mytych 
działania miejskich służb 
ocenił pozytywnie, choć ma 
nadzieję, że śniegi już nie 
wrócą.  

Gwałtowny atak zimy, którego 
doświadczyliśmy w pierwszej 
połowie lutego, przełożył się 
na wydatki z miejskiej kasy, 
przede wszystkim na utrzy-
manie przejezdności dróg. 
Zajmowało się tym przede 
wszystkim Przedsiębiorstwo

Dróg i Ulic, z którym mia-
sto ma podpisaną umowę na 
odśnieżanie. -Zapłaciliśmy już 
faktury na 870 tysięcy złotych 
- powiedział wiceprezydent 
Adam Mytych. Do tego dojdą 
jeszcze rachunki, jakie wysta-
wią miejskie spółki: Miejski 

Zakład Oczyszczania i Miejski 
Zakład Zieleni, które po śnie-
życach zostały zaangażowane 
do odśnieżania miejskich cią-
gów komunikacyjnych. - Tu 
faktur jeszcze nie mamy, ale 
myślę, że cała akcja zimowa 
może nas kosztować do milio-
na złotych - mówi Adam My-
tych. Wiceprezydent zapewnił, 
że nakłady nie nadwyrężą 
ponad miarę budżetu miasta. 

- Wiem, że wiele samorządów 
po ostatnich łagodnych zimach 
postanowiło zaoszczędzić na 
zimowym utrzymaniu, ale my 
w budżecie mieliśmy zabez-
pieczone na ten cel 4 miliony 
złotych - powiedział, choć jak 
zastrzegł dotyczy to całego 
roku, a więc także tego, co 
może zdarzyć się w kolejnym 
sezonie. 

Radio Elka

Ziemniak wystąpi 
z Platformy?

Zima kosztowała milion

Komenda Miejska PSP 
w Lesznie podsumowała 
ubiegły rok. W powiecie 
leszczyńskim strażacy od-
notowali 1151 zdarzeń. Jak 
podkreślono, miniony rok 
był trudny, w szczególności 
jeżeli chodzi o działania 
straży związane z pande-
mią.    

W 2020 roku na terenie po-
wiatu liczba zdarzeń, w któ-
rych interweniowali strażacy 
wzrosła nieznacznie. Łącznie 
w ubiegłym roku zanotowano 
206 pożarów, 831 miejscowych 
zagrożeń i 114 fałszywych 
alarmów. - Wzrost zauważalny 
jest przy miejscowych zagro-
żeniach. Częściowo związane 
to było z pandemią

i zdarzeniami medycznymi 
jaki podejmowaliśmy odcią-
żając działania Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. 
Wzrosła również liczba fał-

szywych alarmów, co jest 
związane z montażem nowych 
systemów przeciwpożarowych 
na terenie powiatu, a także 
wyposażaniem mieszkań w 
czujki tlenku węgla - wyjaśniał 
st. kpt. Sebastian Kozłowski. 

Do blisko 50% zdarzeń 
doszło na terenie Leszna, 
na drugim miejscu z licz-
bą 129 zdarzeń znalazła się 
gmina Włoszakowice. Jak 
co roku najmniej wyjazdów 

zanotowano na terenie gminy 
Wijewo, było ich 37. W 2020 
roku odnotowano 25 ofiar 
śmiertelnych, z czego jedna 
zginęła w pożarze, a 24 w 
wyniku miejscowych zdarzeń 
w tym wypadkach drogowych. 
- Zauważamy wzrost wyjazdo-
wości na drogę s5. Zdarzenia 
te związane są nie tylko z 
wypadkami, ale często rów-
nież z pożarami - informował 
komendant. 

Warto zaznaczyć, że w mi-
nionym roku jednostka zaku-
piła średni wóz ratowniczo-
gaśniczy, a wyzwaniami jakie 
czekają komendę w tym roku, 
to chociażby zakup sprzętu 
ochronnego dróg oddecho-
wych dla strażaków, stworze-
nie sali edukacyjnej dla dzieci i 
młodzieży, czy też rozpoczęcie 
działań prowadzących do wy-
posażenia jej w źródła energii 
odnawialnej. 

Radio Elka

To bandyckie okradanie 
Wielkopolan z wypracowa-
nych przez nich pieniędzy 
– tak politycy Platformy 
Obywatelskiej komentują 
rządową propozycję po-
działu środków unijnych dla 
Wielkopolski na najbliższe 
siedem lat. Apelują też o na-
ciskanie na posłów rządzą-
cej partii w sprawie zwięk-
szenia kwoty dla regionu. 

Jak już informowaliśmy trwają 
konsultacje rządu z samorzą-
dami województw w sprawie 
podziału pieniędzy z nowego 
budżetu Unii Europejskiej. Z 
rządowych propozycji wyni-
ka, że Wielkopolska na swój 
program operacyjny otrzymać 
ma ponad 1 miliard euro, czy 
o ponad połowę mniej niż 
miała w ostatnich siedmiu 
latach. Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak oprotestował tę pro-
pozycję, teraz przyłączają się 
do niego politycy Platformy 
Obywatelskiej. 

Podczas konferencji praso-
wej w Lesznie posłowie Grze-
gorz Rusiecki i Mariusz Wit-
czak oraz b. wicemarszałek i 
sekretarz wojewódzkich struk-
tur Platformy Leszek Wojta-
siak zapewnili, że rządowa 
propozycja jest umotywowana 
politycznie. -Mówi się nam, 

że jej powodem jest wyższy 
stopień rozwoju Wielkopolski 
w odniesieniu do innych regio-
nów, ale tak naprawdę chodzi 
o to, że w Wielkopolsce rządzi 
Platforma w koalicji z PSL, a 
nie PiS - mówił Mariusz Wit-
czak. Dowodem na uznaniowe 
traktowanie regionów jest, 
zdaniem posła, casus Dolnego 
Śląska. -Początkowo mieli 
dostać podobnie niską kwotę 
jak my, ale ponieważ rządzi 
tam PiS, obiecano im już do-
datkowy miliard z rządowej 
rezerwy - powiedział Witczak. 
-Ta propozycja to upokorzenie 
dla Wielkopolan, bandyc-
kie okradanie ich przez PiS 
z uczciwie wypracowanych 
przez nich pieniędzy - dodał 

Leszek Wojtasiak. 
Politycy Platformy apelują 

do mieszkańców regionu, żeby 
ci wywierali nacisk na parla-
mentarzystów Zjednoczonej 
Prawicy, zwłaszcza z kalisko-
leszczyńskiego okręgu wybor-
czego. -Jeśli nie doprowadzą 
do przeznaczenia dodatkowe-
go miliarda dla Wielkopolski, 
będziemy im to wypominać 
na każdym spotkaniu, każdej 
imprezie, w każdej remizie - 
mówił Mariusz Witczak. 

Platforma zapowiada, że 
w przyszłym tygodniu roz-
pocznie szeroką zakrojoną 
akcję informacyjną w sprawie 
podziału unijnych pieniędzy 
dla województwa. 

Radio Elka

Grupa mieszkańców 
Leszna wzięła udział w piel-
grzymce do sanktuarium 
Matki Bożej na Jasnej 
Górze w Częstochowie. 
Podczas mszy w kaplicy 
obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej ofiarowali 
wotum – medal upamiętnia-
jący setną rocznicę powrotu 
Leszna do Macierzy. 

Pielgrzymka odbyła się w 
minioną sobotę. Wzięli w 
niej udział między innymi 
wiceprezydent Leszna Piotr 
Jóźwiak, ks. Mieczysław Jar-
czewski proboszcz parafii św. 
Maksymiliana, historyk prof. 
Waldemar Handke i grupa ki-
biców Unii Leszno. W kaplicy

obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej odprawiono 
mszę w intencji mieszkańców 
Leszna, której przewodniczył 
ks. Jarosław Wąsowicz, sale-
zjanin, duszpasterz kibiców. 

Na zakończenie nabożeń-
stwa na ręce opiekujących 
się sanktuarium paulinów 
przekazano wotum: medal z 

wizerunkiem św. Andrzeja 
Boboli. Medal upamiętnia trzy 
rocznice obchodzone w ubie-
głym roku: 100-lecie powrotu 
Leszna do Macierzy, 100-lecie 
Bitwy Warszawskiej i 100-le-
cie urodzin św. Jana Pawła II. 
Za dar podziękował podprzeor 
paulinów o. Rafał Wilk. W 
swoim przemówieniu zwrócił 
uwagę na obecność wiceprezy-
denta Piotra Jóźwiaka. -Kiedy 
modli się prezydent, modlitwa 

nabiera szczególnej wagi i 
mocy, to tak jak modli się 
ojciec za rodzinę, proboszcz 
za parafię, biskup za diecezję, 
papież za Kościół - powiedział 
zakonnik. 

Medal-wotum za 100-lecie 
powrotu Leszna do Macierzy 
wcześniej trafił między inny-
mi do leszczyńskiej bazyliki 
oraz lokalnych sanktuariów 
na Świętej Górze i w Górce 
Duchownej.  Radio Elka

Miasto Leszno i Danuta 
Gudzowaty, właścicielka 
CKiR Akwawit doszli do 
porozumienia w spra-
wie nieczynnej pływalni. 
Uzgodniona cena to 2 750 
000 złotych, miasto zapłaci 
za nieruchomość w dwóch 
ratach, z których tego-
roczna to ponad 2 miliony 
złotych.  

W czwartek poinformowa-
liśmy o najnowszej wersji 
projektu umowy w sprawie 
sprzedaży nieczynnej pły-
walni. Ostatecznie miasto 
miałoby zapłacić 2 750 000 
tysięcy złotych za pływalnię z 
gruntem, parkingiem i kilko-
ma dodatkowymi niewielkimi 
działkami, które mają popra-
wić funkcjonalność gruntu.

Cena ta miała pozwolić 
spółce na spłatę zaległych 
podatków na rzecz miasta. 
Strony różniły się co do for-
my zapłaty: prezydent Leszna 
chciał uiścić należność w 
dwóch rocznych ratach, spół-
ka CKiR Akwawit obstawała 
przy zapłaceniu całej kwoty od 

razu. Już w czwartek wicepre-
zydent Adam Mytych przyznał 
w Radiu Elka, że najnowsza 
propozycja umowy zakładała, 
że pierwsza, tegoroczna rata 
będzie wyższa od drugiej. 

Dziś (19.02) dowiedzieliśmy 
się, że propozycja została 
zaakceptowana przez Danu-
tę Gudzowaty, właścicielkę 
CKiR Akwawit. Potwierdziła 
to w rozmowie z Radiem Elka 
prezes spółki Edyta Kulka. 
- Umowa notarialna ma być 
podpisana 23 marca - powie-
działa. Żeby do jej podpisania 
doszło, potrzebne są jeszcze 

dwie rzeczy: pierwsza to po-
zytywna opinia Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, druga 
zaś to zgoda Rady Miejskiej 
na nowe warunki: cenę wyż-
szą od poprzednio przyjętej 
(w grudniu radni zgodzili 
się na 2,5 miliona brutto za 
pływalnię bez dodatkowych 
działek). Rada musi też za-
twierdzić wyższy wydatek w 
tegorocznym budżecie. Jak 
się dowiedzieliśmy, pierwsza 
rata to 2 150 000 złotych, w 
przyszłym roku do zapłacenia 
pozostałoby 600 000 złotych. 

Radio Elka

Strażacy podsumowali rok

PO: PiS upokarza Wielkopolan

Wotum Leszna dla Jasnej Góry

Jest porozumienie w sprawie sprzedaży 
Akwawitu
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W dniu 15 lutego br. setne 
urodziny obchodziłdoktor 
Leon Chojnacki. Gratulacje 
i najlepsze życzenia Jubila-
towi złożyli Burmistrz Mia-
sta Kościana Piotr Rusz-
kiewicz i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kościana 
Dawid Olejniczak. Stulatek 
swoją drogą życiową i pracą 
wybitnie wpisał się w dzieje 
Kościana, ale też Wielko-
polski i kraju. 

Z zawodu nauczyciel, wycho-
wał kilka pokoleń uczniów, 
jako inspektor szkolny mia-
sta i powiatu kościańskiego 
oraz wojewódzki wizytator 
- ukształtował wielu znanych 
pedagogów. Będąc naukow-
cem i specjalistą do spraw 
reform szkolnych, począwszy 
od Kościana i powiatu, stwo-
rzył model organizacji oświaty 
podstawowej, oparty na nowo-
czesnych, dużych zbiorczych 
szkołach w miejsce dawnych, 
małych i słabo wyposażonych 

szkółek wiejskich. Ten ekspe-
ryment wyrównywania szans i 
kościański wzorzec z biegiem 
czasu wprowadzono w całym 
kraju. 

Pracę zawodową łączył z 
działalnością społeczną m.in. 

w Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz Związku Har-
cerstwa Polskiego. Wielokrot-
nie nagradzany i wyróżniany, 
jako jeden z pierwszych w 
kraju uhonorowany Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

W dniu 25 lutego 2021 roku 
odbyła się w trybie zdalnym 
XXI Sesja Rady Miejskiej 
Kościana. W obradach, 
które prowadził Przewod-
niczący Rady Miejskiej Ko-
ściana – Dawid Olejniczak, 
uczestniczyło 21radnych.

Rada Miejska w Kościanie 
podjęła m.in. uchwałę w 
sprawie nabycia kolejnych 3 
udziałów w kapitale zakłado-
wym Samorządowego Fun-
duszu Poręczeń Kredytowych 
Sp. z o. o. z siedzibą w Gosty-
niu o wartości 30.000,00 zł. 
Do tej pory Gmina Miejska 
Kościan posiadała 24 udziały 
za kwotę 240 000,00 zł. 

Podczas obrad sesji podjęto 
uchwałę w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Kościan w 2021 
r.Ustawa o ochronie zwie-
rząt z dnia 21 sierpnia 1997 
r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 
638) zobowiązuje corocznie 
radę gminy do określenia w 
drodze uchwały, programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. Na 
realizację powyższych zadań 
zabezpieczono w budżecie 
Gminy Miejskiej Kościan na 
2021 r. środki w wysokości 
145.373,80 zł.Największą po-
zycję stanowi dotacja na pro-
wadzenie Międzygminnego 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Gaju napodstawie 
porozumienia międzygminne-
go z dnia 7 grudnia 2004 r. 
w sprawie powierzenia gmi-
nieŚrem zadania związanego 
z prowadzeniem schroniska 
dla bezdomnych zwierząt i 
ochroną przedbezdomnymi 

zwierzętami, polegającego 
na rozbudowie i eksploatacji 
międzygminnego schroniska-
dla bezdomnych zwierząt w 
Gaju w wysokości 136.873,80 
zł. Powyższa kwota obejmuje 
środkiprzeznaczone na bie-
żącą działalność schroniska.

Ważnym aktem prawa miej-
scowego jest uchwała w spra-
wie nadania nazwy osiedla 
w Kościanie. Projektowanym 
drogom wewnętrznym, na 
terenie oznaczonym w ewi-
dencji gruntów jako działki nr 
1708/1, 1705/1, 1707/1, 1706/1, 
1704/15 położonym pomiędzy 
ul. Adama Mickiewicza, ul. 
Henryka Sienkiewicza oraz 
Al. Stanisława Koszewskiego, 
nadano nazwę Osiedle Litera-
tów.Uchwała wejdzie w życie 
po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Radni podjęli także uchwa-
łę w sprawie zwolnienia z 
opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprze-
daży na terenie miasta Ko-
ściana w 2021 r. W związku 
z sytuacją epidemiczną branża 
gastronomiczna dotknięta jest 
ograniczeniami. Radni zdecy-
dowali o zwolnieniu z części 
opłaty na korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprze-
daży jako formę wsparcia 
gastronomii w związku z 
COVID-19.

Ponadto podczas obrad sesji 
podjęto:

• uchwałę w sprawie 
zwrotu wydatków ponie-
sionych na świadczenie z 
pomocy społecznej w formie 
posiłków,

• uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu oraz 
umów dzierżawy,

• uchwałę w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy,

• uchwałę w sprawie 
skargi na działalność dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 4 
w Kościanie,

• uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia petycji,

• uchwałę w sprawie 
wyników kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Kościana,

• uchwałę zmieniającą 
plan pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej Kościana 
na 2021 r.,

• uchwałę zmieniającą 
skład osobowy Komisji Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej 
Kościana,

• uchwałę zmieniającą 
skład osobowy Komisji Spraw 
Komunalnych i Ochrony Śro-
dowiska Rady Miejskiej Ko-
ściana.

W trakcie sesji przyjęto ra-
mowy plan pracy Rady Miej-
skiej Kościana na 2021 rok, 
plany pracy komisji stałych 
Rady Miejskiej Kościana na 
2021 rok oraz sprawozdania 
z działalności Rady Miejskiej 
Kościana za 2020 rok i z 
działalności komisji stałych 
Rady Miejskiej za 2020 rok.

Retransmisja dostępna na 
profilu Urzędu Miejskie-
go Kościana na platformie 
YouTube.

Pełne teksty wszystkich 
uchwał dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicz-
nej: http://bip3.wokiss.pl /
koscianm/

100. rocznica urodzin doktora Leona 
Chojnackiego

Z obrad Rady Miejskiej Kościana

W rocznicę śmierci Floriana Marciniaka delegacje samorządów Miasta i Powiatu złożyły 
kwiaty pod kościańskim pomnikiem harcmistrza. Samorząd Miasta Kościana reprezentowali: 
Burmistrz Piotr Ruszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Dawid Olejniczak.

Nowy sprzęt dla Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej i Dróg w Kościanie.

Dla podniesienia stan-
dardu utrzymania czystości 
na terenie miasta dla Miej-
skiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej i Dróg w 
Kościanie zakupiona została 
zamiatarka uliczna za kwotę 
412,050,00 zł oraz samochód 
dostawczy Renault Master za  
55.000 zł.

Rocznica śmierci Floriana Marciniaka

Nowy sprzęt dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i 
Dróg w Kościanie.

Z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, 1 marca 2021 roku 
Zbigniew Franek, wicestarosta 
kościański w imieniu władz i 
mieszkańców powiatu oddał 
hołd i złożył kwiaty na tablicy 
upamiętniającej Żołnierzy 
Wyklętych, którzy walczyli 
o Niepodległość z reżimem 
komunistycznym w latach 
1944-1956. W uroczystości na 
pl. Niezłomnych w Kościanie 
wzięli udział samorządowcy z 
powiatu i miasta Kościana z 
burmistrzem Kościana, Pio-
trem Ruszkiewiczem na czele. 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych usta-
nowiono w 2011 roku. Pa-
miątkowa tablica na placu 
Niezłomnych w Kościanie, 
upamiętniająca mieszkańców 
Ziemi Kościańskiej została 
odsłonięta w 2014 roku.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
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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” 

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.

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

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

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

AUTORYZOWANY DEALER: 
Nowy Tomyśl  ul. Kolejowa 17 – tel. 61 442 40 85,
               tel.  kom 602 775 274
Zbąszyń  ul. Poznańska 42 – tel. 68 386 75 04

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUChOWA

749,-699,-

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

OKNA INWENTARSKIE PcV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917
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W dniu 10 lutego 2021r. do 
Gminy Miedzichowo  trafił  
transport żywności w ilości 
ponad 5 ton dostarczany  od 
2020r. już  po raz piąty  przez 
XII  Wielkopolską Brygadę 
Obrony Terytorialnej w Po-
znaniu.

Artykuły żywnościowe po-
zyskane są ze Związku Sto-
warzyszeń Wielkopolskiego 
Banku Żywności w Poznaniu .

Żywność posiada długo-
terminową przydatność do 

spożycia i  trafi do potrzebu-
jących mieszkańców Gminy 
Miedzichowo.

Składamy serdeczne po-
dziękowania dla XII Wiel-
kopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej za okazaną po-
moc w realizacji tego ważnego 
zadania oraz panu Maciejowi 
Niedźwiedzkiemu za pomoc 
przy rozładunku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Miedzichowie

Hanna Kaczmarek

W środę 10 lutego 2021 r. pod obeliskiem Powstańców Wielkopolskich, który umiejscowiony jest przy Szkole Podstawowej 
w Miedzichowie zeb rały się delegacje, które oddały hołd poległym podczas Boju.

od lewej: Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSPRP w Miedzichowie - 

Zbigniew Oses, członek Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSPRP w Miedzichowie  

- Andrzej Pieniężny

Transport żywności Obchody 102. rocznicy Boju 
o Miedzichowo

Po ogłoszeniu konsultacji spo-
łecznych projektu Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027 
dot. Funduszy europejskich na 
lata 2021-2027 – rozwój Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
autorstwa p. Marszałka Marka 
Woźniaka, w szczególności w 
zakresie Obszarów Strategicz-
nej Interwencji, gdzie poza 
dotychczasowymi obszarami 
ZIT - Poznań i Aglomeracji 
KaliskoOstrowskiej tworzy się 
dodatkowe Obszary Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych: Konińskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Leszczyń-
skiego Obszaru Funkcjonal-
nego, Pilskiego Obszaru Funk-
cjonalnego i Gnieźnieńskiego 
Obszaru Funkcjonalnego oraz 
dodatkowo wskazuje miasta 
średnie tracące funkcje spo-
łeczno-gospodarcze i obszary 
leżące w województwie wiel-
kopolskim zagrożone trwałą 
marginalizacją lub powięk-
szającego się dystansu spo-

łeczno-gospodarczego odbyło 
się spotkanie włodarzy gmin 
powiatów grodziskiego, nowo-
tomyskiego i wolsztyńskiego 
oraz starostów tych powiatów. 
Ustalono, że zachodnia grani-
ca województwa wielkopol-
skiego, stanowiąca otwarcie 
na województwo lubuskie 

i zachód Europy powinna 
być również ujęta w strategii 
województwa jako obszar 
wymagający interwencji. Po-
wstająca dysproporcja np. w 
układzie komunikacyjnym w 
porównaniu do województwa 
lubuskiego, w szczególności 
w zakresie dróg wojewódz-

kich, ścieżek rowerowych 
oraz inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska i usług 
może spowodować, że obszary 
te mogą wkrótce dołączyć do 
stref objętych marginalizacją. 
Ma na to wpływ również dy-
namiczny rozwój gmin nale-
żących do miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Poznania, 
a kończących się na Buku i 
Stęszewie z drugiej strony. 
Dlatego podpisano porozu-
mienie 14 gmin i trzech powia-
tów w sprawie konieczności 
utworzenia Zintegrowanych 
Obszarów Inwestycyjnych Za-
chodniej części Województwa 
Wielkopolskiego jako obszaru 
wymagającego interwencji. 
Co nas łączy? Autostrada 
Wolności i konieczność bez-
pośredniego, bezkolizyjnego 
skomunikowania tych powia-
tów, linia kolejowa Warszawa 
– Berlin i Zbąszyń - Wolsztyn 
– Grodzisk - Poznań, obszary 
Natury 2000, gdzie koniecz-
ne jest ograniczenie presji, 
inwestycje proekologiczne i 
bezpieczne dla środowiska 
nakłady w turystykę, łączy nas 
wreszcie Wielkopolska Dolina 
Kopalna stanowiąca główny 
rezerwuar wody pitnej. Łączy 
nas również wspólna tożsa-
mość i historia na tle podziału 

administracyjnego kraju, który 
usankcjonował Sejm Wielki 
Ustawą z 2 października 1791 
r. określając kształt krótko 
funkcjonującego do czasu 
II rozbioru Polski w 1793 r. 
Województwa Poznańskiego. 
Dlatego już wkrótce zwrócimy 
się do Marszałka, by utworzyć 
Zintegrowany Obszar Inwesty-
cyjny Zachodniej części Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i 
przewidzieć alokację środków 
RPO na ten cel. Takie działa-
nia podejmują nasi sąsiedzi 
np. samorządy Województwa 
Lubuskiego. Mamy nadzieję, 
że Marszałek dostrzeże na-
sze dotychczasowe starania 
i gospodarność i uwzględni 
również nasze potrzeby na 
programowanie do 2027r., 
szczególnie w momencie dra-
stycznego obniżenia poziomu 
środków unijnych przezna-
czonych dla Wielkopolski. 
Przedstawiciele Porozumienia

Spore emocje towarzyszyły 
uczestnikom pierwszego Tur-
nieju FIFA 21 o Puchar Wójta 
Gminy Miedzichowo na PS4, 
który odbył się 30 stycznia 
2021 r., online. W rozgryw-
kach wzięło udział 16 fanów 
piłki nożnej.

Po kilkugodzinnej rywali-
zacji na podium stanęli:

I miejsce – joohnyy69 - Da-
wid Świtała 

II miejsce – Nieefektowny
III miejsce – mORGAN - 

Adrian Szofer

Dla zwycięzców czekają 
nagrody. Jednakże to nie na-
grody są tu najważniejsze, 
ale świetna zabawa, rywali-
zacja w duchu fair play oraz 
doskonalenie umiejętności 
gry na popularnej platformie 
PlayStation 4.

Link do drabinki ze wpisa-
nymi wynikami: https://www.
gampre.pl/turnieje/fifa-21/
turniej-4349/drabinka/

Wszystkim uczestnikom, 
dziękujemy za udział w tur-
nieju.

Porozumienie 14 gmin i 3 powiatów

Turniej FIFA 21 o Puchar 
Wójta już rozegrany!

Przemówienie Wójta Gminy Miedzichowo 
dr Stanisława Piechoty

Od lewej Sekretarz Gminy - Karolina Łotecka, 
Wójt Gminy - Stanisław Piechota

Na zakończenie apelu ksiądz Probosz Marek 
Krysmann odmówił modlitwę za Powstańców 

Wielkopolskich poległych w trakcie Boju o 
Miedzichowo

Od lewej: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miedzichowie 
- Szymon Fabian,   Nauczyciel Szkoły Podstawowej 

w Miedzichowie - Anna Łuczak

Złożenie wiązanek przez przedstawicieli:

Odczytanie apelu pamięści przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Miedzichowie

Sołtys sołectwa Miedzichowo 
- Lubień - Henryk Wajman
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ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWcÓW WTÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 900 zł /tona 
a blacha 700 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

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

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”

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


