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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

P. U. "FRAWENT"
Franciszek Piskorski

ul. Przemysłowa 7 64-200 Wolsztyn

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

Radosnych 
Świąt 

Wielkanocnych 
życzą K. F. Piskorscy

PrZYJmIEmY UCZNIóW 
W ZAWODZIE śLUSArZ

sp. z o.o. sp. k.

ZAKŁAd PRZEtWÓRStWA MIĘSNEGO 
Krzysztof Zieliński
WIOSKA 28, 
64-308 JABŁONNA
tel. 61-44-43-217

Wierni Tradycji
ROK ZAŁOŻENIA 1994

Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz bogatych zakupów 

w naszych sklepach firmowych
zpmzielinski.pl         kkzielinscy@op.pl

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  

w rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PrZEGLĄDY OKrESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

Wszystkim naszym Klientom życzymy 
zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

734 120 226 
604 441 405

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00

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

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą 

w centrum  rakoniewic
Kontakt: 601 700 138
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życzy

Andrzej Grzyb

Poseł na Sejm RP
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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

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

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

Sprzedam 
BMW 530 d 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901
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Zapraszamy do naszych sklepów
w Grodzisku Wielkopolskim: 
a  ul. Ogrodowa 1,   a os. Wojska Polskiego (butiki),
a Plac Powstańców Chocieszyńskich 97 oraz  11
w Poznaniu:   a ul. Swobody 21 ( pawilon PSS )
w Świebodzinie:   a ul. Głogowska 13  a Targowisko G-2A
w Rakoniewicach:    a Plac Powstańców Wielkopolskich 30
w Zbąszyniu:    a ul. Mostowa 4B 
w Trzcielu:    a ul. Poznańska 13 
w Kargowej:    a ul. Dworcowa 2  
w Nowym Tomyślu: a ul. Poznańska 25
w Wolsztynie:   a Słowckiego 9c/2
w Opalenicy:   a ul. Sienkiewicza 26

    WALDI ZAKŁADY MIĘSNE  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

    ul. Powstańców Chocieszyńskich 97,  Grodzisk Wlkp.

waldigrodzisk.com

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu pięknych chwil wypełnionych 

rodzinnym ciepłem i radością

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

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”

www.pr-w.com.pl

Przetwórstwo 
Ryb-Warzyw

PIĄTEK Sp.j.

64-212 SIEDLEC, ul. Piaskowa 12
tel. 68 384 83 60, 68 384 80 04

e-mail: �rma@pr-w.com.pl

Wszystkim klientom, 
przyjacielom i znajomym 

składamy serdecznne 
życzenia zdrowych 

i wesołych Świąt Wielkanocnych

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 

REKLAMA 
 tel.  608 321 611
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SKUTECZNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE 

Panie Pośle, jest pan mocno zaangażo-
wany w poprawę bezpieczeństwa zdro-
wotnego w naszym regionie. Co udało się 
zrobić w ostatnim okresie? 

Wspieram nasze szpitale, to jeden z moich 
priorytetów. W 2019 roku kwotą 1,8 mln zł 
został dofinansowany zakup tomografu 
wraz z adaptacją pomieszczeń szpitala 
w Szamotułach. W tym samym roku ZZOZ 
w Czarnkowie otrzymał prawie pół mln zł 
dofinansowania do zakupu specjalistycznej 
karetki. 

Opozycja mówiła, że „rozdawanie” kare-
tek ma na celu zwiększyć poparcie dla PiS.

Zdrowie nie ma barw 
politycznych, a we-
zwana karetka jedzie 
do każdego potrzebu-
jącego bez względu na 
poglądy. W 2020 roku 
zostały dofinansowane 
z a kupy kolejnych 
a mbu l a n sów, t y m 
razem dla Chodzieży 
i Obornik. W minionym 
roku w wielu szpitalach 
regionu zostały dofi-
nansowane zadania 
związane z instalacją 
t lenu medycznego 
i sprzętu do leczenia 
chorych na COVID. Naj-
bardziej jestem dumny 
ze zdobycia miliona na 

doposażenie Szpitala Po-
wiatowego im. Jana Pawła 
II w Trzciance i 640 tys. zł 
na zakup nowoczesnego 
aparatu RTG dla SP ZOZ 
w Międzychodzie.  W 2021 
roku nowe karetki otrzy-
mają szpitale w Czarnko-
wie i Pile.

Gdy rozpoczęła się pandemia podjął pan 
inicjatywę wsparcia szpitali przez przed-
siębiorców. 

Wielu naszych rodzimy przedsiębiorców to 
bardzo porządni ludzie, którzy przyszli do 
mnie, i powiedzieli, że chcą wesprzeć służbę 
zdrowia w trudnej pandemicznej sytuacji. 
Dzięki naszej akcji na kontach wielu szpitali 
pojawiły się darowizny od lokalnych przed-
siębiorców. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję 
także Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Pile, z którą współpracowałem przy 
wsparciu szpitali. Dzięki współpracy z ENEA 
MEC Piła do Szpitala Specjalistycznego 
w Pile trafiły kardiomonitory. To są powody 
do naszej wspólnej dumy i satysfakcji. 

Pierwsza fala pandemii, kiedy nikt nie 
wiedział czego się spodziewać pokazała, że 
w Polsce nie zabrakło żywności. Rolnictwo 
jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki 

w naszym województwie. Około jednej 
dziesiątej produkcji rolnej w kraju pochodzi 
z Wielkopolski. 

Wspieram nasze szpitale!

Wdzięczni 
wielkopolskiej wsi

141 mln na inwestycje samorządowe!

Rozmowa z Posłem Krzysztofem Czarneckim

Dofinansowanie dla naszych gmin i powiatów w 2020r.

Pomoc udzielona rolnikom w okręgu pilskim
SUSZA 2019 r.-  215 986 339,53 zł

Dopłaty do paliwa rolniczego
w 2020 r.: 46 990 766,28 zł

Spotkanie z Wójtem 
Damasławka Cyprianem 
Wieczorkiem oraz 
przewodniczącym 
PiS w Damasławku 
Krzysztofem 
Konowalskim. 

Radni PiS Rady Powiatu Grodziskiego 
rozmawiali z Posłem Krzysztofem 
Czarneckim o rozwoju powiatu. 

- Wspólnie z Rafałem Prętkowskim, wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Międzychodzkiego intensywnie zabiegaliśmy 
o doposażenie SP ZOZ w Międzychodzie poprzez zakup
cyfrowego aparatu RTG – mówi Krzysztof 
Czarnecki, Poseł na Sejm RP

Polskie produkty 
żywnościowe są jednymi 
z najlepszych na świecie. 

Poseł Krzysztof Czarnecki 
odbył spotkania
z przedstawicielami 
organizacji rolniczych, 
związków zawodowych
i rolników indywidualnych. 

W minionym okresie zrobiono 
wiele dobrego dla naszych szpitali. 

Powiat Złotowski

17 604 093,45 zł 

24 931 920,00 zł 

15 597 301,00 zł 

13 097 269,00 zł 

8 230 778,00 zł 

12 800 557,00 zł 

8 503 903,00 zł 

10 817 913,00 zł 

6 840 600,00 zł 

12 781 048,00 zł 

9 763 151,00 zł 

Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Międzychodzki

Powiat Szmotulski

Powiat Grodziski

Powiat
Wolsztyński

Powiat Nowotomyski

Powiat Obornicki

Powiat Chodzieski

Powiat Wągrowiecki

Powiat Pilski

Sprawozdanie Poselskie i Biura Poselskiego. Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego, ul. Sikorskiego 9, 64-920 Piła
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Celem FDS jest przyspieszenie powstawania 
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury 

drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej 
ważny element prawidłowego funkcjonowania 
i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się 
do poprawy poziomu życia obywateli.

 Udowodniliśmy, że zależy nam na rozwoju 
naszych samorządów, na zwiększaniu 
atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej 
oraz turystycznej. Wzrasta bezpieczeństwo 
na naszych drogach. Jestem dumny, że tak 
gigantyczne wsparcie rządowe trafia do 
naszego regionu. Dziękuję samorządowcom 
za współpracę i za dobre wnioski – mówi poseł 
Krzysztof Czarnecki. 

Możemy być dumni z polskich strażaków. 
Uchodzą za najlepszych w całej Europie. 

Każdego dnia są gotowi nieść pomoc, ratować 
życie i zdrowie oraz bronić mienia. Sprzęt, 
którym dysponują jest coraz nowocześniejszy. 
Bezawaryjne nowoczesne samochody oraz 
narzędzia pożarnicze pozwalają błyskawicznie 
reagować oraz zapewniają bezpieczeństwo 
strażakom.

Ponad 100 MILIONÓW
na drogi samorządowe!

Ochrona
przeciwpożarowa

na najwyższym poziomie

Rodzina to
nasz priorytet!

Składam podziękowania dla Pana Krzysztofa Czar-
neckiego, Posła na Sejm RP, za zaangażowanie i wspie-
ranie naszych starań w celu pozyskania funduszy na 
ważną dla społeczeństwa inwestycję, która przyczyni 
się do podniesienia bezpieczeństwa na drogach gmin-
nych.

Burmistrz Rogoźna 
Roman Szuberski

Rogoźno, 21 października 2020r.

W imieniu Samorządu Gminy Drawsko i własnym, 
pragnę bardzo serdecznie podziękować za pomoc w 
pozyskaniu środków finansowych z Funduszu Dróg 
Samorządowych na realizację inwestycji drogowych w 
Drawsku i Drawskim Młynie. Dziękuję za partnerską 
współpracę, dostrzeżenie potrzeb mieszkańców Gminy 
Drawsko.

Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała

Drawsko, 04 listopada 2020r.

Dziękuję Panu Posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu 
za wsparcie Powiatu Pilskiego w realizacji proinwe-
stycyjnej polityki. Dzięki współpracy i dofinansowaniu 
środkami z programów rządowych realizujemy wiele 
zadań, które służą naszym mieszkańcom.

  
Wicestarosta Pilski

Arkadiusz Kubich
Piła, 15 listopada 2020r.

PODZIĘKOWANIA

SKUTECZNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE  Sprawozdanie Poselskie i Biura Poselskiego. Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego, ul. Sikorskiego 9, 64-920 Piła

Zmieniamy Wielkopolskę na lepsze. 
Nigdy wcześniej nie było takiego wsparcia 
dla samorządów. Tylko w okresie od 
października 2019 do końca 2020 roku ponad 
100 milionów zł dofinansowania trafiło 
do naszych gmin i powiatów z Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki 
środkom rządowym zrealizowano 88 
inwestycji drogowych. 

Wiarygodność to znak firmowy Prawa i Sprawiedliwości oraz Posła Krzysztofa 
Czarneckiego. Zgodnie z zapowiedziami przedwyborczymi rząd PiS 

w pierwszych 100 dniach urzędowania wprowadził program Rodzina 500 +. 
Jest on finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Dzięki temu programowi

w Polsce żyje się lepiej. Rodzina jest w centrum zainteresowania rządu. 
Tak ogromnej pomocy dla dzieci, ich rodziców i opiekunów nigdy wcześniej nie było.

3 201 167 279,32 zł
(Środki przekazane od początku programu dla dzieci w naszym okręgu)

Otwarcie ul. Krętej 
w Ciszkowie
w gm. Czarnków. 
Dofinansowanie
w wysokości 715 tys. zł. 

Z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych 
Gmina Trzcianka otrzymała wsparcie w wysokości  
2 mln zł na budowę drogi Straduń-Smolarnia. 

Otwarcie ul. Rzemieślniczej w Bolewicach w gm. 
Miedzichowo. Dofinansowanie w wysokości 630 tys. zł.

Powiat Złotowski

13 293 070,32 zł 

5 819 618,96 zł 

8 240 249,38 zł 

9 458 829,36 zł 

5 210 141,00 zł 

1 557 976,16 zł 

17 313 791,42 zł 

20 501 383,60 zł 

12 391 538,62 zł 

11 259 912,55 zł 

2 701 476,00 zł 

Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki

Powiat Międzychodzki

Powiat Szmotulski

Powiat Grodziski

Powiat
Wolsztyński

Powiat Nowotomyski

Powiat Obornicki

Powiat Chodzieski

Powiat Wągrowiecki

Powiat Pilski

Poseł Krzysztof Czarnecki
i wicestarosta pilski Arkadiusz 
Kubich. Samorząd powiatowy 
otrzymał w ostatnim okresie ponad 
1 500 tys. zł dofinansowania z FDS

Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych dla naszych gmin i powiatów

Od początku tej kaden-
cji Sejmu jednostki PSP 
i OSP z naszego okręgu 
otrzymały łącznie 

ponad 12,5 mln zł 
dofinansowania. 
To powód do naszej 
wspólnej satysfakcji. 
Bardzo dziękuję 
Strażakom za ich 
ofiarność i odwagę. 

Krzysztof Czarnecki,
Poseł na Sejm RP 

Dzięki zaangażowaniu Posła Krzysztofa 
Czarneckiego strażacy z PSP jak 
i OSP w okręgu otrzymują nowe 
samochody ratownicze i nowoczesny 
sprzęt. OSP Biała otrzymała nowy 
pojazd ratowniczo-gaśniczy dzięki 
ok. 400 000 zł dofinansowania. 
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61 447 79 25

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” 
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Spokojnych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

zdrowia oraz
 wszelkiej pomyślności

ŻYCZĄ
ZAKŁADY MIĘSNE
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 Życzenia Zdrowych 
Spokojnych i Radosnych 
Świąt Wielkanocnych

Członkom, Klientom i Pracownikom
           składa

             Zarząd Banku Spółdzielczego 
               w Siedlcu

Na wiosenne wydatki polecamy atrakcyjny KREDYT 
oprocentowany 6,5 % w stosunku rocznym

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

SKLEP
WARZYWNO - SPOŻYWCZY

Plac Powstańców wlkP. w RakoniewicacH 
Wszystkim naszym klientom życzymy wspaniałych Świąt i zapraszamy do naszego sklepu po przedświąteczne zakupy na wielkanocny stół
właściciele Bernadeta i Miron Wysoccy

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.
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Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych 
oraz udanych zakupów w naszych sklepach

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145  
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062 / 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

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, a ARMATURA SANITARNA
PŁYTKI a KLEJE a FARBY a SILIKONY a GWOŹDZIE a ŚRUBY

Firma LORGO życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych wszystkim 
obecnym i przyszłym Klientom oraz czytelnikom gazety

PPHU GAŁKOWSKI życzy radosnych  
Świąt Wielkanocnych  wszystkim 

obecnym i przyszłym Klientom

www.pphu-galkowski.pl

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

PPHU Gałkowski
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Usługi 
wodno–kanalizacyjne i c.o
 Firma „TOmBUD”

tel. 517377331 -502658238

METROPOLIA POZNAŃSKA

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Poznaniu 
zaprasza właścicieli gospo-
darstw rolnych do udziału 
w XVIII Ogólnokrajowym 
Konkursie „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. 
Udział należy zgłaszać do 23 
kwietnia br.

- Pomimo licznych obostrzeń 
obowiązujących ze względu na 
wprowadzenie stanu epidemii 
na terenie całego kraju, kasa 
nie zrezygnowała z aktywnego 
promowania zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwie 
rolnym. Poprawie bezpieczeń-
stwa pracy służą organizowane 
dla rolników szkolenia, konkur-
sy, pokazy oraz Ogólnokrajowy 
Konkurs „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne”-  mówi Łukasz 
Grabowski, dyrektor wielkopol-
skiego oddziału KRUS. 

Celem konkursu jest promo-
wanie zasad ochrony zdrowia i 
życia w gospodarstwach rolnych 
oraz upowszechnienie wiedzy 
na temat zapobiegania wypad-
kom przy pracy rolniczej oraz 
rolniczym chorobom zawodo-
wym. Konkurs kierowany jest 
do osób pełnoletnich, prowadzą-
cych produkcyjną działalność 
rolniczą.

Regulamin Konkursu wraz 
z formularzem zgłoszeniowym 
dostępny jest w Placówkach 
Terenowych  i Oddziale Re-
gionalnym Kasy, na stronie 
internetowej www.krus.gov.pl, 
w prasie oraz w przedstawi-
cielstwach współorganizatorów.

Warunkiem udziału w kon-
kursie jest przekazanie do naj-
bliższej Placówki Terenowej 
KRUS lub OR KRUS w Pozna-
niu, w terminie do 23 kwietnia 

2021 r. wypełnionego Formu-
larza zgłoszeniowego (którego 
wzór określa załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu).  

Patronat Honorowy nad kon-
kursem objął Prezydent Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzej 
Duda. Współorganizatorami 
konkursu są: Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Państwo-
wa Inspekcja Pracy, Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 

Dotychczasowi laureaci kon-
kursu otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe i finansowe 
– w ubiegłej edycji zwycięzca 
został uhonorowany nowym 
ciągnikiem rolniczym pod-
czas targów rolniczych AGRO 
SHOW w Bednarach. 

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
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 i artykułów oraz zmian tytułów

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

4 marca 2021 r odbyła się 
konferencja prasowa w sprawie 
drogi ekspresowej S11.

W konferencji uczestni-
czył Pan Poseł Bartłomiej 
Wróblewski, przewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Budowy Dróg Ekspresowych S 
6 i S 11 i Pan Poseł Marcin Po-
rzucek, wiceprzewodniczący 
Parlamentarnego Zespołu ds. 
Budowy Dróg Ekspresowych 
S 6 i S 11.

1. Dzięki zabiegom Par-
lamentarnego Zespołu ds. 
Budowy Dróg Ekspresowych 
S 6 i S 11, w tym dużym 
osobistym zaangażowaniu 
wiceprzewodniczącego Posła 
Bartłomieja Wróblewskiego 
udało się pozyskać 40 milio-
nów złotych na przeprowa-
dzenie prac projektowych na 
całym wielkopolskim odcinku 
drogi S11. 

2. Pracami studialnymi ob-
jęte są następujące odcinki: 
Złotkowo - Oborniki wraz z 
obwodnicą Obornik, Obor-
niki - Ujście, Ujście - Piła, 
Piła - Szczecinek, na południu 
Kórnik - Ostrów Wielkopolski, 
Ostrów Wielkopolski - Kępno.

3. Umowy na przeprowadze-
nie prac projektowych zostały 
podpisane przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad w styczniu 2018 r. 
O czym wówczas na konfe-
rencji poinformował Dyrektor 
Oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w 
Poznaniu Pan Marek Napierała  
i wiceprzewodniczący zespołu 
Poseł Bartłomiej Wróblewski. 

4.  Zgodn ie  z  obie tn i-
cą są prowadzone inten-
sywne prace, na większo-
ści z odcinków przebiegają  
z harmonogramem. 22 grudnia 
2020 r. został złożony wniosek 
o wydanie decyzji środowi-

skowej dla najważniejszego i 
najbardziej potrzebnego od-
cinka obornickiego drogi S11. 
Natomiast dzisiaj możemy 
poinformować o tym, że został 
złożony wniosek o wydanie 
decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskach dla drugiego z 
odcinków Szczecinek – Piła. 
Jest to odcinek, który ma 60 
km. Decyzja środowiskowa 
jest spodziewana za rok w 
pierwszym kwartale 2022 r. 
Droga ma zostać zbudowana 
do 2027 r. na tamtym odcinku. 

5. Wkrótce Generalna Dy-
rekcja Dróg i Autostrad złoży 
kolejne dwa wnioski dla ob-
cinka Oborniki-Ujście oraz 
Ostrów Wielkopolski – Kępno. 

6. S11 to najważniejsza 

duża inwestycja dla aglo-
meracji poznańskiej i całej 
Wielkopolski. Skróci drogę  
na północ i południe oraz 
wzmocni rozwój całej aglo-
meracji. Nad morze z Poznania 
będziemy jechać dwie godzi-
ny, a także znacznie krócej niż 
obecnie w góry. 

7. Jest to najbardziej oczeki-
wana i największa inwestycja 
infrastrukturalna w Wiel-
kopolsce. Będzie kosztować 
wobec obecnych szacunków 
około 10,4 miliarda złotych. W 
związku tym, że prace przygo-
towawcze toczą się sprawnie, 
jest nadzieje, że wszystkie te 
odcinki zostaną sfinansowane  
z środków w obecnej perspek-
tywie unijnej 2021-2022. 

40 milionów na S-11
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Brukselscy urzędnicy nie usta-
ją w produkcji dokumentów 
obejmujących specjalną tro-
ską przedstawicieli środowisk 
LGBT. Trwa przygrywka po-
przedzająca realizację „Strategii 
na rzecz osób LGBT”, o której 
nie tak dawno Państwa informo-
waliśmy. Jednak razem możemy 
nieco przyhamować zapędy 
euro-decydentów.

Czy pamiętacie Państwo kam-
panię aktywisty Barta Staszew-
skiego?

Pod nazwami miejscowości, 
w których podejmowano pro-
rodzinne uchwały, rozwieszał 
tablice „Strefa wolna od LGBT”. 
Następnie fotografował je, a 
zdjęcia zamieszczał w mediach 
społecznościowych.

Tablice mocowane były na 
znakach określających admini-
stracyjne granice miejscowości. 
Swoim wyglądem imitowały ofi-
cjalne oznaczenia. Napisy na ta-
blicach zamieszczono w języku 
polskim, angielskim, francuskim 
i rosyjskim. Wszystko po to, by 
wywołać wrażenie, że polskie 
samorządy prowadzą systemo-
wą dyskryminację mniejszości 
seksualnych.

Również kampania w me-
diach społecznościowych na ten 
temat prowadzona była w języku 
angielskim. Cel był oczywisty 
– zainteresować europejski es-
tablishment i opinię publiczną. 
Dać im do ręki pałkę do okłada-
nia niepokornej Polski.

Z r e sz t ą ,  w  p ow ie l a n iu 
kłamstw i manipulacji Staszew-
ski mógł liczyć na niezawodny 
tandem europarlamentarzy-
stów: Sylwię Spurek i Roberta 
Biedronia.

Polska od lat nie respektuje 
praw człowieka osób LGBT+: 
brak związków partnerskich, 
nawet nie mówiąc o równości 
małżeńskiej, brak nowoczesnego 
prawa uzgodnienia płci, brak 
edukacji antydyskryminacyjnej, 
osoby LGBT+ nie są chronio-
ne przed mową nienawiści i 
przestępstwami z nienawiści, 
teraz do tego doszła jeszcze 
nienawiść wobec osób LGBT ze 
strony rządu, brutalność policji i 
strefy wolne od LGBT – mówiła 
Spurek.

Z perspektywy czasu widać, 
że były to bardzo dobrze zapla-
nowane działania, a wszystko 
zostało przeprowadzone z pre-
medytacją i wyrachowaniem.

I, niestety, z sukcesem.
Nawiązując do kampanii Bar-

ta Staszewskiego, Parlament 
Europejski ogłosił właśnie, że 
terytorium Unii Europejskiej ma 
być Strefą wolności LGBTIQ. 

Dokument-rezolucja nie prze-
kłada się wprawdzie na wpro-
wadzanie konkretnego prawa. 
Jest to symboliczne rozwinięcie 
sztandaru, pod którym będzie 
walczyła Unia Europejska przy 
wprowadzaniu „Strategii na 
rzecz osób LGBT na lata 2020-
25”.

Przypomnę, jeśli uda się zre-
alizować jej założenia, to Polska:

a  będzie musia ła uznać 
związki homoseksualne zawie-
rane za granicą.

a będzie zmuszona zaakcep-
tować adopcje dzieci przeprowa-
dzone w innych krajach przez 
takie pary.

a będzie zmuszona uznać 
faktyczne  zrównanie statusu 
związków homoseksualnych z 
rodzinami.

Dlatego na stronie wObro-
nieRodzin.pl uruchomiliśmy 
petycję do Premiera Mateusza 
Morawieckiego. Apelujemy, aby 
polski rząd zajął jednoznaczne 
stanowisko wobec tej strate-
gii, informując, że jest ona nie 
do pogodzenia z wartościami 
leżącymi u podstaw polskiego 
ustroju. Petycję podpisało już 
ponad 16 000 osób.

Nie chcemy się jednak ogra-
niczać do działań na krajowym 
podwórku.

Postanowiłem przetłumaczyć 
naszą niedawno wydaną publika-
cję „Utopia tęczowej rewolucji” 
na język angielski. A następnie 
rozesłać ją posłom Parlamentu 
Europejskiego i rozpowszech-
niać wśród zagranicznych śro-
dowisk pro-life.

Przypomnę, „Utopia tęczo-
wej rewolucji. 10 pytań i 100 
argumentów” to publikacja, 
zawierająca fakty związane z 
kwestiami ideologii LGBT czy 
homoseksualizmu.

Czy osoby LGBT są prze-
śladowane? Czy homosek-
sualizm i transseksualizm 
są wrodzone? Jak ugotować 
żabę, żeby nie wyskoczyła z 
garnka? Etapowy plan podboju 
społeczeństw – takie pytania 
zadajemy i na takie udzielamy 
konkretnych odpowiedzi.

Na Zachodzie mało kto o 
to pyta, bo ideologia LGBT 
przesiąkła tam głęboko. Tam-
tejsze podręczniki szkolne czy 
publikacje naukowe nie niosą 
prawdy, ale są narzędziami do 
szerzenia fałszywych poglądów: 
i odnośnie ludzkiej natury, i 
odnośnie sytuacji środowisk 
LGBT w takich krajach jak 
Polska.

Dlatego przetłumaczenie 
i rozpowszechnianie „Utopii 
tęczowej rewolucji” jest tak 
bardzo potrzebne.

Jestem przekonany, że nasza 
publikacja dzięki swojej kon-
kretnej, skondensowanej formie 
może wprowadzić ożywczy 
ferment w atmosferze zatęchłej 
jednomyślności panującej w 
brukselskich gabinetach.

To nasze przedsięwzięcie nie 
uda się jednak bez Państwa 
pomocy. Koszty tłumaczenia, 
wydruku i wysyłki zagranicznej 
wyniosą ponad 10 000 zł.

Proszę spojrzeć na Brukselę – 
sztandary rozwinięte, komisarze 
wypinają piersi, aktyw powtarza 
formułki. Nie macie Państwo 
ochoty zepsuć tej akademii? 
Liczę na Państwa wsparcie.

Bardzo Państwa proszę o 
pomoc w dotarciu z „Utopią 
tęczowej rewolucji” poza gra-
nice naszego kraju. Proszę o 
wsparcie naszych działań kwotą 
50 zł, 100 zł, 200 zł lub do-
wolną inną.

To bardzo ważne, by publicz-
nie demaskować działania lob-
by LGBT i pokazywać prawdę 
o ludzkiej naturze. Tylko tak 
możemy poruszyć tkwiące w 
letargu społeczeństwo.

Lobby LGBT wygrywa, jeśli 
my milczymy i jesteśmy bierni.

Ale z Państwa pomocą 
spuścimy nieco powietrza z 
tęczowego balona!

Paweł Ozdoba
Prezes Centrum Życia  Rodziny

Strategia na rzecz osób LGBT

Polacy o poglądach prawi-
cowych przeważają wśród 
sympatyków PiS, a wśród 
wyborców KO i Lewicy osoby 
o poglądach lewicowych i z du-
żych miast - wynika z lutowego 
sondażu CBOS. Polska 2050 
przyciąga głównie polityczne 
centrum z „nadzieją na zmia-
nę”, a Konfederacja konserwa-
tystów i wolnościowców.

Elektorat Prawa 
i Sprawiedliwości
Na PiS najczęściej chcą 

głosować respondenci o pra-
wicowych poglądach politycz-
nych (68 proc.) i praktykujący 
religijnie (68 proc. w grupie 
chodzących do kościoła kilka 
razy w tygodniu, 46 proc. 
wśród praktykujących raz w 
tygodniu) - wynika z sondażu 
CBOS.Najczęściej sympatyka-
mi rządzącej partii są osoby w 
wieku 65 lat i więcej (59 proc.) 
oraz o dekadę młodsi, czyli 
w wieku od 55 do 64 lat (46 
proc.). W większości PiS po-
pierają osoby mniej wykształ-
cone – z wykształceniem pod-
stawowym lub gimnazjalnym 
(54 proc.) oraz zasadniczym 
zawodowym (52 proc.).

31,1 proc. wyborców PiS 
uzasadnia swój wybór przeko-
naniem, że sprawująca władzę 
Zjednoczona Prawica (PiS z 
Solidarną Polską i Porozumie-
niem) „dobrze rządzi i odnosi 

sukcesy gospodarcze” oraz w 
„odróżnieniu od poprzedni-
ków pomaga biedniejszemu 
społeczeństwu”.

24,2 proc. wyborców PiS de-
klarowała ogólnie, że głosuje 
na tę formację dlatego, że – ich 
zdaniem – jej politycy „dbają 
o dobro wszystkich ludzi, 
Polaków”, „dobro Narodu”, że 
„dużo ludziom pomogli”.

Po 11,9 proc. respondentów 
zadeklarowało, że popiera PiS, 
ponieważ poprawił poziom ży-
cia ludzi starszych, emerytów, 
a z drugiej strony także dlate-
go, że dofinansowane zostały 
rodziny wychowujące dzieci 
(w tym kontekście mówiono 
przede wszystkim o programie 
Rodzina 500+).

Kto i dlaczego popiera KO?
W lutym Koalicję Obywa-

telską relatywnie najczęściej 
popierały osoby o lewico-
wych poglądach politycznych 
(29 proc.), mieszkańcy naj-
większych aglomeracji (25 
proc.), respondenci w ogóle 
nieuczestniczący w prakty-
kach religijnych (20 proc.), o 
najwyższych dochodach na 
osobę w rodzinie (3000 zł lub 
więcej – 19 proc.), mający wyż-
sze wykształcenie (18 proc.).

Najczęściej spotykanym 
uzasadnieniem wyboru KO w 
hipotetycznym głosowaniu jest 
przekonanie, że ugrupowanie 

to pełni rolę najsilniejszej 
partii opozycyjnej, a w związ-
ku z tym w sposób naturalny 
jest głównym przeciwnikiem 
rządzącej koalicji (22,8 proc.).

„Ta partia nie ogranicza 
swobód obywatelskich”, „Nie 
dyktują społeczeństwu żad-
nych nakazów, nie zmusza-
ją” - do tego sprowadzają się 
motywacje niemal co piątego 
sympatyka KO (18,5 proc.).

Wyborcy Szymona Hołowni
„Nadzieja na zmianę” prze-

waża wśród osób popierają-
cych Polskę 2050 Szymona 
Hołowni. 38,5 proc. wyborców 
tej formacji popiera ją ponie-
waż - jak to ujęto w raporcie 
CBOS - „ma nadzieję, że wła-
śnie temu ugrupowaniu i jego 
liderowi uda się coś zmienić, 
przezwyciężyć dwubiegunowy 
układ wiążący emocjonalnie i 
mentalnie zarówno elektoraty, 
jak i polityków PiS i PO/KO”.

Najliczniej chcieliby gło-
sować na to ugrupowanie re-
spondenci o centrowych poglą-
dach politycznych (34 proc.), 
a z dwóch stron politycznego 
frontu zdecydowanie częściej 
popierają je osoby o poglądach 
lewicowych (27 proc.), niż 
zwolennicy prawicy (5 proc).

23,9 zwolenników ugru-
powania Szymona Hołowni 
wybiera je, ponieważ identyfi-
kuje się z jego linią polityczną, 

podziela diagnozy, poglą-
dy, wartości, styl myślenia. 
Uważa, że jest to formacja 
centrowa, szanująca istniejące 
prawo i demokrację, ideowo 
reprezentująca – jak to ujął 
jeden z badanych – „zdrowo-
rozsądkowy konserwatywny 
liberalizm”.

Według CBOS „niewątpli-
wie osobą przyciągającą do tej 
partii i trudną do przecenienia, 
komunikatywną, umiejącą 
rozmawiać z ludźmi i prze-
konywać do swoich racji jest 
założyciel tego ugrupowania 
Szymon Hołownia”.

Elektorat Lewicy
Jako zwolennicy Lewicy w 

lutym deklarowali się najczę-
ściej uczniowie i studenci (26 
proc.), respondenci określający 
swoje poglądy polityczne jako 
lewicowe (19 proc.) oraz oso-
by w ogóle nie uczestniczące 
w praktykach religijnych (13 
proc.).

Relatywnie częściej chcą 
głosować na Lewicę mieszkań-
cy dużych, choć nie najwięk-
szych miast (od 100 tys. do 499 
tys. mieszkańców), a w gru-
pach społeczno-zawodowych – 
kadra kierownicza i specjaliści 
z wyższym wykształceniem 
(po 10 proc. głosów).

34 proc. wyborców Lewicy 
deklaruje, że wybrała to ugru-
powanie dlatego, że podziela 

wartości i poglądy reprezen-
towane przez tę formację lub 
że po prostu ma lewicowe 
poglądy polityczne.

Według CBOS, głosowanie 
na Lewicę dla 13,2 proc. jej 
zwolenników „jest wyborem 
mniejszego zła lub wybierają 
ją dlatego, że – ich zdaniem – 
wszystkie inne ugrupowania 
się już skompromitowały”.

Młodzi na Konfederację
W lutym chęć głosowania 

na Konfederację deklarowali 
najczęściej najmłodsi respon-
denci od 18 do 24 roku życia 
(12 proc.) oraz pokolenie o 
dekadę starsze – od 25 do 34 
roku życia (10 proc.).

Według CBOS, ciekawe jest, 
że sympatykami tej formacji 
są częściej niż przeciętnie 
badani deklarujący najwyższe 
dochody na osobę w rodzinie 
(3000 zł per capita lub więcej 
– 11 proc.), a z drugiej strony 
– ankietowani negatywnie 
oceniający warunki materialne 
swojego życia (10 proc.).

CBOS zwraca uwagę, że w 
ocenach wyborców Konfede-
racji jej „narodowy” aspekt 
pozostaje wyraźnie w cieniu 
wizerunku partii wspierającej 
indywidualizm, wolny rynek, 
walczącej z wszelkiego ro-
dzaju „socjalizmami” o ogra-
niczenie roli państwa w życiu 
gospodarczym i społecznym.

W grupach społeczno-zawo-
dowych z Konfederacją sym-
patyzują najczęściej robotnicy 
niewykwalifikowani, średni 
personel i technicy (po 14 
proc. deklaracji poparcia) oraz 
uczniowie i studenci (10 proc.).

Ludowcy bez wyborców?
W komunikacie CBOS nie 

uwzględniono odpowiedzi 
osób, które poparłyby Koalicję 
Polską - PSL, ponieważ - jak 
poinformowano PAP - „w de-
klaracjach osób, które zdecy-
dowanie zagłosowałyby na to 
ugrupowanie była to niewielka 
liczba respondentów”.

Badanie zrealizowano w 
dniach od 1 do 11 lutego 2021 
roku na próbie liczącej 1 tys. 
179 osób (w tym: 44,3 proc. 
metodą CAPI, 40,1 proc. – 
CATI i 15,6 proc. – CAWI).

Każdy respondent wybierał 
samodzielnie jedną z me-
tod: wywiad bezpośredni z 
udziałem ankietera (metoda 
CAPI),wywiad telefoniczny 
po skontaktowaniu się z an-
kieterem CBOS (CATI), dane 
kontaktowe respondent otrzy-
mywał w liście zapowiednim 
od CBOS, samodzielne wypeł-
nienie ankiety internetowej, do 
której dostęp był możliwy na 
podstawie loginu i hasła prze-
kazanego respondentowi w 
liście zapowiednim od CBOS.

interia

Czym kierują się Polacy dokonując politycznych wyborów? 

Prokuratura Okręgowa 
w Szczecinie rozpoczęła 
śledztwo w sprawie śmierci 
81-letniego pacjenta miej-
skiego DPS-u, Aleksandra 
Tomczaka. Sprawą zgonu 
staruszka zajęli się repor-
terzy programu „Raport” 
stacji Polsat News. Ujaw-
niono szokujące informacje 
na ten temat.

81-latek miał trafić do szpitala 
prosto ze szczecińskiego DPS
-u. Lekarze od razu zwrócili 
uwagę na stan, w jakim pacjent 
trafił do placówki. Personel 
Domu Kombatanta miał dopu-
ścić się zaniedbań względem 
podopiecznego, który był m.in. 
skrajnie wychudzony.

Podopieczny DPS-u miał 
być zaniedbywany w ośrodku

Aleksander Tomczak trafił 
do szpitala na początku stycz-
nia, a wcześniej przebywał pod 
opieką szczecińskiego Domu 
Kombatanta.81-latek miał 
zapalenie płuc i był zakażony 
koronawirusem. Lekarz od 
razu zwrócili uwagę na jego 
fatalną kondycję zdrowotną.

- Pacjent w stanie ogólnie 
ciężkim. Skrajnie wyniszczo-
ny. Z uogólnionymi zanikami 
mięśniowymi, przykurczami 
kończyn górnych i dolnych 
- wpisano w opisie lekarskim 
sporządzonym po przyjęciu 
pacjenta na oddział.

Jak podają dziennikarze 
Polsat News, przedstawiciele 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który sprawuje 
nadzór nad miejskim DPS
-em, twierdzą, że personel 
ośrodka nie zauważył, by ich 
81-letni podopieczny był w 
stanie skrajnego wyniszcze-
nia. Innego zdania są jednak 
lekarze, którzy zajmowali się 
staruszkiem.

- To, co zobaczyłam to były 
kości obleczone skórą. Nie 
wiem, czym to było spowo-
dowane. U nas pacjent bardzo 
ładnie jadł. Zakładam, że gdy-
by był karmiony i pojony, to 
on by jadł i pił. To były kostki 
obleczone skórą, dawno nie 
mieliśmy tak wychudzonego 
pacjenta. Nie miał tkanki 
tłuszczowej - przekazał lekarz 
POZ, który leczył zmarłego 
pana Aleksandra.

Lekarka POZ, która rozma-
wiała o sprawie zaniedbane-
go pacjenta z dziennikarza-
mi „Raportu”, zwróciła uwagę 
również na ciężki stan psy-
chiczny staruszka. Mężczyzna 
miał mieć objawy głębokiej 
depresji, a w ośrodku prawdo-
podobnie nie poświęcano mu 
wystarczającej uwagi.

- W moim odczuciu pacjent 
miał przede wszystkim cięż-
ką depresję, z która nikt nic 
przez te wszystkie miesiące 
nie zrobił. Ten pan akurat, jak 
już był pacjentem leżącym, 
to całe dnie spędzał sam w 
pokoju. Miał do towarzystwa 
tylko telewizor. To każdy z nas 
niezależnie do wieku popadłby 
w depresje, przebywając w 
pomieszczeniu, do którego od 

czasu do czasu ktoś wchodzi, 
zostawia jedzenie i wychodzi. 
Zarzuty personelu do pacjen-
ta, że pan nie chce jeść. Ja to 
odczytywałam, jakby to było 
z jakąś pretensją, jakby pan 
to robił złośliwie - tłumaczyła 
lekarka.

- Zwróciłam paniom uwa-
gę, że przez większość dni 
pan zjada 100 ml zupy, dwie 
kanapki i wypija herbatę. 
No to są ciężkie niedobory 
kaloryczne. „Ale pan więcej 
nie chce, a my nie jesteśmy 
od tego, żeby karmić pana na 
siłę”. Ale kto mówi o karmie-
niu na siłę? Trzeba po prostu 
przy tym pacjencie stanąć i go 
pokarmić. Wszystkie szpitale, 
w których był, zgłaszały, że 
nie ma absolutnie żadnych 
problemów z karmieniem 
pacjenta - dodała.

Śledztwo w tej sprawie 
wciąż trwa. Prokuratura cze-
ka obecnie na patologów, któ-
rzy przeprowadzili sekcje 
zwłok 81-latka. Dochodzenie 
prowadzone jest w kierunku 
narażenia pokrzywdzonego na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.

autor. St. Mączkowski

Skrajnie wycieńczony i zaniedbany 81-latek mógł przejść horror w DPS-ie, nie żyje. 
Lekarze ujawnili druzgocącą prawdę

Szokujące informacje w sprawie 
śmierci pacjenta
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W historycznej Hali Prze-
mysłu Ciężkiego czyli w 
pawilonie nr 2 Międzyna-
rodowych Targów Poznań-
skich dzięki zaangażowaniu 
członków Automobilklub 
Wielkopolski i Muzeum 
Narodowego Rolnictwa w 
Szreniawie otwarto Mu-
zeum Motoryzacji. 

Są to wyjątkowe egzempla-
rze z różnych epok i różnych 
stron świata. Znajdziemy tutaj 
między innymi amerykań-
ski klasyk – 113 letni REO 
Gentelman’s Roadster, są też 
samochody polskie jak: War-
szawy, Fiaty 125p i 126p, 
Żuki i Tarpany. Nie zabraknie 
samochodów produkcji fran-
cuskiej: Citroen B11 (BN11) 
Sedan z 1952 roku, Citroen 
2CV?Sedan z 1987r., a także 
Standard Flying 12 z 1939 
roku. Osoby, które interesują 
się militariami znajdą woj-
skowe pojazdy opancerzone, 
motocykle wykorzystywane 
w czasie II wojny światowej.

Muzeum Motoryzacji bę-
dzie czynne aż do odwołania w 
piątki w godz. 10:00 do 18:00, 
a w weekendy w godzinach 
10:00 do 17:00. Bilety dostęp-
ne są tylko online na stronie 
www.tobilet.pl . 

Wejście do muzeum znajdu-
je się od ul. Głogowskiej przy 
pawilonie nr 2 naprzeciwko 
Dworca Zachodniego.

Tekst i zdj. Hieronim Dymalski

Muzeum motoryzacji na terenie MTP

Czy nie zechcieli byście roz-
ważyć do końca kwietnia w 
profilu fb Wojtka tzw. zdjęcia 
w tle jakie wysłaliśmy? W 
profilu Wojtka nie ma żadnego 
aktualnie.

Nawet ja mam u mnie zdęcie 
fundacyjne, bo teraz ludzie 
wypełniają Pity.

Może przyjaciele Wojtka 
się włączą - na dole maila są 
materiały do pobrania, można 
zrobić post. 8 marca wysłałem 
ostatnie 1000 pln dla nich, 
potrzebujemy zebrać kolejne 
środki dla Aldony i Wojtka.

To skuteczna informacja - 
tak wygląda u Arka Maniuka, 
który w zeszłym roku miał 
duża zbiórkę.

Najwyższy czas zająć się 
aktywizacją akcji wpłat 1% 
z podatków za 2020 roku, 
urzędy skarbowe udostępniły 
już podatnikom aktualny PIT-

https://www.gov.pl/web/
kas/twoj-e-pit-2020-czeka-na
-ciebie-od-15-lutego-na-e -us i 
każdy ma czas na jego złożenie 
do 30 kwietnia 2021 roku.

Podobnie jak w zeszłym 
roku Polska Fundacja Mu-
zyczna nie będzie promowa-
ła poszczególnych zbiórek, 
których mamy w tym roku 
aż 13. Przygotowaliśmy dla 
wszystkich banery reklamowe, 
które udostępniamy zainte-
resowanym by we własnych 
środowiskach mogli zachęcać 
i namawiać jak najwięcej osób, 

by wpisali w PIT numer KRS 
PFM (0000179888) i w celu 
szczegółowym podali nazwi-
sko - Wojciech Korda.

Przypominam, że za 2019 
byliście bardzo skuteczni w 
zachęcaniu bliskiego Wam 
środowiska - na wasze konto 
wpłynęło 4 064,90 pln, teraz 
liczymy na jeszcze więcej.

Załączamy grafiki do wyko-
rzystania, na stronie Fundacji 

można znaleźć i pobrać odpo-
wiednie banery do wykorzy-
stania w postach, zdjęciach 
w tle i na własnych stronach 
www - http://pfm.waw.pl/o-
-fundacji/1-dla pf  Życzymy 
powodzenia w tegorocznej 
zbiórce.

Tomasz Kopeć
Polska Fundacja Muzyczna

Zdj.: Hieronim Dymalski

Dla Kordy 1 % za rok 2020

Remonty elewacji, prace 
restauratorskie ołtarza, 
ratunkowa konserwacja 
sarkofagu, renowacje 
instrumentu organowego i 
dzwonnicy – między innymi 
na te zadania przezna-
czone zostaną fundusze 
z rozstrzygniętego przez 
resort kultury programu 
„Ochrona zabytków”. Na 
prace przy obiektach histo-
rycznych w Wielkopolsce 
zarezerwowano w sumie 27 
dotacji.

Ministerstwo Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
wesprze remonty, konserwacje 
i restauracje zabytków w wo-
jewództwie wielkopolskim. W 
pierwszej edycji naboru z pro-
gramu „Ochrona zabytków”, 
wsparcie na prace przy zabyt-
kach w Wielkopolsce opiewa 
na łączną kwotę 8 952 000 zł.

– Zabytki architektury two-
rzą materialne dziedzictwo 
naszej narodowej tożsamości. 
Dlatego państwo wspiera ich 
remonty i konserwację. To do-
bra wiadomość dla Wielkopol-
ski, że wiele zabytków, dzięki 
ministerialnemu programowi, 
będzie miało przywrócony 
swój blask – podkreśla wice-
wojewoda wielkopolski Maciej 
Bieniek.

Najwyższa kwota – 3 300 
000 zł – trafi do pilskiej in-

spektorii Towarzystwa Sale-
zjańskiego. Środki te zostaną 
przeznaczone na kolejny etap 
prac remontowych dachu i 
elewacji zabytkowego zespołu 
klasztornego oraz konserwa-
cję i restaurację sztukaterii 
i fresków kościoła salezjań-
skiego w Lądzie nad Wartą 
(powiat słupecki). Tamtejszy 
klasztor pocysterski, postano-
wieniem prezydenta, w 2009 
roku wpisany został na listę 
Pomników Historii – obiek-
tów o szczególnym znaczeniu 
dla dziedzictwa kulturowego 
naszego kraju.

Dla stolicy wielkopolski z 
programu „Ochrona zabyt-
ków” zabezpieczono fundusze 
na łączną sumę 1 700 000 zł. 
Najwyższą kwotę – 950 000 
zł – otrzymała parafia pw. 
Bożego Ciała w Poznaniu, 
z przeznaczeniem na remont 
dachu XV-wiecznego kościoła 
i montaż systemu sygnalizacji 
pożaru w zespole budynków 
dawnego klasztoru karmeli-
tów trzewiczkowych. Z kolei 
430 000 zł wesprze remont 
ratunkowy części ceglanej 
elewacji wschodniej kościoła 
pw. Najświętszego Zbawiciela 
przy ulicy Fredry.

Dzięki kwocie 590 000 
zł, prace remontowo-kon-
serwatorskie obejmą także 
zewnętrzną elewację kościoła 
i prezbiterium w parafii pw. 

Świętego Andrzeja Apostoła 
w Kleczewie (powiat koniń-
ski). 370 000 zł na czwarty 
etap konserwacji prezbite-
rium bazyliki świętogórskiej 
otrzymają ojcowie filipini 
w Gostyniu, a 220 000 zł – 
Opactwo Benedyktynów w 
Lubiniu (powiat kościański) 
na prace remontowe i odtwo-
rzeniowe przy historycznym 
murze zewnętrznym ota-
czającym opactwo. 340 000 
zł to wsparcie dla powiatu 
leszczyńskiego na przebudowę 
dachów zabytkowych budyn-
ków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
im. Franciszka Ratajczaka w 
Rydzynie.

Fundusze z ministerialnego 
programu „Ochrona zabyt-
ków” wesprą również prace 
na obiektach sakralnych mię-
dzy innymi w Domachowie 
(powiat gostyński), Kaliszu, 
Smolicach (powiat krotoszyń-
ski), Kórniku i Jeziorkach 
(powiat poznański), Prze-
męcie (powiat wolsztyński), 
Wieleniu (powiat czarnkow-
sko-trzcianecki), Iwanowicach 
(powiat kaliski), Oporowie 
(powiat szamotulski) oraz 
Myślniewie (powiat ostrze-
szowski). W całej Polsce 
dofinansowano 444 projek-
ty na łączną kwotę około  
106 000 000 zł.

Jakub Monterial

Prawie 9 mln zł na zabytki

GOAP czyli firma Gospodar-
ka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej od nowego roku 
będzie miała problemy. Na se-
sji Rady Miejskiej w Poznaniu 
dnia 9 marca 2021 roku pojęto 
jednomyślną uchwałę o wystą-
pieniu m.Poznania z GOAP. 
Wnioskowały o to władze 
miasta. Poznań jest do  dnia 
31.12.2021 roku w GOAP-ie , 
a od 1 stycznia 2022 roku  sam 

zorganizuje system gospodarki 
odpadami na terenie  Pozna-
nia. Ma to podobno usprawnić 
odbiór odpadów komunalnych 
i gospodarkę nimi.Liczą że 
nowy system nie wprowadzi 
wyższych  stawek opłat, ale 
może doprowadzić do obniżek 
ich. Obecnie do GOAP należy 
7 gmin z powiatu poznańskie-
go ;Buk, Czerwonak, Klesz-
czewo, Kostrzyn, Murowana 

Goślina, Pobiedziska, Swa-
rzędz oraz Oborniki Wlkp. 
Władze m. Poznania mocno 
kiedyś nawiały do wstąpienia 
okoliczne gminy z powiatu 
poznańskiego do GOAP-u 
do wspólnej gospodarki od-
padami i korzyści z tego pły-
nące. Ale teraz wychodzą  
bez uprzedzenia wszystkich 
członków GOAP-u?.

Zygmunt Tomkowiak

GOAP w rosypce?

Pomoc udzielona wielko-
polskim przedsiębiorcom 
w związku z negatywnymi 
skutkami pandemii CO-
VID-19 oraz rządowe plany 
na przyszłość były tema-
tem dzisiejszej konferencji 
prasowej w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim 
z udziałem wiceminister 
rozwoju, pracy i technologii 
Olgi Semeniuk, poseł na 
Sejm Jadwigi Emilewicz, 
wicewojewody wielkopol-
skiej Anety Niestrawsiej 
oraz Mirosława Drjańskie-
go, dyrektora II Oddziału 
ZUS w Poznaniu.

Lockdown, który trwa już 
ponad rok paraliżuje gospo-
darkę. Ale polskie firmy, które 
z powodu pandemii musiały 
ograniczyć lub zawiesić swoją 
działalność, mogły i mogą 
liczyć na wsparcie rządu, a 
prognozy Komisji Europej-
skiej pokazują, że z obecnego 
kryzysu Polska ma szansę 
wyjść lepiej niż większość 
państw Unii Europejskiej.

Wszystkie tarcze zostały 
wdrożone w życie. - To dzięki 
nim od marca ubiegłego roku 
przedsiębiorcy w całej Polsce 
otrzymali już wsparcie na 

kwotę ponad 200 miliardów 
złotych – mówiła wiceminister 
rozwoju, pracy i technologii 
Olga Semeniuk.

Zgodnie z zapowiedzią pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego rząd podjął decyzje, że 
firmy z branż najbardziej do-
tkniętych kryzysem będą mo-
gły liczyć na pełne umorzenie 
subwencji PFR otrzymanych z 
Tarczy Finansowej 1.0.

Pomoc finansowa, różne-
go rodzaju programy to nie 
wszystko. Sytuacja zmienia się 
dynamicznie, więc podstawą 
do podejmowania kolejnych 
decyzji jest dialog. – Ciągle 
szukamy nowych rozwiązań, 
rozmawiamy z przedsiębior-
cami i wsłuchujemy się w 
ich potrzeby. Zdajemy sobie 
sprawę z konsekwencji, jakie 
niesie za sobą zamknięcie 
poszczególnych branż – dodała 
minister.

Tylko w samym Poznaniu 
łączna wysokość udzielonych 
subwencji wyniosła ponad 144 
miliony złotych, w powiecie 
poznańskim prawie 80 milio-
nów złotych. W Wielkopolsce 
to już imponujące ponad 500 
milionów złotych.

- Liczby mówią same za sie-
bie – mówi Aneta Niestrawska, 

wicewojewoda wielkopolski. 
- To wsparcie pozwoliło i 
pozwala przetrwać wielko-
polskim przedsiębiorcom na 
rynku. Pozwala dalej funk-
cjonować i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą, pozwala 
utrzymać miejsca pracy. Za to 
wszystko w mieniu wojewody 
Michała Zielińskiego dzię-
kuję panu premierowi, pani 
minister i pani poseł, która 
wówczas wszystkie działania 
wdrażała – dodała.

Mimo lockdownu Polska 
ma jedną z najniższych stop 
bezrobocia w całej Unii Euro-
pejskiej. Wg. danych Eurostatu 
wynik ze stycznia 2021 roku 
plasuje się na poziomie 3,1%. 
– Gospodarka nie stanęła. Pol-
scy przedsiębiorcy importują 
i eksportują towary i usługi – 
mówi poseł na Sejm Jadwiga 
Emilewicz. – Z pandemią 
boryka się cały świat, ale to 
właśnie Polska jest stawiana 
za wzór organizacji punktów 
i całego systemu szczepień. 
Potwierdzam i dziękuję pani 
minister Semeniuk, że miała 
czas spotykać się z przedsię-
biorcami, którzy zgładzali się 
do mojego biura poselskiego w 
Poznaniu – dodała.

Tomasz Stube

Rządowa pomoc w czasie pandemii
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Rozwija się i zmierza w do-
brym kierunku z drogowska-
zem MUZYKALIA powoła-
na przed rokiem Poznańska 
Akademia Senioralna. a 
kończyła udanym koncertem 
on line z udziałem dwóch ze-
społów CZERWONE 
KORONY i SUN 
FLOWWER 
ORCHESTRA. 
Nie czekaliśmy 
długo, bo prze-
rwa trwała tylko 
dwa miesiące, 
by w marcu  Je-
życkie Centrum 
Kultury zasko-
czyć nas leksyko-
nowymi narracjami i 
opowieściami jak niegdyś 
było. Na początku wspo-
minaliśmy okres big beatu 
czyli mocnego uderzenia. 
Nazwa big beat, wbrew 
intencji jej twórcy szybko 
przestała określać wyłącznie 
muzykę rock and rollową, 
rozszerzając zakres również 
na luzno związaną z rockiem 
muzykę rozrywkową, zwłasz-
cza charakteryzująca się 
wyeksponowanym rytmem 

i prostotą melodyczną oraz 
harmoniczną. Big beat po 
raz pierwszy pojawił się w 
1953 roku kiedy puzonista i 
lider bandu Budddy  Morow 
zatytułował swój utwór Heap 
Big Beat.

Twórca polskiego wy-
rażenia big beat był 

Franciszek Walicki, 
który zapożyczył to 
pojęcie i wprowadził 
do języka polskiego 
w nowym znaczeniu, 
gdyż określenie rock 

and roll nie odpo-
wiadała ówczesnym 

władzom politycznym 
jako zbyt silne powiązane 
z kulturą zachodnią. W 
ramach tej tendencji pojawiło 
się hasło Polska młodzież 
śpiewa polskie piosenki. Big 
Beat zyskał większą popu-
larność dzięki Festiwalowi 
Młodych Talentów w 1962 
roku w Szczecinie wówczas 
też pojawiły się artykuły w 
prasie fachowej i popularnej 
(Ruch Muzyczny, Maga-
zyn Jazz, Dookoła Swiata, 
Sztandar Młodych Zaczęto 

też emitować zespoły w radiu 
od 1862 roku, gdy powstał 
Program III Polskiego Radia, 
a jeszcze częściej od 1965 r. 
kiedy powstało Młodzieżowe 
Studio Rytm.
Jako przedstawicieli polskie-
go big beatu wymienia się 
m.in. takich wykonawców jak 
Niebiesko Czarni, Czerwono 
Czarni, Czerwone Gitary, 
Szwagry, Skaldowie, Truba-
durzy, Pesymiści, Kawale-
rowie, Chochoły, Dzikusy, 
Tajfuny, Polanie, Warszaw-
skie Kuranty,  Bardowie, 
Pięciu...Klasyczny big beat 
zaczął tracić na ;popularności 
pod koniec lat 60.XX wieku  
zastępowany przez nową 
muzykę rockową o bardziej 
oryginalnym brzmieniu Bre-
akout, Klan, nowa twórczość 
Niemena.

Ale o tym dowiemy się z 
następnych edycji Leksy-
konu polskiej muzyki jak 
tylko na oścież otworzy się 
dla wszystkich pragnących 
powspominać nasz sojusznik 
Jeżyckie Centrum Kultury.

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka
Roxen opublikowała pio-
senkę, z którą wystartuje 
w tegorocznym konkursie 
Eurowizji. Zainspirowany 
wewnętrznymi walkami i 
osobistymi zmaganiami nu-
mer nosi tytuł „Amnesia”.

Po odwołaniu Eurowizji w 
2020 roku, Roxen po raz ko-
lejny została wybrana, by 
reprezentować Rumunię w te-
gorocznym konkursie piosen-
ki, który odbędzie się w dniach 
18-22 maja w Rotterdamie.

Przy piosence „Amnesia” 
Roxen wsparł Viky Red, pro-
ducent, który pomagał jej przy 
ubiegłorocznym utworze na 
Eurowizję, „Alcohol You”. 
Współautorką utworu jest 
natomiast Ira.

„Ubiegły rok przypominał 
rollercoaster” - mówi Roxen. 
- „Z jednej strony wiele nie-
samowitych chwil, z dru-
giej trudne momenty. Energię 
czerpałam ze wspaniałych 
projektów, w które byłam 
zaangażowana. „Amnesia” 
oddaje wszystkie te uczucia, 
które mi towarzyszyły”.

„Chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy byli przy 
mnie i wspierali mnie, kiedy 
naprawdę tego potrzebowa-
łam” - kontynuuje artystka. 
„Roxen składa się z małych 
elementów, które pochodzą od 
każdego z was”.

Teledysk do nagrania  „Am-
nesia”, który wyreżyserował 

Bogdan Păun, koncentruje 
się na wewnętrznych walkach 
Roxen, ucieleśnianych przez 
współczesnych tancerzy. Păun 
będzie także odpowiadał za 
reżyserię występu Roxen na 
Eurowizji.

W nieco ponad rok Roxen 
wyrosła na jedną z najwięk-
szych gwiazd w Rumunii. 
Dwa jej single „Ce-ti canta 
dragostea” i „Spune-mi” 
dotarły na szczyt Airplay, 
ponadto wokalistka miała 
okazję współpracować z ta-
kimi wykonawcami Sickotoy 
czy DJ Project. Jej debiutanc-
ki utwór, „You Don’t Love 
Me” nagrany we współpracy 
z Sickotoyem, dotarł do top 
10 list przebojów w Rumunii 
i Bułgarii. Numer regularnie 
gościł też w rozgłośniach 
radiowych we Francji, Mek-
syku, Hiszpanii i Turcji.

Sześć utworów zostało wy-
selekcjonowanych do rywali-
zacji o reprezentowanie Ru-
munii w konkursie Eurowizji, 
ale 9-osobowe jury wybrało 
„Amnesię”.

Krzysztof Wodniczak

Roxen podbije Eurowizję?

Nie żyje Lou Ottens. Bez 
niego nie byłoby kasety ma-
gnetofonowej i przenośnego 
magnetofonu

Dzisiaj wiele polskich serwi-
sów internetowych śle noty 
pożegnalne upamiętniające 
— Lou Ottensa. Wybitny wy-
nalazca zmarł 6 marca 2021 
roku w wieku 94 lat w swoim 
mieście rodzinnym Duizel 
na południu Holandii. Jest to 
wielka strata, ponieważ dzię-
ki Ottensowi setki milionów 
ludzi mogło słuchać muzykę 
z kasety magnetofonowej na 
przenośnym magnetofonie. 
Holender zasłynął jednak nie 
tylko z tych wynalazków, ale 
także jako współtwórca płyty 
kompaktowej.

Lodewijk Frederik Ottens 
urodził się 21 marca 1926 
roku w Bellingwolde. Ottens 
technologią interesował się od 
dzieciństwa, a podczas drugiej 
wojny światowej zajmował się 
montowaniem radiów przeno-
śnych służących do słuchania 
zakazanego przez władze 
okupacyjne — Radia Orange. 
Po ukończeniu szkoły średniej 
Lou studiował inżynierię i 
rozpoczął karierę w branży 
technologicznej, gdy dołączył 
do zespołu projektantów Phi-
lipsa w 1952 roku. Osiem lat 
później przejął dział rozwoju 
produktów firmy.

To właśnie tam Ottens po-
prowadził zespół do opraco-
wania pierwszego przenośnego 
magnetofonu. Jednak na tym 
nie poprzestał i dwa lata póź-
niej zrewolucjonizował system 
magnetofonów szpulowych, 
wymyślając kasetę magneto-
fonową.

Kiedy pierwszy raz ją poka-
zano na targach elektroniki w 
1963 roku, była sprzedawana 
pod hasłem „Mniejsza niż 
paczka papierosów!”. Ottens 
specjalnie zaprojektował ka-
setę tak, aby mieściła się w 
kieszeni kurtki, po części 
dlatego, iż stwierdził, że inne 
modele z taśmą magnetyczną 
były zbyt duże.

Następnie Lou Ottens na-
kłonił szefostwo Philipsa do 
udzielenia licencji na jego pro-
jekt, aby stał się standardem 
branżowym i dotarł do szerszej 
publiczności. Philips przystał 
na to i zawarł umowę z Sony, 

aby użyć opatentowanego 
mechanizmu. W ciągu następ-
nych dekad na całym świecie 
sprzedano ponad 100 miliar-
dów kaset magnetofonowych. 
Nośnik ten jednak największy 
popyt miał w latach 70 i 80 
XX wieku.

W 1980 roku Ottens pomógł 
opracować CD, nowy standard 
Sony-Philips, który po raz dru-
gi zrewolucjonizował branżę 
muzyczną. Dyski kompaktowe 
stały się prężnym globalnym 
zjawiskiem z ponad 200 mi-

liardami sprzedanych kopii i 
zostały podstawą fizycznych 
nośników. Sam Ottens jedno-
znacznie stwierdził, iż płyty 
kompaktowe są lepsze niż ka-
sety, argumentując, że „nic nie 
przebije dźwięku płyty CD”. 
Tutaj można polemizować, ale 
jedno jest pewne że cedeki po 
dziś dzień znajdują miliony 
nabywców na całym świecie i 
to już od ponad 40 lat.

Lou Ottens zasłynął zatem 
ze stworzenia ponadczaso-
wych nośników muzycznych i 
niewiele mniej długoletniego 
przenośnego magnetofonu. 
Więc pokój pamięci temu 
wielkiemu wynalazcy, któ-
ry do końca swoich dni żył 
wszystkim, co dotyczyło tech-
nologii muzycznej.

Kończąc, jestem ciekaw, 
jakie Wy macie wspomnienia 
związane z kasetą magneto-
fonową, płytą kompaktową i 
przenośnym magnetofonem? 
Myślę, że osoby słuchające z 
pasją muzyki w okresie PRL-u 
oraz wczesnego kapitalizmu 
będą w tej kwestii miały dużo 
do przekazania.

Zmarł Lou Ottens – twórca kasety 
magnetofonowej Kiedy ukazał się podwójny 

album „Niemen” (czerwono-
czarny), zrobiłem sobie sza-
blon i przeniosłem grafikę z 
okładki na czerwoną koszulkę 
bawełnianą za pomocą farby 
olejnej. Na autostopie byłem 
„półtora gościa”. Obnosić się 
z Niemenem na koszulce może 
nie było aktem odwagi, ale 
było dla otoczenia sygnałem 
pewnej ekstrawagancji. Stylu 
nie liczącego się z konwenan-
sami. Kto słuchał Niemena, 
nie tańczył Czerwonych Gitar, 
Trubadurów i No To Co. Na 
„czerwonej płycie” polubi-
łem awangardowe wykona-
nie piosenki „Sprzedaj mnie 
wiatrowi” i soulowo-rockową 
„Chwilę ciszy”. 

W 1990 roku Krzysztof 
Wodniczak, dziennikarz mu-
zyczny z Poznania (wydawca 
i autor pisma „Brzmienia”), 
postanowił zorganizować kon-
certy artysty, dawno nie wy-
stępującego publicznie. 

Jeden z koncertów Krzysz-
tof zorganizował w katedrze 
poznańskiej, mnie przypadł 
zaszczyt załatwienia recitalu 

w katedrze gnieźnieńskiej. 
Udało się. Widziałem ludzi 
autentycznie płaczących rzew-
nymi łzami przy „Jednego 
serca”, kościół był wypełniony 
po brzegi. Z kanonikiem Willą 
mieliśmy umowę, że koncert 
musi skończyć się przed wie-
czorną mszą. Gdyby nie to, 
artysta bisowałby zapewne w 
nieskończoność. Jak nocą, a 
właściwie już nad ranem, kilka 
lat wcześniej na festiwalu w 
Jarocinie, gdzie nikt nie spo-
dziewał się tak gorącej reakcji 
punkowej publiczności na tę 
niełatwą w odbiorze twórczość 
muzyczną. Tamten koncert był 
wielkim wydarzeniem. 

Po gnieźnieńskim koncercie 
z grupą dziennikarzy poszli-
śmy do mojego mieszkania 
przy Wyszyńskiego, żeby się 
ogrzał, bo w katedrze zmarzł 
na kość. Onieśmieleni koledzy 
z lokalnej prasy raczej nie 
wykorzystali okazji, żeby po-
gadać w domowej atmosferze 
z wielkim artystą. Ktoś zrobił 
zdjęcia, pytałem czy mają, ale 
bez skutku. Moje kilkuletnie 
córki, które nie bały się ob-

cych i dorosłych, pousiadały 
Niemenowi na kolanach, za-
interesowane niecodziennym 
wydarzeniem. Chwalą się tym 
do dziś swoim znajomym. Nie-
men zgodził się wypić herbatę, 
byle niezbyt mocną. 

Zagadnąłem go, pamiętam, 
o nagrania ze Sławomirem 
Kulpowiczem i jego zainte-
resowania kulturą Wschodu, 
hinduizmem, buddyzmem, 
nagrania na Jazz Yatra, o któ-
rych krążyły legendy. Te inspi-
racje dało się już usłyszeć na 
„czerwonym albumie”. Każdy 
z następnych był wielkim 
wydarzeniem muzycznym, 
Niemen odsłaniał na każdym 
z nich nowe światy w polskiej 
muzyce rockowej i jazzowej, 
odkrywał nowe brzmienia, 
nie dbając nadmiernie o po-
pularność. Muzyka i poezja 
pomagały mu poznawać sa-
mego siebie. 

(16 lutego przypadła kolej-
na rocznica jego urodzin, 17 
stycznia rocznica śmierci.)

h t t p s: / / yout u .b e /m k I _
gpdrpfw - Człowiek jam nie-
wdzięczny  Jerzy Kałwak

Wodniczak o albumie „Niemena”

W tym miesiącu wspominamy 
14 już rocznicę śmierci Tade-
usza Nalepy…”Gdybyś kochał, 
hej!”, „Poszłabym za tobą”, 
„Kiedy byłem małym chłop-
cem”, należą do największych 
przebojów Nalepy i jego grupy, 
a płyty Breakoutu: „Blues”, 
„Karate” i „Kamienie”, są 
jednymi z najważniejszych 
osiągnięć polskiej sceny rocka 
i bluesa. Po Blackout i Breako-
ut Tadeusz Nalepa postawił 
na samodzielną karierę, do 
nagrań i koncertów zaprasza-
jąc różnych muzyków, różne 
składy. Tak też było podczas 
koncertu z cyklu Rock Blok, 
inaugurującego ten zamysł, 
kiedy muzykowi towarzyszył 
skład Oddziału Zamkniętego 
i TSA. Koncertu , który zapo-
czątkował rockowy boom tam-
tych lat , przypieczętowany rok 
później produkowaną przez 
Rock Estradę fantastyczną 
trasą Republiki i UK Subs. 
W którym jedni wystąpili, 
inni nie wystąpili ale wszyscy 
opowiadali, nawet ci co nie 
słyszeli. W lutym 1982 r. z 

Hali Gwardii na całe miasto 
jak grom huknęły dźwięki 
rock and rolla obijając się o 
blachę zomowskich hełmów 
i radiowozów. Kierownictwo 
obiektu, należącego zresztą do 
milicyjnego klubu sportowego 
(sic!) uparło się, aby na widow-
ni były ustawione krzesła… 
Wspomina Maria Sikora z 
portalu Rytm Warszawy : „…w 
lutym 1982 roku bawiłam się 
w Hali Gwardii na koncercie 
Rock Blok, gdzie występo-
wali TSA, Tadeusz Nalepa i 
Republika. Co tam się wtedy 
działo - ławki i krzesła same 

latały w stronę zomowców!” A 
Republika… to też właściwie 
był jej debiut na warszawskiej 
scenie. Właściwie, bo, po nie-
udanym nieco wcześniejszym 
występie w klubie Riviera. Ale 
to już inna historia…

 Jacek Olechowski

Radiospacja – polska internetowa rozgło-
śnia radiowa, która rozpoczęła działal-
ność 23 marca 2020. Prezentuje muzykę 
rockową, elektroniczną i alternatywną, 
soul, funk, hip-hop i techno, a także folk, 
jazz, muzykę filmową oraz klasyczną.
Program nadaje 7 dni w tygodniu, 24 
godziny na dobę.

Out of Time - Koncerty na których byłem, które 
najlepiej wspominam i te, które sam produkowałem
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Dorota i Henryk Miśkiewicz 
tworzą zgrany zespół na scenie 
i w życiu. Tata jest ciepły, opie-
kuńczy i rodzinny – wyznaje 
Dorota. Kiedy byliśmy dzieć-
mi, a on wyjeżdżał na zagra-
niczne koncerty, do każdego z 
nas (mamy, brata i mnie) pisał 
osobne listy. W jednej kopercie 
przychodziły aż trzy - czuli-
śmy się przez to wyróżnieni. 
Dla Doroty był wtedy przede 
wszystkim tatą, ale w jazzo-
wym środowisku uchodził (i 
nadal uchodzi!) za wybitnego 
saksofonistę. Słychać go było 
niemalże na każdej polskiej 
płycie, grał w legendarnym ze-
spole Jazz Carriers oraz w Stu-
dio Jazzowym Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego. Koncertował 
na całym świecie m.in. z Ewą 
Bem, Andrzejem Jagodziń-
skim, Jarosławem Śmietaną, 
Wojciechem Karolakiem czy 
Adzikiem Sendeckim. Nagrał 
wiele płyt także jako lider – 
zaczynając od bestsellerowej 
“More love”, przez “Lyrics”, 
za którą otrzymał Fryderyka, 
na wielkoobsadowej “Altimo-
nissice” kończąc. 

Henryk liczył, że córka 
zostanie skrzypaczką w or-
kiestrze, ale kariera Doroty 
potoczyła się inaczej. W tym 
roku, głosami krytyków i 
dziennikarzy magazynu „Jazz 
Forum” po raz kolejny została 
uznana najlepszą polską woka-
listką. Nie tylko śpiewa, kom-
ponuje, pisze teksty, ale także 
kreuje projekty artystyczne. 
W 2016 roku zaprezentowa-
ła bezprecedensowy projekt 
PIANO.PL, podczas którego 
po raz pierwszy w historii 
polskiej muzyki na jednej 
scenie, w kameralnych duetach 
z towarzyszeniem Atom String 
Quartet zebrało się kilkunastu 
wybitnych polskich pianistów 
trzech generacji, m.in. Wło-
dzimierz Nahorny, Leszek 
Możdżer, Marcin Wasilewski, 
czy Piotr Orzechowski “Pia-
nohooligan”.   

 „Nasza Miłość” to kolejny 
muzyczny pomysł Doroty, 
która nie ukrywa, że płyta 
jest jej osobistym prezentem 
z okazji urodzin Henryka. 
Ze wspomnianym projektem 
PIANO.PL łączy go chociażby 
obecność Pianohooligana, któ-
ry stał się jedną z ważniejszych 
postaci współtworzących al-
bum – charakterystyczne, 
nieoczywiste brzmienie for-
tepianu pod jego palcami było 
dużą inspiracją dla liderów 
projektu. Poważnym filarem 
płyty jest także brat Doroty, 
Michał Miśkiewicz, znany od 
lat perkusista, nagrywający 
dla niemieckiej wytwórni 
ECM – podkreślmy, że jest on 
kompozytorem dwóch piose-
nek.   Na basie wtóruje mu jego 
wieloletni sekcyjny partner, 
Sławomir Kurkiewicz.  

Większość utworów, które 
znalazły się na płycie skom-
ponował Henryk Miśkiewicz 
– są wśród nich napisane przez 
niego wiele lat temu melodie 
instrumentalne, do których 
dopiero teraz stworzone zo-
stały teksty. Należy do nich 
chociażby skomponowana 
przez Henryka w wieku 16 lat 
ballada “Słowa w głowie” z 
tekstem Andrzeja Poniedziel-
skiego. Ciekawym powrotem 
do przeszłości jest też piosenka 
“Nasze senne sprawy” ze sło-
wami Wojciecha Młynarskie-
go, którą przed laty śpiewała 
Ewa Bem. Warto też zwrócić 
uwagę na singlową piosenkę 
“Czy nasza miłość”, będącą 

kompozytorskim debiutem 
rodzeństwa Miśkiewiczów do 
tekstu Bogdana Loebla oraz 
premierowy utwór Henryka 
“Co minęło, niech wróci” 
skomponowany do tekstu kra-
kowskiej poetki Ewy Lipskiej. 
Żeby stało się zadość dotych-
czasowej, albumowej tradycji 
Doroty – na płycie „Nasza 
Miłość” pojawiła się także 
piosenka z tekstem Grzegorza 
Turnaua. 

Kiedy obok mnie jest tata 
– towarzyszy mi poczucie 
bezpieczeństwa. W domu i na 
scenie. Dlatego lubię z nim 
grać! Zawsze lubiłam. Oczy-
wiście jest to stan wynikający 
nie tylko z relacji córka- oj-
ciec, ale przede wszystkim z 
nieprzeciętnego talentu taty. 
Dla mnie, jako dorastającej 
dziewczynki było jasne, że mu-
zyk słyszy absolutnie wszystko 
i potrafi zagrać na niemal 
każdym instrumencie. Dziś 
wiem, że to rzadki talent i że 
miałam wyjątkowe szczęście, 
przychodząc na świat w takiej 
rodzinie. Tata lubi grać ze mną 
i bratem – często zapraszał 
nas do swoich projektów. Tym 
razem to ja wyszłam z inicjaty-
wą, żeby nagrać wspólną płytę. 
Pamiętałam z dzieciństwa tyle 
pięknych melodii napisanych 
przez tatę, które – jak czułam 
– doskonale nadają się na pio-
senki. Ale liczyłam też na jego 
nowe kompozycje! 70. urodzi-
ny taty, które przypadają w 
tym roku wydały się najlepszą 
motywacją, aby – na przekór 
wszystkim przeciwnościom, 
które niesie epidemia – nagrać 
kilka pięknych dźwięków w 
doborowym towarzystwie. 
Choć płyta w zamierzeniu 
miała być moim urodzinowym 
prezentem dla taty – stała się 
również prezentem dla mnie… 

Dorota Miśkiewicz  

Kiedy wiele lat temu wspól-
nie słuchaliśmy z Dorotą i 
Michałem muzyki – zauwa-
żyłem, że reagujemy na pew-
ne dźwięki czy harmonie w 
podobny sposób. Przez wiele 
lat wszyscy przesiąkaliśmy 
tym samym paliwem, jakim 
jest jazz, rozwijając swoje 
indywidualne wizje muzyczne. 
W dojrzałym już muzycznie 
wieku, kiedy każdy z nas po-
dąża własną ścieżką, postano-
wiliśmy wspólnie zrealizować 
to, co przez wiele lat się w nas 

odkładało. Okazało się, że nie 
dość, że lubimy się tak, jak kie-
dyś – nadal w podobny sposób 
odczuwamy muzykę. Świetnie 
się nią bawimy i często bez ja-
kichkolwiek ustaleń wpadamy 
na podobne pomysły. „Nasza 
Miłość” jest pomysłem Doroty, 
ale radość z powstawania tej 
płyty była wspólna. Byłoby 
dobrze, gdyby to szczęście 
było nie tylko naszym, ale żeby 
choć w najmniejszym stopniu 
przeniosło się ono na innych… 

Henryk Miśkiewicz 

Jeśli Miśkiewiczowie zbiorą 
się do kupki, to już wiem, że 
„grozi” mi coś fantastycznego. 
Tak jest i tym razem. Dorota 
specjalizuje się w intymno-
ściach. Kiedy śpiewa to jakby 
szeptała nam do ucha naj-
ciekawsze sekrety, a Henryk 
potrafi to podgrzać tym swoim 
ciepełkiem, które przypomina 
żar kominka w paskudny, 
zimowy wieczór. No i robi się 
atmosfera, w której wszystko 
topnieje i kruszeje – nawet 
Pianohooligan zmienia się w 
„arbitra elegantiarum”. 

Wszystko jednak do czasu…  
Henio nie byłby sobą, gdyby 
się czasami nie rozsierdził 
i nie zaatakował jak struś 
pędziwiatr - łamiąc i tratu-
jąc wszystko, co po drodze. 
Chuliganowi w to graj, więc 
sekunduje mu blisko bariery 
dźwięku, a i Dorocie taka 
zmiana klimatu bynajmniej 
nie wadzi. A sekcyjka? Potrafi 
i pogłaskać i przyłożyć, kiedy 
trzeba. W sumie mieszanka 
bardzo kontrastowych nastro-
jów, jak nie cichy lot szybowca 
to pikowanie odrzutowcem. 
Bodaj jeden tylko utworek jest 
w tempie należącym do klasy 
średniej. 

Miłego słuchania, do czego 
ochoczo namawia Jan Ptaszyn 
Wróblewski. 

TRACKLISTA 
1. Nasze senne sprawy (sł. W. Młynarski, 
muz. H. Miśkiewicz) 
2. Czy nasza miłość (sł. B. Loebl, muz. M. 
Miśkiewicz, D. Miśkiewicz) 
3. Co minęło, niech wróci (sł. E. Lipska, 
muz. H. Miśkiewicz) 
4. Strefa ciszy (sł. Grzegorz Turnau, muz. 
H. Miśkiewicz, M. Miśkiewicz)               
5. Słowa w głowie (sł. A. Poniedzielski, 
muz. H. Miśkiewicz, M. Miśkiewicz) 
6. Smak słodkich daktyli (sł. E. Lipska, 
muz. H. Miśkiewicz) 
7. Hurriedly (muz. H. Miśkiewicz)              
8. Światłość (sł.B. Loebl, muz. H. Mi-
śkiewicz)                        

 Dorota Miśkiewicz – śpiew 
Henryk Miśkiewicz – saksofon altowy, 
sopranowy, sopranino 
Piotr Orzechowski “Pianohooligan” – 
fortepian 
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas 
Michał Miśkiewicz – perkusja 

Krzysztof Wodniczak

Projekt ojca i córki
Album „Nasza Miłość” to pierwszy, wspólny projekt ojca i córki, saksofonisty 

i wokalistki jazzowej. Nieprzypadkowo ukazuje się on w roku 70. urodzin 
Henryka Miśkiewicza… 

Nasz Czcigodny autor, kom-
pozytor i poeta, z 64-letnim 
doświadczeniem pisarskim i 
73-letnim, właśnie skończył 
1 stycznia.

Zaczął pisać w 1957 roku, 
kiedy miałem zaledwie 2 lata 
i nie było gwiazd, które zapo-
wiadałyby, że nasze ścieżki 
kiedykolwiek się skrzyżują.

53 lata kompozytora, od 
1968 roku.

Członek Akademii Poetów 
Polsko-Amerykańskich z sie-
dzibą w Nowym Jorku w USA, 
Honorowy Członek GRUPY 
Literatury i Dramatu „K. Prze-
rwa – Tetmajer ”w Chicago 
USA od 2012 r., Honorowy 
Członek Koła Podczerwieni 83 
w CHICAGO USA od 2013 r., 
Członek Polskiego Stowarzy-
szenia Autorów, Dziennikarzy 
i Tłumaczy Europy APAJTE 
z siedzibą w Paryżu Francja, 
od września 2014 r., Członek 
Towarzystwa Polscy artyści, 
autorzy, twórcy kultury PTA-
AAK w Poznaniu – Polska, a 
od 2016 roku jest członkiem 
oddziału SAP w Kołobrzegu 
– Polska.

Od 2020 Krytyk Korespon-
dent i Dziennikarz w dzie-
dzinie Poezji i Piosenki w 
Wiadomościach TV Polsko 
– Włoski, Prezes i Założyciel 
Światowego Stowarzyszenia 
Artystów i Pisarzy SAPS, 
Polska, Międzynarodowy Am-
basador Pokoju Światowego 
Forum Literatury oraz Am-
basador Światowego Pokoju 
Organizacji Światowej Orga-
nizacji Pokoju z siedzibą we 

Francji i Szwajcarii, w lutym 
2021 został koordynatorem 
polskiego festiwalu Panorama 
2021.

Jednak jego siła i siła nie 
tkwi we wszystkich tych ty-
tułach, dziełach i wielkim 
doświadczeniu w różnych 
dziedzinach literatury, Zibi, 
jak nazywają go ci z nas, 
którzy czują się jego przy-
jaciółmi, jest człowiekiem z 
innego wymiaru, życzliwego, 
dobroczynny, uczciwy, uczci-
wy, szczery, wzorowy ojciec, 
dziadek wykonujący pracę 
ojca, którego okoliczności nie 
są częścią tego tematu.

Jaka jest historia Co spra-
wia, że mamy ludzi tak wspa-
niałych i niepowtarzalnych?

Kilka lat przed jego na-
rodzinami, czyli przed 1 
stycznia 1948 r., Polska była 
okupowana przez wojska nie-
mieckie. Świeżo w pamięci i 
trzewiach każdego obywatela 
polskiego było to, że w tzw. 
Zbrodni katyńskiej masowo 
rozstrzelano tysiące polskich 
oficerów, a na różne sposoby 
rozstrzelano miliony polskich 
obywateli.

To siła chwalebnych kobiet 
podniosła morale całego na-
rodu i nie popadły w depresję. 

W 1945 roku doszło do po-
rozumienia poczdamskiego, w 
którym zatwierdzono zmianę 
w wytyczeniu nowego tery-
torium, Polska stała się pań-
stwem narodowym i historia 
zaczęła się od nowa, władza w 
rękach komunistycznego rządu 
i kryzys gospodarczy, Polacy 

dosłownie podnieśli swój kraj 
z kurzu. 

Rodzice nauczyli swoje 
dzieci, że powstaje tylko w 
jeden sposób, działając i tak 
się dzieje. W 1948 roku, kiedy 
urodził się Zbigniew, odbu-
dowa Warszawy nie została 
jeszcze zakończona, a każda 
dziura po bombach przypo-
minała im o Holokauście, że 
nie mogli pozwolić sobie na 
depresję, że tylko pracą można 
osiągnąć rezultaty, to w z kolei 
wzmocnił więzi między rodzi-
cami i dziećmi, a także więzi 
między każdym z obywateli, 
którzy przeżyli najokrutniej-
szą ze wszystkich wojen mię-
dzy ludźmi w historii. 

I tak powstał ten wielki czło-
wiek Zbigniew Roth, mimo 
że powojenna historia płynie 
w jego żyłach, nie nosi w 
sercu ani krzty urazy i stał się 
Orędownikiem POKOJU na 
świecie. 

Jest PREZYDENTEM ZA-
RZĄDZAJĄCYM STOWA-
RZYSZENIEW ARTISTOW 
I PISARZY SWIATA SAPS, 
czyli STOWARZYSZENIEM 
ARTYSTÓW I PISARZY 
ŚWIATA, oczywiście jest też 
członkiem PISARZY BEZ 
GRANIC. 

Bóg da ci, dobre samopo-
czucie i pomoże ci zdrowie 
spełnić wszystkie twoje ma-
rzenia. 

Niech Bóg błogosławi twoją 
kochającą rodzinę. Kochamy 
Cię 

Lucio Roberto Ramírez González
PISARZY BEZ GRANIC

Zbigniew Roth orędownikiem 
pokoju na świecie

Rapowana Osiecka jest 
jeszcze mocniejsza, a jazzo-
wy sznyt to ukłon dla jej 
muzycznych fascynacji i ich 
ukochanego stylu -  Bibobit 
publikuje najnowszy singiel 
i pyta “Co to za czas”. 

https://youtu.be/vuhOIiRxYJs

Utwór „Co to za czas” z tek-
stem Agnieszki Osieckiej zy-
skuje na aktualności nie tylko 
ze względu na swoje mocne 
i ponadczasowe przesłanie, 
ale także dzięki współczesnej 
oprawie muzycznej, garścia-
mi czerpiącej z hip-hopowej 
stylistyki.

„To tekst, który 
od początku ba r-
dzo mnie uderzył. 
Z jednej strony to 
opowieść o forma-
towaniu ludzi, ich 
nawyków - o tym, 
że wystarczy dawać 
niewiele, aby uśpić 
ludzki instynkt zdo-
bywcy, poszukiwa-
cza głębszego sensu 
i swojej tożsamości. 
Wielu ludzi temu 
ulega, ponieważ wy-
starcza im wygoda 
- a taką szarzyznę 
łatwiej okiełznać.

Ja widzę w tym 
utworze jeszcze jed-
no ważne pytanie o to 
jaką rolę pełni dzisiaj 
artysta? „Opium dla mas”? A 
może, jeśli chcesz coś więcej 
wzbudzać w ludziach to pozo-
stanie po Tobie „tylko sceny 
kurz”? Bo to masy i algorytmy 
podejmują decyzję co się sta-
nie z twórcą!

Chcieliśmy „ugryźć” ten 
utwór zupełnie inaczej - od-
nieść się do aktualności. Po-
wstał więc modern  jazzowy 

instrumental, do którego po-
stanowiłem zarapować. Do-
datkowo wymyśliliśmy refren, 
który opiera się o tytułowe 
słowa Co to za czas, które de 
facto pierwotnej wersji w tek-
ście nie padały - tego nie ma 
w oryginale”. - opowiada lider 
Bibobit, Daniel Moszczyński

Bibobit/Osiecka to projekt, 
który swój początek miał na 
deskach Teatru Nowego w Po-
znaniu w ramach festiwalu Pa-
miętajmy o Osieckiej. Świetne 
przyjęcie spektaklu „Stan 
podgorączkowy” zaowoco-
wało dołączeniem na stałe do 
repertuaru teatru, a przygo-
towana na tę okazję muzyka, 

w czasie pandemii, zyskała 
swoją studyjną odsłonę, która 
wkrótce pojawi się na albumie. 
Wcześniej moglibyśmy już 
usłyszeć trzy single promujące 
płytę Bibobit/Osiecka: „Roz-
mowa poety z komornikiem”, 
„Życie nie stawia pytań” i 
„Księżyc Frajer”.

BIBOBIT:

Żywa perkusja, bas, instru-
menty klawiszowe, sekcja dęta 
i eklektyczny wokal – wszyst-
ko to znajdziemy w twórczości 
sekstetu Bibobit. Największą 
miłością artystów pozostaje 
jazz, który zgrabnie łączą z 
elektroniką, funkiem, groove 
i neosoulem. Charyzmatycz-
ny frontman grupy, Daniel 
Moszczyński, za nadrzędne 
ma wolność i świadomość, co 
znajduje odzwierciedlenie w 
energetycznych, nieoczywi-
stych aranżacjach ich utworów. 
Instrumentalne harmonie spo-
tykają tu syntezatorowy vibe, a 
dbałość o brzmienie – niczym 
nieskrępowaną radość z muzy-

kowania.
Bibobit zdążył już 

dzielić scenę z ta-
kimi wykonawcami 
jak Micha ł Urba-
niak, Leszek Moż-
dżer, Hypnotic Brass 
Ensemble, Richard 
Bona, Dirty Loops, 
Keyon Harrold czy 
Cor y  Hen r y.  Ich 
debiutancki album 
Podróżnik, na któ-
rym zaśpiewała sama 
Urszula Dudziak, 
branżowy portal Ja-
zzPRESS okreś l i ł 
„petardą pozytywnej 
energii o sile bomby 
termobarycznej”. En-
tuzjastyczne recenzje 
doprowadziły zespół 

do koncertów w największych 
polskich miastach, na czele 
z takimi wydarzeniami jak 
Pol’and’Rock Festival i Męskie 
Granie (jako zwycięzcy kon-
kursu Męskie Granie Young). 
Utwór „Co to za czas” w wersji 
cyfrowej dostępny jest tutaj: 
https://ffm.to/bibobit_coto-
zaczas

Krzysztof Wodniczak 

Bibobit pyta „Co to za czas”



Str. 18 POWIATY-GMINY
23 marca 2021SENIOR 60+

Kolejne święta, z uwagi 
na panującą pandemię 
kronawirusa, drugie z 
kolei, obchodzone będą w 
zaostrzonym reżimie sani-
tarnym. Kościoły z limitem 
wiernych, „święconka” – 
bez święcenia, brak procesji 
rezurekcyjnej, wszystko 
inaczej, jednak Święta 
będą, chociaż inne. 

Przypomnijmy sobie zatem 
znaczenie tych Świąt z na-
dzieją, że fala zachorowań się 
skończy i w przyszłym roku 
będzie już normalnie.

Wielkanoc jest najważniej-
szym wydarzeniem w roku li-
turgicznym katolików. Poprze-
dzający Wielkanoc tydzień, 
stanowiący okres wspomina-
nia najważniejszych dla wiary 
chrześcijańskiej wydarzeń, 
nazywany jest Wielkim Ty-
godniem. Ostatnie trzy dni 
Wielkiego Tygodnia poprze-
dzającego Zmartwychwstanie, 
to przede wszystkim: Triduum 
Paschalne, którego istotą jest 
celebracja Misterium paschal-
nego: męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. Tri-
duum rozpoczyna się w Wielki 
Czwartek uroczystą mszą 
celebrowaną w kościołach 
katedralnych przez biskupów 
i prezbiterów, sprawowaną 
na pamiątkę Ostatniej Wie-
czerzy i ustanowienia dwóch 
sakramentów - Kapłaństwa 
i Eucharystii, podczas której 
Chrystus ofiarował Bogu Ojcu 
pod postaciami chleba i wina 
swoje ciało i krew, a następnie 
dał apostołom do spożycia 

oraz nakazał im, by czynili to 
na Jego pamiątkę. Podczas tej 
mszy biskup konsekruje oleje: 
chorych (do namaszczania 
chorych), i święte krzyżmo 
(używane do udzielania sa-
kramentów chrztu, bierzmo-
wania, święceń kapłańskich, 
konsekracji biskupów oraz 
konsekracji kościołów i ołta-
rzy), które kapłani zabierają 
do swoich parafii.

Wielk i Piątek zajmuje 
szczególne miejsce w okresie 
Wielkiego Tygodnia, bowiem 
jest jednym z największych i 
jednocześnie najważniejszych 
świąt w kościele katolickim. 
Wielki Piątek, dzień Śmierci 
Jezusa Chrystusa na krzy-
żu, jest to dniem powagi, 
skupienia i postu, w którym 
szczególnie czci się drzewo 
krzyża. Wielka Sobota to 

dzień adoracji Najświętszego 
Sakramentu. Tego dnia świę-
cone są tradycyjne potrawy 
wielkanocne – święconki, 
oraz odwiedzane są w kościo-
łach groby Pańskie z figurą 
zmarłego Jezusa.

Niedziela Wielkanocna to 
dzień zmartwychwstania. Ob-
chody Niedzieli Zmartwych-
wstania rozpoczyna procesja 
rezurekcyjna z Najświętszym 
Sakramentem. Procesja jest 
radosnym ogłoszeniem zmar-
twychwstania Chrystusa i 
wezwaniem całego stworzenia 
do udziału w triumfie Zmar-
twychwstałego. Po jej zakoń-
czeniu w kościele odśpiewy-
wany jest hymn Te Deum. 
Liturgia tego dnia jest bardzo 
uroczysta, a w pieśniach roz-
brzmiewa: Alleluja...

Roman Szymański

Święta będą, chociaż inne
Pierwszy przypadek 
zakażenia nowym korona-
wirusem wykryto w Polsce 
w województwie lubuskim, 
4 marca 2020 r. Mija rok 
od tamtej chwili i na dziś 
COVID-19 przeszło blisko 2 
mln osób, z czego ponad 46 
tys. zmarło. 

Statystyki światowe też nie 
napawają optymizmem, ofi-
cjalnie ponad 117 mln zakażeń 
i 2,6 mln zgonów. Tymczasem 
eksperci zapowiadają, że Pol-
ska wkracza właśnie w trzecią 
falę pandemii. Obecnie wg. 
Wojewody Wielkopolskie-
go Michała Zielińskiego w 
wielkopolskich szpitalach nie 
brakuje łóżek dla pacjentów 
chorych na COVID-19.

Jak przygotowana jest Wiel-
kopolska na krótko przed 
zapowiadanym nadejściem 
trzeciej fali epidemii CO-
VID-19? Łącznie w całej 
Wielkopolsce pacjentów ze 
zdiagnozowanym COVID-19 
leczy 20 tradycyjnych szpitali 
oraz szpital tymczasowy na 
MTP w Poznaniu. W strategii 
walki z epidemią COVID-19 
kluczowe jest, by zapewnić 

szpitale leczące pacjentów 
zakażonych koronawirusem 
w każdej części Wielkopol-
ski. Najwięcej miejsc jest w 
Poznaniu, ale zabezpieczono 
duże oddziały covidowe także 
w: Słupcy (140 łóżek), Ra-
wiczu (100 łóżek), Ostrowie 
Wielkopolskim (90 łóżek) czy 
Czarnkowie (82 łóżek). Szpital 
tymczasowy na MTP, prowa-
dzony przez Szpital Kliniczny 
Przemienienia Pańskiego UM 
w Poznaniu zaczął przyjmo-
wać pacjentów 1 lutego. Na 
początek uruchomiono w nim 
dwa moduły dla pacjentów. To 
łącznie 56 łóżek (jeden moduł 
liczy 28) plus 10 łóżek respi-
ratorowych. Biorąc pod uwagę 

aktualne zapełnienie szpitala 
na MTP – podjęta została 
decyzja o uruchomieniu od 
9 marca kolejnego, trzeciego 
modułu. Zgodę na poszerzenie 
bazy łóżkowej wydał woje-
woda wielkopolski. Od tego 
dnia dla pacjentów chorych 
na COVID-19 przygotowane 
będą więc łącznie 94 łóżka. 
Jeśli wystąpi taka potrzeba, 
możliwe jest uruchamianie 
kolejnych modułów.

W ostatnich trzech miesią-
cach „odmrożone” zostały 
oddziały covidowe w kilku 
szpitalach w województwie 
wielkopolskim. Całkowicie 
uwolniono m.in. Szpital w 
Wolicy czy Środzie Wielko-
polskiej. Decyzje były po-
dejmowane po konsultacjach 
z ekspertami i nie wpłynę-
ły negatywnie na sytuację 
pacjentów w Wielkopolsce. 
Wręcz przeciwnie, poprawiła 
się dostępność do leczenia dla 
pacjentów, u których nie

zdiagnozowano zakażenia 
koronawirusem oraz dla tych, 
którzy wymagają m.in. reha-
bilitacji pulmonologicznej po 
przejściu COVID-19.

Roman Szymański

Włodzimierz Bręcz- Do 
epidemii podchodzę bardzo 
ostrożnie i noszę maseczkę  jak 
tylko wychodzę na powietrze. 
Staram się być w przestrzeni 
jak najdłużej. Po każdej czyn-
ności myję ręce. Natomiast 
co do szczepień czekam aż 
przyjdzie moja kolej. Niepokoi 
mnie, że są trudności z dosta-
niem się do zapisu, ponieważ 
jestem zagrożony onkologicz-
nie. Byłem zobaczyć tam w 
punkcie szczepień na targach 
i jak zobaczyłem kolejkę prze-
szło 100 metrową to się w za 
głowę złapałem i poszedłem 
do domu.

Zygmunt Tomkowiak- Je-
stem trochę przerażony bo jak 
byłem rok temu w szpitalu to 
było ogłoszenie o pandemii. 
Wtedy o szczepieniu nie było 
jeszcze mowy ale był problem 
zakażenia się w szpitalu. Trzy 
miesiące czekałem na ćwicze-
nia rehabilitacyjne bo premier 
zawiesił tą działalność. Póź-

niej kiedy już się dostałem to 
przeleżałem siedem tygodni 
na Mogileńskiej w Poznaniu. 
Następnie po krótkim czasie 
pojechałem do sanatorium 
gdzie brakowało windy i na 
zajęcia musiałem przejść 700 
stopni schodowych na ostatnie 
piętro. Ponieważ leczono nam 
nogi więc kosztowało mnie 
dużo wysiłku. Co do szczepień 
to czekam już przeszło mie-
siąc na odzew z Targów, żeby 
złożyć swoje dane. Dostałem 
wiadomość że mogę  zaszcze-
pić się w Ślesinie. Okazało się, 
że do Ślesina jest 120 km za 
Koninem. Nie mam słów na 
taką makabrę- to jest totalny 
bałagan.

Hieronim Dymalski- Patrzę 
na ten covid z przerażeniem, 
ponieważ lekarze zapowiadają 
trzecią falę zakażeń. Jeżeli 
chodzi o mnie to wszelkie 
zalecenia przestrzegam. Co 
do szczepienia zawsze byłem 
sceptyczny ponieważ  nikt 

mnie nie był w stanie odpowie-
dzieć  jak to będzie skutkować  
za pięć lat nie mówiąc za kilka 
miesięcy. Cały czas mówi się , 
że nikt nie wie jakie będą skut-
ki tego szczepienia na ludzkim 
organizmie. Miałem okazję 
być na Targach, gdzie odby-
wała się konferencja prasowa 
w pawilonie gdzie odbywały 
się konferencja prasowa w 
pawilonie gdzie odbywały się 
szczepienia i był szczepiony 
dziesięciotysięczny pozna-
niak. Byłem z kolegami którzy 
namówili mnie na zapis do 
szczepienia. Już za trzy dni 
dostałem telefon że w sobotę 
mam przyjść do szczepienia. 
Poszedłem z żoną i jesteśmy 
po zaszczepieniu. Do dnia 
dzisiejszego nie mamy żad-
nych ubocznych objawów. 
Mimo to uważam, że przy tych 
szczepieniach jest duży bała-
gan, bo za trzy dni ponownie 
zadzwonili, żebym przyjechał 
się zaszczepić.

GWAR.

Mały Książę kochał jedną 
różę. Pole róż wcale go nie 
ucieszyło, nie był w stanie 
pokochać całego pola róż. 
Lumpenfeministki o tym nie 
wiedzą i próbują przytulić do 
łona całą ludzkość, budząc 
powszechny niesmak.    

W starym kabarecie „Ku-
lisy Srebrnego Ekranu”dwaj 
panowie rozmawiali o filmach 
i padało zawsze to samo py-
tanie o tak zwane momenty, 

czyli sceny erotyczne. Twórcy 
filmowi najwyraźniej bardzo 
się przejęli tymi skeczami 
i wyciągnęli błędny wnio-
sek, że tylko to widzów 
interesuje. Skoro ludzie chcą 
„momentów”, to dawano ich 
coraz więcej, aż przestały być 
momentami, stając się nudną 
beznadziejną, bezwartościo-
wą sztampą. Na filmach i w 
serialach zdarzają się jeszcze 
momenty bez seksu i przemo-

cy, ale coraz rzadsze. Dialogi 
ograniczają się do: – Kocham 
cię – Ja cię też.

 Teraz żeby zachęcić widza 
do odwiedzenia kina, trzeba 
będzie obiecać widzom brak 
tych nudnych, ogranych, ni-
czego niemówiących scen. 
„Momenty” już były i oby 
ograniczyły się znowu do 
momentów, albo po prostu 
znikły.

Małgorzata Todd

Szef KPRM Michał Dworczyk 
pełnomocnik rządu  przedsta-
wił na konferencji prasowej 
w dniu 10 marca prognozy 
dostaw szczepionek do Polski.

Od kwietnia do czerwca 
2021 roku przewiduje  się 
dostawy 15 mln szczepionek 
do Polski z następujących firm;
a firma Pfizer/BioNTech - 3,4 
mln szczepionek,
a firma Moderna - 2,9 mln  

szczepionek,
a firma Astra Zenera - 6,2 mln 
szczepionek ,
a firma Johnson@Johnson   - 
2,5 mln szczepione / podobno 
starczą jednorazowe szcze-
pienia/.

Ma to pozwolić na szybkie 
uruchomienie szczepień dla 
seniorów w wieku 70+ i nie 
tylko. Do tej pory Polska 
otrzymała 5,1 mln dawek  

szczepionek, co pozwoliło za-
szczepić ponad 4 mln Polaków. 
Rząd przewiduje że jak będzie 
zaszczepionej 70 % populacji 
Polaków problemy z pandemią 
zaczną znikać. Ministerstwo 
Zdrowia by przyspieszyć ilość 
szczepień powinno zrobić 
zapisy ludzi chętnych na szcze-
pionki; „Sputnik” z Rosji lub 
szczepionki z Chin.

Zygmunt TomkowiakOd 11 marca ruszyło 
zarówno leczenie uzdrowi-
skowe, jak i rehabilitacja 
uzdrowiskowa (turnusy 
finansowane z Narodowe-
go Funduszu Zdrowia). 
Obiekty uzdrowiskowe były 
zamknięte od 24 paździer-
nika 2020, kiedy to zostały 
zawieszone turnusy w 
ramach skierowań NFZ i 
ZUS. 

Wyjątki stanowiły przypadki, 
w których zaprzestanie reha-
bilitacji groziło poważnym 
pogorszeniem stanu zdrowia 
pacjenta. Uzdrowiska, sana-
toria, szpitale rehabilitacyjne 
zostały otwarte w reżimie 
sanitarnym, a na leczenie 
będą mogły wybrać się oso-
by: zaszczepione przeciwko 
Covid-19 dwiema dawkami 
lub z negatywnym testem na 
SARS-CoV-2 wykonanym z 
materiału pobranego nie wcze-
śniej, niż 6 dni przed terminem 
rozpoczęcia leczenia.

Lista uzdrowisk w Polsce 
jest na tyle duża, że każdy ku-
racjusz znajdzie dla siebie od-
powiednie miejsce, oczywiście 
odpowiadające skierowaniu. 

Obecnie lista jest następu-
jąca: Uzdrowiska nizinne: 
Augustów, Krasnobród, Busko 
Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, 
Połczyn Zdrój, Goczałkowice 
Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, 
Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, 
Horyniec Zdrój, Supraśl, Ino-
wrocław, Swoszowice, Kon-
stancin, Swoszowice, Wieniec 
Zdrój. Uzdrowiska nadmor-
skie: Kamień Pomorski, Świ-
noujście, Kołobrzeg, Ustka, 
Sopot, Dąbki. Uzdrowiska 
podgórskie: Cieplice Zdrój, 
Piwniczna Zdrój, Czerniawa 
Zdrój, Polanica Zdrój, Długo-
pole Zdrój, Polańczyk, Dusz-
niki Zdrój, Rymanów Zdrój, 
Iwonicz Zdrój, Szczawno 
Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, 
Muszyna Zdrój, Wapienne. 
Uzdrowiska górskie: Jedlina 
Zdrój, Szczawnica, Kryni-
ca Zdrój, Świeradów Zdrój, 
Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, 
Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój, 
oraz Sanatorium w urządzo-
nym wyrobisku górniczym: 
Wieliczka.

Zgodnie z ustawą o świad-
czeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych, świadczenio-
biorca korzystający z leczenia 

uzdrowiskowego w sanato-
rium uzdrowiskowym ponosi 
częściową odpłatność za wy-
żywienie i zakwaterowanie. 
NFZ informuje, iż pacjen-
ci korzystający z leczenia 
uzdrowiskowego w sanatorium 
uzdrowiskowym, w ramach 
potwierdzonego przez NFZ 
skierowania, nie mogą ponosić 
wyższych dopłat do zakwate-
rowania i wyżywienia, niż te 
wynikające z rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych 
z zakresu lecznictwa uzdro-
wiskowego. Wysokość tych 
opłat nie jest dowolna, ale ści-
śle określona przez Ministra 
Zdrowia i jest uzależniona od 
okresu, w jakim jesteśmy na 
leczeniu uzdrowiskowym oraz 
standardu pokoju. Natomiast 
zabiegi realizowane w ramach 
potwierdzonego uzdrowisko-
wego leczenia ambulatoryjne-
go są bezpłatne. Uprawnieni 
do darmowego korzystania raz 
w roku z leczenia uzdrowisko-
wego są pracownicy zakładów, 
które stosowały w produkcji 
azbest, zatrudnieni w tych 
zakładach w dniu 28 września 
1997 roku lub przed tą datą.

Roman Szymański  

Minął rok epidemii COVID-19

Seniorzy o szczepieniach

Momenty już były

Nadzieje Polaków w szczepionkach 
- pandemia

Ponowne otwarcie sanatoriów
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Wojciech Jankowiak Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego wspólnie 
z Pawłem Katarzyńskim 
Dyrektorem Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, 
gościli w Gminie Przemęt, 
omawiając kolejną zaplano-
waną tegoroczną inwestycję 
na drodze wojewódzkiej nr 
305 – od Solca do mostu na 
Południowym Kanale Obry.

Przez powiat wolsztyński 
przebiega 27,4 km drogi wo-
jewódzkiej nr 305, która łączy 
województwa wielkopolskie, 
lubuskie, dolnośląskie. Ze 
względu na lokalizację i natę-
żenie ruchu droga ta wymagała 
poprawy stanu technicznego, 
dostępności, a przez to – wzro-
stu bezpieczeństwa wszyst-
kich użytkowników ruchu. 
Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu za-
planował rozbudowę drogi na 
odcinku o łącznej długości po-
nad 20 km od Solca w powie-
cie wolsztyńskim do granicy 
województwa wielkopolskiego 
w powiecie leszczyńskim. 
Inwestycja została podzielona 
na cztery etapy. 

2 marca 2021 r. WZDW 
podpisał umowę na realizację 
ostatniego z nich – na odcinku 
o długości 1,7 km od Solca 
do mostu na Południowym 
Kanale Obry. Zadanie jest 
współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014+. 

Wartość: 6,8 mln zł, w tym 
dofinansowanie z UE oraz 
budżetu państwa.

Termin zakończenia inwe-
stycji: październik 2022 r.

Wykonawca robót budow-
lanych: INFRAKOM KO-
ŚCIAN.

Podstawowy zakres 
inwestycji obejmuje:
a wzmocnienie lub wymia-

na i poszerzenie istniejącej 
nawierzchni

a przebudowa skrzyżo-
wania

a budowa i przebudowa 
chodników

a budowa i przebudowa 
ścieżki rowerowej

a budowa ekranu akustycz-
nego

a budowa aktywnego ozna-
kowania i wysp spowalnia-
jących

a przebudowa zjazdów na 
posesje

a budowa kanalizacji desz-
czowej

a przebudowa przepustów.

Podstawowe parametry 
techniczne:
a klasa drogi: G
a kategoria ruchu: KR 4
a szerokość jezdni: 7 m
a szerokość chodnika: 2 m
a szerokość ścieżki pieszo

-rowerowej: 2,5 m.

Pozostałe etapy rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 305:
a od mostu na Południo-

wym Kanale Obry do Moch 
– długość: 3,6 km, wartość: 
20,3 mln zł, w tym 15,2 mln zł 
udział UE, realizacja w latach 
2017-2019

a od Moch do gran i-
cy powiatu leszczyńskie-
go – długość: 6,4 km, war-
tość: 24,2 mln zł, w tym  
20,2 mln zł udział UE, realiza-
cja w latach 2017-2019

od granicy powiatu lesz-
czyńskiego do granicy woje-
wództwa – długość: 8,4 km, 
wartość: 25,4 mln zł, w tym 
20,5 mln zł udział UE, realiza-
cja w latach 2019-2021.

Inne zadania realizowane 
w powiecie wolsztyńskim
Poza rozbudową drogi nr 

305, w latach 2018-2019 Wiel-
kopolski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu zreali-
zował w powiecie wolsztyń-
skim osiem zadań o łącznej 
wartości 6,2 mln zł.

Rok 2018 (1,1 mln zł): 
a remont nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 303 w Grójcu 
Wielkim na odcinku o długości  
390 m, wartość zadania: 864,1 
tys. zł

a remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 303 w 
Siedlcu na odcinku o długości 
445 m, wartość zadania: 168 
tys. zł

a remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 315 w 
Niałku Wielkim na odcinku 
o długości 176 m, wartość 
zadania: 69,5 tys. zł

a remont chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 305 w 
Starym Widzimiu na odcinku 
o długości 83 m, wartość za-
dania: 13 tys. zł

Rok 2019 (5,1 mln zł):
a budowa ścieżki rowero-

wej na odcinku drogi woje-
wódzkiej nr 305 Stary Wi-
dzim – Wroniawy o długości 
750 m, wartość zadania: 871,1 
tys. zł 

a budowa ścieżki rowe-
rowej na odcinku drogi wo-
jewódzkiej nr 305 Karpic-
ko – Barłożnia Wolsztyńska  
o długości 3,7 km, wartość 
zadania: 2,2 mln zł

a budowa ścieżk i ro -
werowej na odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 303 Sie-
dlec – Powodowo o długości  
918 m, wartość zadania: 1,3 
mln zł 

a remont nawierzchni drogi 
wojewódzkiej nr 305 w Bar-
łożni na odcinku o długości  
390 m, wartość zadania: 686 
tys. zł

Plany na 2021 rok
a rozbudowa drogi woje-

wódzkiej nr 303 na odcinku 
Siedlec – Powodowo o dłu-
gości 918 m, wartość: 833,9 
tys. zł

a  budowa sygna l i za -
cji świet lnej wzbudzanej 
na drodze wojewódzkiej nr 
305 w Kaszczorze, wartość: 
70 tys. zł

a rozbudowa drogi woje-
wódzkiej nr 303 w Grójcu 
Wielkim wraz z budową mo-
stu przez rzekę Obrę - trwa 
opracowywanie dokumentacji 
projektowej, termin jej odbio-
ru: czerwiec 2021 r.

Malwina Korzeniewska-Michalak

Rozbudowa dróg w powiecie 
wolsztyńskim W sobotę, 13 marca 2020 

r. odbył się finał konkursu 
Język Niemiecki w Po-
znaniu. W tegorocznej , 
V. edycji konkursu udział 
wzięli Urszula Frąckowiak 
oraz Oskar Karmolińskiz 
Liceum ogólnokształcącego 
im. Juliusza Słowackiego w 
Grodzisku Wlkp. 

Ze względu na sytuację pande-
miczną konkurs był rozłożony 
w czasie. I etap, w którym 
uczestniczyło 320 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
odbył się 17 stycznia 2020 r. 
w tradycyjnej formie. Kolejne 
etapy konkursu odbyły się 
w bieżącym roku kalenda-
rzowym za pomocą aplikacji 
MSTeams. Do półfinału za-
kwalifikowało się 39 uczniów 
z powiatu poznańskiego i 
ościennych, w tym gronie 
znaleźli się uczniowie na-
szej szkoły. Finał natomiast 
to część ustna konkursu, do 
której zakwalifikowało się 10 
uczniów, w tym też Urszula i 
Oskar, a odbyła się ona w sobo-

tę, 13 marca 2021 r. Uczniowie 
odpowiadali w finale przed 
komisją konkursową złożoną 
z pracowników naukowych 
Filologii Germańskiej UAM, a 
tematy ramowe to: Umweltka-
tastrophen (katastrofy natural-
ne), Mediensucht (uzależnienie 
od środków masowego przeka-
zu) oraz dieRolle der Familie 
(rola rodziny).

Miło jest poinformować, że 
w V. edycji konkursu Język 
Niemiecki w Poznaniu laureat-

ką III miejsca została Urszula 
Frąckowiak, natomiast laureat-
kami I i II miejsca były uczen-
nice liceum dwujęzycznego 
im. Dąbrówki w Poznaniu. 

Opiekę nad uczniami w 
konkursie sprawowały p. Gra-
żyna Skrzypczak oraz p. Alicja 
Brembor – Kubacka.

Serdecznie gratulujemy 
Urszuli tytułu Laureata, ale 
także Oskarowi wysokiego 
miejsca wśród 10 finalistów 
konkursu.

m Nowy Tomyśl

9 i 10 marca nowotomyska 
młodzież, uczestnicząca w 
projekcie: „Misja Apollo”, 
realizowanym przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę Pu-
bliczną w Nowym Tomyślu 
otrzymała ogromny zastrzyk 
wiedzy.

Dwudniowe warsztaty onli-
nena temat tworzenia i realizo-
wania kampanii społecznych 
poprowadziła Lidia Małgo-
rzata Dudek.

Warsztaty skierowane były 
do 13. osobowej grupy mło-
dzieżowej, która w ramach 
projektu, dotowanego z pro-
gramu Równać Szanse, zmie-
rzy  z nagraniem i wypromo-

waniem czterech kampanii 
społecznych.

Zaproszona do współpracy 
p. Lidia wprowadziła młodzież  
w świat kampanii komunika-
cyjnych i szczegółowo  omó-

wiła ich rodzaje.  Ponadto wy-
jaśniła cele i cechy kampanii 
społecznych.Dzięki zajęciom 
młodzież przypomniała sobie 
wiedzę z zakresu komunikacji  
a  warsztatowa forma zajęć 
wzbogacona była licznymi po-
radamieksperta, dotyczącymi 
pracy z partnerami projekto-
wymi nad własną kampanią, 
kierowaną do lokalnej spo-
łeczności.

W ramach realizacji  pierw-
szej kampanii społecznej no-
wotomyska biblioteka nawią-
zała współpracę partnerską z 
KPP w Nowym Tomyślu oraz 
z Nadleśnictwem Bolewice. 

Projekt z ramienia biblio-
teki koordynuję Małgorzata 
Kaczmarek.

m Opalenica

Ach cóż to był za koncert, 
proszę Państwa! Taki kla-
syczny, taki kulturalny, taki 
elegancki! W niedzielę, 7 mar-
ca, na facebookowym profilu 
opalenickiego CKiB, aktorzy 
Fundacji Fabryka Sztuki przy-
bliżyli nam tamten wyjątkowy, 
a odchodzący w zapomnienie 
klimat klubów i kawiarni 
dwudziestolecia międzywo-
jennego, w których toczyło 
się skąpane w papierosowym 
dymie i przesiąknięte opara-
mi absurdu życie ówczesnej 
artystycznej bohemy. Usłyszeć 
było można niezapomniane, 

kultowe wręcz utwory, ta-
kie jak „Kaziu zakochaj się”. 
„Wesołe jest życie staruszka” 
czy „Prysły zmysły”. A to 
wszystko dla naszych Pań z 

okazji ich święta! Koncert 
wciąż dostępny jest na kanale 
youtube oraz facebookowym 
profilu opalenickiego CKiB.

Szymon Kandulski CKiB

Język Niemiecki w Poznaniu

Zastrzyk wiedzy 

Cóż to był za koncert

m Grodzisk Wlkp.

Już po raz piąty grodziski 
,,Słowak ‘’ weźmie udział w 
Festival Europeen Latin Grec, 
organizowanym przez francu-
ską organizację pozarządową 
z siedzibą w Lyonie. Festival 
odbędzie się w dniach 25-27 
marca br., a czytana lektura to 
,,Metamorfozy’’ Apulejusza, 
rzymskiego pisarza, filozofa i 
retora. Ze względu na pande-
mię została zmieniona formuła 
festiwalu i zgłoszone grupy z 
wyprzedzeniem, w terminie 
do 19 marca br., muszą nagrać 
relację ze wspólnego czytania 
dzieła antycznego twórcy. 
Przesłane  filmiki zostaną udo-
stępnione na stronie festiwalu 
oraz portalu społecznościo-
wym Facebook w dniach jego 
odbywania się, czyli 25-27 
marca br. Młodzież z Grupy 
Teatralnej ARLEKIN wraz z 
opiekunką Hanną Mańkowską 
czytanie wybranej przez sie-
bie IV księgi ,,Metamorfoz’’ 
zorganizowała 10 marca br. 
o godz. 16.00 w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliu-
sza Słowackiego w Grodzisku 
Wlkp. 

Do wspólnego czytania, jak 
co roku, zostali zaproszeni 
goście: panowie Piotr Hojan, 
burmistrz Grodziska Wlkp., 
Sebastian Skrzypczak, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Grodziskiego, Marcin Bru-
dło, wiceburmistrz Grodziska 
Wlkp., Tomasz Dolata se-

kretarz Powiatu Grodziskie-
go, Waldemar Łyczykowski, 
dyrektor Centrum Kultury 
RONDO oraz  panie Anita 
Fabiś-Palicka, zaprzyjaźniona 
z grupą teatralną radna miej-
ska, Jadwiga Łacheta dyrektor 
szkoły i Katarzyna Nowak
-Pierszalska , wicedyrektor. 
Jak co roku w lekturze udział 
wzięli Zuzia Skrzypczak i 
Radek Mańkowski, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 

w Grodzisku Wlkp. Grupę 
Teatralną ARLEKIN repre-
zentowali: Urszula Frącko-
wiak, Norbert Gryczyński, 
Aleksandra Hermeła , Natasza 
Kalemba, Kaja Palicka, Emilia 
Piskorek oraz wspierający ich 
uczniowie liceum Julia Mądra 
i Ernest Biniak z klasy 2a. 
Warto podkreślić, że w tym 
roku ze względu na trwającą 
pandemię do udziału w festi-
walu zgłosiło się tylko 80 grup 
na całym świecie, a nasza jest 
jedną z trzech (jak dotąd) z 
Polski. Ten historyczny fakt 
został uwieczniony na oko-
licznościowym plakacie ,na 
którym zostały wymienione 
miejscowości uczestników 
festiwalu. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku grupy 
z całego świata zbiorą się w 
swoich miejscowościach i tak, 
jak to bywało kiedyś, licznie i 
wspólnie zaczną lekturę dzieła 
kolejnego twórcy antycznego 
o godzinie 10.00 czasu lyoń-
skiego. 

W oczekiwaniu na Festival Europeen 
Latin Grec
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Bardzo ładnie prezentuje 
się w Kościanie nowoczesny 
tunel kolejowy. Czy to inwe-
stycja pierwsza i ostatnia?
W kwestii budowy wiaduk-
tów kolejowych w drogach 
w Kościanie ściśle współpra-
cowaliśmy z dyrekcją PKP 
na wielu etapach inwestycji. 
Prowadzone były spotkania 
z mieszkańcami, wspiera-
liśmy działania PKP przy 
wykupie gruntów, służyliśmy 
także pomocą w sytuacjach 
kolizji instalacji pod-
ziemnych, czy organizacji 
ruchu w mieście. Mamy 
efekt w postaci pierwszego 
przejezdnego tunelu drogo-
wego w ul. Młyńskiej, który 
zdecydowanie usprawnił 
komunikację na terenie 
Kościana oraz unowocze-
śnił linię kolejową na trasie 
Poznań - Wrocław. Prawdo-
podobnie do końca półrocza 
zostanie oddany do użytku 
drugi tunel w ul. Gostyń-
skiej. Wcześniej między 
Gurostwem, a ulicą Wy-
zwolenia powstało przejście 
pieszo-rowerowe, którym 
dzieci bezpiecznie mogą się 
przemieszczać do szkoły 
nr 3 im. Feliksa Stamma. 
Łącznie z odnowionym 
dworcem, tworzonym 
parkingiem i przebudowa-
ną linią kolejową stanowią 
nowoczesne kompleksowe 
miejsce przesiadkowe, łączą-
ce Kościan z aglomeracją 
poznańską.   

Widać także prace przy 
remoncie Ratusza
Z funduszy unijnych prowa-
dzony jest projekt rewitaliza-
cji ścisłego centrum miasta: 
budynku Ratusza, rynku 
i ulicy Wrocławskiej. Ratusz 
został już odnowiony, zyskał 
nowe funkcje, zniesiono 
bariery architektoniczne, 
dostosowując obiekt do 
osób niepełnosprawnych. 
Obecnie przebudowywana 
jest płyta rynku i deptak. 
Trwa wymiana instalacji 
i przyłączy, które są już 
przestarzałe i wyeksploato-
wane. Koszt modernizacji 
sieci wodociągowej wyniesie 
około pół miliona złotych, 
a wykonawcą jest firma 
Eko-Bud z Czempinia. Na-
wierzchnia granitowa płyty 
rynku ma zostać ułożona na 
kształt koszczki, nawiązując 
do rośliny od której pochodzi 
nazwa Kościana. Przebudowę 
rynku prowadzi firma „Su-
rowce Skalne” z Wrocławia. 
Obecnie odnawiana jest ele-
wacja zabytkowego budynku 
Urzędu Miejskiego i Staro-
stwa. Koszt remontu opiewa 
na kwotę 1.070.000,- złotych, 
jego zakończenie planowane 
jest w trzecim kwartale tego 
roku.

Czy szkoły stopnia podsta-
wowego nad którymi macie 
pieczę teraz remontujecie?
Czeka nas największa inwe-
stycja, czyli termomoderni-
zacja kompleksowa szkoły nr 
4. Jest to szkoła wybudowana 
w 1960 roku, wymagają-
ca gruntownego remontu. 
Będzie to długo oczekiwa-
ne przedsięwzięcie, które 
jest moim zobowiązaniem 
wyborczym. Planowana jest 
wymiana okien, ocieplenie 
budynku, zamontowanie foto-
woltaiki oraz pompy ciepła. 

Złożony został wniosek o do-
finansowanie tego projektu 
do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w War-
szawie. Projekt może uzyskać 
finansowanie z Funduszy 
Norweskich. Wstępnie wnio-
sek został oceniony pozy-
tywnie i czekamy na ocenę 
merytoryczną. Koszt całej 
inwestycji wyniesie około 
pięciu i pół miliona złotych, 
a dofinansowanie w grani-
cach 70%.

Jaka jest sytuacja z droga-
mi miejskimi?
Modernizacje dróg w Kościa-
nie realizowane są zgodnie 
z ustalonym w 2008 roku 
Wieloletnim Planem Inwe-
stycji Drogowych.  Samorząd 
miasta Kościana sukce-
sywnie utwardza miejskie 
drogi. W ubiegłym roku 
do użytku oddana została 
jezdnia ze ścieżką rowerową 
i oświetleniem w ul. Czem-
pińskiej. Powstała także 

nowa droga w ul. Pułaskiego, 
która w przyszłości będzie 
łącznikiem z północną 
obwodnicą Kościana. Będzie 
to część drogi wojewódzkiej 
nr 308, która będzie omijała 
Kościan na trasie o długości 
4 km w kierunku Grodziska 
Wielkopolskiego. Koszt tej 
drogowej inwestycji, wg 
szacunków UMWW, ma wy-
nieść od 35 do 50 milionów 
zł. Samorządy Powiatu Ko-
ściańskiego, miasta Kościana 
i gminy Kościan dofinanso-
wały kwotami 100 tysięcy zł 

zadanie stworzenia projektu, 
który będzie kosztował około 
miliona złotych.

W jakiej kondycji jest ko-
ściański sport?
Oprócz rozbudowanej bazy 
sportowej i rekreacyjnej, 
która ma służyć mieszkań-
com, co roku wspieramy 
organizacje i kluby sportowe 
dotacjami w łącznej kwocie 
około 650 tysięcy złotych, 
pochodzącymi ze środków 
budżetu miasta. Głównymi 
beneficjentami są piłkarze, 
którzy grają w IV lidze, 
piłka ręczna w II lidze, 
ale z aspiracjami na I ligę. 
Kolejne dyscypliny to ko-
szykówka mężczyzn oraz 
siatkówka dziewcząt, obie 
w II lidze. Dofinansowuje-
my również mniejsze kluby 
sportowe z dyscyplinami 
olimpijskimi, a także wiele 
form rozwijających talen-
ty sportowe społeczności 
miasta.

Europejski tunel dumą 
Kościana

Z Piotrem Ruszkiewiczem - burmistrzem Miasta Kościana o aktualnych 
oraz  planowanych inwestycjach rozmawia Franciszek Gwardzik

Z panem Krzysztofem Czarneckim posłem Rzeczypospolitej Polskiej 
rozmawia Franciszek Gwardzik

Porozumienie Gowina i 
Solidarna Polska- Ziobry 
pokazuje swoją odręb-
ność od PiS-u. Czy prezes 
Kaczyński przekona ich do 
zgody przed głosowaniem na 
poparcie podatków od me-
diów oraz podział unijnych 
pieniędzy?  
Umowa koalicyjna zawarta 
pomiędzy Prawem i Sprawie-
dliwością, Solidarną Polską 
i Porozumieniem kształtuje 
większość sejmową, potrzeb-
ną do wdrażania w życie 
naszego programu wyborcze-
go. Pozwala na uchwalanie 
wielu ustaw pozwalających 
naprawiać państwo i stwa-
rzaćcoraz lepsze warunki 
życia Polakom. Inwestycja 
w człowieka jest największą 
lokatą dla dobra narodu i jego 
przyszłości. Wymaga ona 
ogromnej determinacji i wie-
dzy o finansach publicznych, 
o mechanizmach gospodar-
czych oraz o geopolityce. 
Wymienione partie startowały 
do wyborów parlamentarnych 
z jednej listy, wielu wyborców 
nie odróżniało z jakiego ugru-
powania jest dany kandydat, 
ważne było dla nich, że był z 
listy Prawa i Sprawiedliwości. 
To zobowiązuje do współpra-
cy koalicjantów i popierania 
ustaw, które wpisują się w 
nasze hasła wyborcze, jak 
np. repolonizacja mediów. 
Proponowane rozwiązania 
prawne dotyczące mediów 
funkcjonują w wielu krajach 
europejskich, w których 
podatek od reklam nie zała-
mał rynku medialnego.Nasz 
rynek medialny w większości 
należy do kapitału zagranicz-
nego, dlatego wywołano taką 
burzę. Media te, a w zasadzie 
zagraniczni właściciele są nie-
chętni, aby pieniądze zostały 
w Polsce i wspierały naszych 
rodaków np. w czternastej 
emeryturze.  
 
Czy możliwe jest że Gowin 
dogaduje się ze Schetyną lub 
Budką i być może zechce być 
premierem opozycji?
Będąc politykiem i przy-
wódcą danej partii, należy 
rozmawiać ze wszystkimi 
środowiskami. Pan wicepre-
mier Jarosław Gowin i jego 
posłowie dobrze wiedzą, że 
kuszenie innych formacji 
politycznych np. przez Budkę 
jeszcze nikomu nie wyszło 
na dobre. Szczególnie, że 
Platforma Obywatelska ma 
tendencję zniżkową w sonda-
żach, i można śmiało powie-
dzieć, że rozpoczął się koniec 
jej funkcjonowania. Mówią 
o tym komentatorzy sceny 
politycznej. Z pewnością wie-
dzą o tym liderzy PO. Wpadli 
niedawno na pomysł utwo-
rzenia jednej listy wszystkich 
partii opozycyjnych, której 
mają zamiar przewodzić. Nie 
mając żadnego programy dla 
Polski, jednym celem ma być 
zdobycie władzy. Zostało 
to wyśmiane przez ugrupo-
wania, które mają szanse w 
następnych wyborach samo-
dzielnie powiększyć swoją 
reprezentację w parlamencie. 
Taką świadomość ma pan 
Gowin i pomimo ich kuszenia 
z ofert nie skorzysta. 
 
Czy może dojść do rozłamu 
Zjednoczonej Prawicy i 
przedterminowych wybo-
rów?
Dzisiaj nie ma innej alternaty-
wy, jak tylko współpraca całej 
Zjednoczonej Prawicy. Rząd 

doskonale daje sobie radę w 
trudnym okresie panującej 
pandemii, z którą zmaga się 
przecieżcały świat. Badania 
wskazują, że jesteśmy w 
czołówce państw, których 
gospodarki dobrze sobie ra-
dzą w kryzysie. Nieodpowie-
dzialnością polityczną byłoby 
rozpisanie przedterminowych 
wyborów w przededniu 
podziału ogromnych środ-
ków unijnych, które stworzą 
nową perspektywę rozwoju 
gospodarczego, rynku pracy, 
poprawy warunków służby 
zdrowia i stabilności fajanso-
wej polskich rodzin. 
 
Gwałtownie spada poparcie 
dla PiS-u przez młodych 
ludzi, którzy są coraz 
bardziej lewicowi. W jaki 
sposób można te tendencję 
odwrócić?
Każda partia rządząca po 
pewnym okresie notuje 
spadek notowań. Wynika to z 
nieustannych ataków wszyst-
kich ugrupowań na lidera, jak 
i nieprawdziwych przekazów 
niektórych mediów. Pomimo 
takiej nagonki i zachowań 
totalnej opozycji, niekwestio-
nowanym liderem wszyst-
kich sondaży jest Prawo i 
Sprawiedliwość. To kwestia 
wiarygodności, dotrzymy-
wania słowa, szanowania 
Polaków. Dzieje się tak dzięki 
współpracy Prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego z premierem 
Mateuszem Morawiecki i ich 
roztropnych decyzji.  
 
Strajkujące kobiety są 
wspierane przez liderów 
lewicowych partii oraz 
młodzieży. Czy PiS znajdzie 
sposób aby temat aborcji 
został wreszcie zakończony 
i czym jest dla nas Polska 
rodzina?
Patrząc na prowadzoną 
politykę Unii Europejskiej, 
można było się spodziewać 
zmian tradycji kulturowych 
w poszczególnych krajach i 
otwarcia na wszelkie działa-
nia mniejszości seksualnych. 
Pomimo że nie są prześlado-
wani, mają zagwarantowane 
wszelkie prawa, narzucona 
narracja Parlamentu Euro-
pejskiego wskazuje na inny 
świat niż jest on w rzeczywi-
stości.  W walce o elektorat 
osób wyznających wszelkie 
swobody życia, swoje poglądy 
zmieniają partie kiedyś o po-
glądach centroprawicowych. 
To cyniczna gra polityczna, 
której efektemsą ataki na 
polski Kościół, na wiarę 
chrześcijańską, na wartości 
polskiej rodziny. Patrząc na 
historie dawnych mocarstw, 
które pozwoliły na wszelkie 
swobody obyczajowe, dzisiaj 
o ich potędze tylko wspomina 
historia. Jak się szybko boga-
cili, tak szybko upadli.

Czy minister Czarnek 
dobrze zarządza szkołami. 
Młodzież i ludzie są zmę-
czeni siedzeniem w domu. 
Kiedy zostaną otwarte 
restaurację, kina, teatry i 
turystyka. Jakie pan widzi 
rozwiązanie?
Pandemia to okres, kiedy 
wszyscy uczymy się, jak 
sobie radzić nie zamyka-
jąc życia gospodarczego 
i społecznego.  Pandemia 
pokazuje, że musimy zmienić 
nasz system informatyczny, 
mobilności, nauki i gospo-
darki. Wprowadzane zasady 
funkcjonowania oświaty 
powinny w jak najmniejszym 
stopniu generować negatywne 
skutki związane z rozwo-
jem naszej młodzieży, ich 
przygotowaniem teoretycz-
nym i praktycznym. Niestety 
ograniczenia bezpośredniej 
nauki są konieczne, wynikają 
z dużego skupiska osób jaki-
mi są szkoły, gdzie pojawia 
się możliwości szybszej 
transmisji wirusa. Dzisiaj 
widzimy, że coraz więcej 
młodych osób choruje i trafia 
do szpitali. Dlatego dopóki 
nie spadnie liczba zacho-
rowań, zostanie zachowana 
hybrydowa nauka. Dopusz-
czone zostaną bezpośrednie 
egzaminy ośmioklasistów 
i maturzystów w szkołach. 
Ograniczenia skupisk ludzi 
dotyczą również kin, teatrów, 
restauracji czy miejsc wypo-
czynkowych. Musimy mieć 
świadomość, że wszelkie 
ograniczenia wpływają na 
naszą negatywną opinie ale 
z drugiej strony wszelkie po-
luzowania powodują wzrost 
liczby zachorowania i zagro-
żenie niewydolnościsłużby 
zdrowia. Takie sytuacje zo-
stały przećwiczone w wielu 
krajach na świecie, które po 
poluzowaniu musiały nałożyć 
całkowity lockdown na 
funkcjonowanie  gospodarki 
i życia społecznego.Dbajmy 
o siebie i innych, stosujmy 
się do zaleceń fachowców 
medycznych.

Młodzież dzisiaj interesuje 
się nie tylko aborcją ale 
także L.G.B.T. i ekologią. 
Na protestach są przeciwko 
rządom PiS. Za trzy lata 
pójdą do wyborów i na kogo 
będą głosować?
Zapisy Konstytucji RP jedno-
znacznie wskazują, jak należy 
rozumieć pojęcie rodziny i w 
jakim zakresie jest dopusz-
czona aborcja. Protesty kobiet 
były próbą zmian zapisów 
dającej możliwość poszerze-
nia pakietu dokonania aborcji. 
Z protestów nie wynikało 
jednoznacznie, że zmiana 
zapisów to dążenie do zmiany 
Konstytucji, a przecież tylko 
taką drogą można zmienić 
zakres obecnej ochrony życia. 
Protesty, podsycane przez 
totalną opozycję, przeisto-
czyły się w manifestacje 
polityczne, które podgrzewa-
ły atmosferę, a nie wnosiły 
stosownych projektów ustaw. 
Kraje, które poluzowały 
przepisy aborcyjne boryka-
ją się z problemem braku 
przyrostu naturalnego. Mają 
tam większą śmiertelność niż 
liczbę urodzeń. Co skutkuje 
pomysłami ściągania imi-
grantów, którzy mają swoją, 
bardziej restrykcyjną religie, 
mniejsze poszanowania praw 
kobiety, nie asymilują się ze 
społeczeństwem państwa, do 
którego docierają.

Jedynym celem opozycji jest 
zdobycie władzy

Ministerstwo Obrony Naro-
dowej ogłasza konkurs dla 
organizacji pozarządowych 
pn. „MUR,ALE HISTORIA 
WOJSKA POLSKIEGO”. 
Dzięki konkursowi można 
otrzymać dofinansowanie na 
działania patriotyczno-edu-
kacyjne i mural. Na realizację 
zadań MON zaplanowało w 
sumie 1.500.000 zł. Murale 

mogą przedstawiać polskie 
wojska, od średniowiecza 
po współczesność. Lokalne 
społeczności mogą na muralu 
upamiętnić swoich lokalnych 
bohaterów walk o niepodle-
głość, a także współczesnych 
żołnierzy Wojska Polskiego. 
Wnioski należy składać do 30 
kwietnia 2021 r. Realizacja 
zadań planowana jest od 21 

czerwca do 30 listopada 2021 r. 
Szczegóły można znaleźć 

w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej: https://www.gov.
pl /web/obrona-narodowa/
otwarty-konkurs-ofert-nr-ew
-052021wddekid i na stronie 
Ministerstwa https://www.gov.
pl/web/obrona-narodowa/mur
-ale-historia-wojska-polskiego 

Anna Czapura

MON ogłasza konkurs

Czeka nas największa inwestycja, 
czyli termomodernizacja kompleksowa szkoły 
nr 4. Jest to szkoła wybudowana w 1960 roku, 
wymagająca gruntownego remontu. 

„
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Gmina Miejska Kościan otrzy-
mała z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu 30.000 zł dofinansowa-
nia na realizację w 2021 roku 
zajęć sportowych w ramach 
programu powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”.
Samorząd Miasta Kościana od 
lat z powodzeniem pozyskuje 
dodatkowe środki na naukę 
pływania, którą objęte są dzie-
ci z kl. I i II kościańskich szkół 
podstawowych. Zajęcia na 
krytej pływalni w Kościanie 
trwają od początku marca.

6 marca 1919 r. rozkazem Do-
wództwa Głównego, oddziały 
walczące na froncie południo-
wo - zachodnim powstania 
wielkopolskiego, przekształ-
cono w 6. Pułk Strzelców 

Wielkopolskich. O jego losach 
opowiada najnowszy film, 
który mogą Państwo zobaczyć 
bezpośrednio na stronie lub 
kanale YouTube Muzeum Re-
gionalnego w Kościanie.

Dofinansowanie na naukę pływania Film o 6. Pułku Strzelców 
Wielkopolskich

Rozpoczęły się prace na te-
renie Skweru Jana Pawła II 
w Kościanie. Konieczność 
uporządkowania terenu wy-
nika z prac związanych z 
budową tunelu drogowego w 
ulicy Młyńskiej.Za renowację 
terenu odpowiedzialny jest 
wykonawca robót związanych 
z modernizacją linii kolejowej, 
który na skwerze składował 
materiały budowlane. Firma 
Torpol wysieje trawę oraz 

wyleje nowy asfalt na ulicy 
Kurpińskiego. Samorząd Mia-
sta Kościana, chcąc zapewnić 
kompleksową rewitalizację 
skweru, zdecydował o prze-
znaczeniu 150 tysięcy złotych, 
za które dodatkowo wykonane 
zostaną nowe ścieżki z na-
wierzchni mineralnej, pojawią 
się nowe nasadzenia oraz 
elementy małej architektury. 
Prace mają potrwać do końca 
kwietnia bieżącego roku.

Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego przyjął i ogłosił 
listy rankingowe wniosków 
zgłoszonych w ramach naboru 
na dofinansowanie zadań z 
zakresu infrastruktury tury-
stycznej, sportowej lekkoatle-
tycznej w ramach Programu 
„Szatnia na medal”. Gminie 
Miejskiej Kościan przyznano 
środki finansowe na zadanie 
„Przebudowa pomieszczenia 
szatniowo-sanitarnego nr 4 
na Stadionie Miejskim w Ko-

ścianie” w wysokości 63.500 
PLN.„Szatnia na Medal” to 
działanie Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
skierowane do samorządów 
lokalnych, czyli powiatów i 
gmin naszego regionu. Jego 
celem jest zbudowanie pozy-
tywnego wizerunku sportu 
kojarzonego ze zdrowiem oraz 
higieną i poprawa warunków 
ogólnodostępnych budynków 
szatniowo – sanitarnych przy 
obiektach sportowych.

W dniu 6 marca 2021 roku 
w Kościanie odbył się Ogól-
nopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego „W sercu wiel-
kopolski”. Organizatorami 
byli: Szkoła Tańca Poezja, 
Gmina Miejska Kościan i 

Gmina Kościan.Z uwagi na 
obostrzenia związane z trwa-
jącą epidemią Turniej dobył 
się bez udziału publiczności.
Retransmisja dostępna jest 
na profilu YouTube Szkoły 
Tańca Poezja.

Renowacja Skweru Jana 
Pawła II

„Szatnia na Medal”

IV Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego w Kościanie
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Wiosną 2023 r. będzie można 
przejechać bezkolizyjnie pod 
torami kolejowymi na grani-
cy Poznania i Plewisk. Przy 
ul. Grunwaldzkiej powstanie 
także węzeł przesiadkowy, 
który połączy różne środki 
transportu. Spółka Poznańskie 
Inwestycje Miejskie podpisała 
umowę z wyłonionym w postę-
powaniu przetargowym wy-
konawcą robót budowlanych, 
spółką Budimex. 

– Podchodzimy do zadania 
kompleksowo i wraz z prze-
jazdem pod torami wybudu-
jemy węzeł przesiadkowy 
przy stacji kolejowej Poznań 
Junikowo. Zależy nam, by 
mieszkańcy powiatu i Pozna-
nia mieli wygodną alternatywę 
dla samochodów. Podróżni 
np. z gminy Komorniki będą 
mogli dojechać autem lub au-
tobusem do węzła i przesiąść 
się do pociągu. Nie zapomi-
namy też o infrastrukturze 
rowerowej i chodnikach dla 
pieszych. Jestem przekonany, 
że dostępność różnych środ-
ków transportu w jednym 
miejscu zachęci mieszkańców 
dojeżdżających do centrum 
Poznania do korzystania z ko-
munikacji publicznej – mówi 
prezydent Poznania Jacek 
Jaśkowiak.

Dziś ul. Grunwaldzką prze-
cina mocno obciążona linia 
kolejowa E20 łącząca War-
szawę z Berlinem, dlatego 
przejazd przez tory jest bardzo 
często zamykany. W ramach 
inwestycji powstanie wiadukt 
kolejowy, a droga zostanie po-
głębiona tak, by jej użytkowni-
cy mogli bezkolizyjnie jeździć 
i przechodzić pod torami. 

 – Rozpoczęcie tej inwestycji 
jest dowodem na to, jak po 
długiej debacie i ścieraniu się 
wielu koncepcji przebudowy 
granicy powiatu i miasta, 

samorządy mogą dojść do 
porozumienia. To również 
dowód na to, jak doskonale 
potrafimy współpracować w 
ramach Metropolii Poznań 
na rzecz naszych mieszkań-
ców – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Od mo-
mentu pojawiania się pomy-
słu modernizacji tego układu 
komunikacyjnego, na każdym 
etapie, byliśmy ogromnym 
zwolennikiem tego zadania. 
Dziś czuję radość i satysfakcję 
z tego, że już wkrótce rozpocz-
nie się budowa tunelu, na który 
czeka tak wielu mieszkańców 
naszego powiatu i Poznania. 

Inwestycja obejmuje budowę 
lub rozbudowę istniejącego 

układu komunikacyjnego w 
rejonie ul. Grunwaldzkiej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, 
jak drogi, ścieżki rowerowe, 
chodniki, zjazdy i przystanki 
autobusowe, miejsca posto-
jowe oraz parking z układem 
dróg dojazdowych. 

- Wykonawca poprowadzi 
zadanie w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”, czyli w pierwszej 
kolejności przygotuje doku-
mentację projektową oraz 
uzyska niezbędne decyzje ad-
ministracyjne i zezwolenia, na 
co ma niespełna rok. Roboty 
budowlane rozpoczną się więc 
na początku 2022 r., a zakoń-
czą wiosną 2023 r. – mówi 
Marcin Gołek, wiceprezes 

zarządu spółki Poznańskie 
Inwestycje Miejskie.

Nowa pętla autobusowa w 
rejonie peronu PKP umożliwi 
szybką przesiadkę pomiędzy 
pociągami i autobusami w 
systemie „drzwi w drzwi”. 
Uzupełnieniem węzła będzie 
parking samochodowy typu 
„parkuj i jedź” oraz miejsca 
dla rowerów. Obiekt będzie 
dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 
Pasażerowie komunikacji 
publicznej będą mogli czekać 
na swój autobus czy pociąg 
w nowej poczekalni albo pod 
wiatami peronowymi. 

Wykonawca wraz z pla-
nowaną budową wiaduktu 

kolejowego w ciągu linii E20 
przebuduje torowisko kolejo-
we z siecią trakcyjną. Odcinek 
ul. Grunwaldzkiej pomiędzy 
planowanym węzłem a ul. 
Malwową zostanie wyremon-
towany. W ramach zadania 
planuje się również przebudo-
wę elementów infrastruktury 
technicznej, jak kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicz-
nego, sieci teletechnicznych 
i kanału technologicznego. 
Uzupełnieniem inwestycji bę-
dzie nowe zagospodarowanie 
terenu zielenią i małą archi-
tekturą (ławkami, koszami na 
śmieci).

Budowa zintegrowanego 
węzła transportowego jest re-

alizowana ze wsparciem fun-
duszy unijnych. W kosztach 
inwestycji partycypują: Miasto 
Poznań, Powiat Poznański 
oraz Gmina Komorniki. W 
2019 r. wszystkie trzy strony 
zawarły porozumienie o part-
nerstwie na rzecz realizacji 
inwestycji. Miastu Poznań 
przyznano dofinansowanie 
unijne w wysokości ponad 
66 mln zł. Pozostałe koszty 
(wykonawca wycenił prace na 
95,55 mln zł) zostaną pokryte 
przez miasto, powiat i gminę. 

- Podpisanie umowy na 
budowę węzła Grunwaldzka 
wraz z tunelem pod torami 
kolejowymi to nie tylko 
radykalna poprawa bezpie-
czeństwa drogowego, ale 
znakomity przykład dobrej 
współpracy transgranicznej 
sąsiednich samorządów. Po-
dziękowania kieruje do pana 
Jacka Jaśkowiaka – Prezyden-
ta Poznania oraz  pana Jana 
Grabkowskiego – Starosty 
Poznańskiego  za meryto-
ryczne i życzliwe podejście 
do tego trudnego tematu – 
mówi Jan Broda, wójt gminy 
Komorniki.

W planach jest również za-
chowanie w rejonie północnej 
strony węzła przesiadkowego 
rezerwy terenowej na pętlę 
tramwajową, która w przy-
szłości dałaby możliwość 
przedłużenia istniejącej sieci 
tramwajowej z Junikowa.

Projekt dofinansowywany 
ze środków UE w ramach 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 – Działanie 
3.3 Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych w tym mobilność 
miejska – Poddziałanie 3.3.3 
Wspieranie strategii nisko-
emisyjnych w tym mobilność 
miejska w ramach ZIT dla 
MOF Poznania. 

Podpisanie umowy z wykonawcą węzła Grunwaldzka 
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Leszno – Region ma 
zróżnicowaną ofertę dla 
wszystkich turystów, 
którzy zechcą tu spędzić 
kilka dni. Atrakcyjnie 
czas spędzą zarówno 
wielbiciele historii, 
zabytków architektury, 
jak i amatorzy aktyw-
nego wypoczynku. Na 
odwiedzających Leszno 
i region czekają bowiem 
interesujące produkty 
turystyczne. 

Region leszczyński ma nie-
zwykle bogatą historię. To 
tu młodość spędził Stani-
sław Leszczyński – Król 
Polski, książę Lotaryngii 
i Baru, człowiek inteligent-
ny i wszechstronnie uzdol-
niony. To właśnie atmos-
fera Leszna, przepełniona 
otwartością, tolerancją re-
ligijną i różnorodnością 
kulturową ukształtowała 
jego postać. Leszno już 
w czasach Stanisława Lesz-
czyńskiego nazywane było 
miastem królewskim, a sam 
region obfituje w zabytki 
będące dowodem dawnej 
świetności: pałace, dwory, 
kościoły, klasztory, wia-
traki. 

Na terenie regiony znaj-
dują się wyznaczone i ozna-
kowane trasy rowerowe, 
piesze oraz nordic wal-
king o łącznej długości 
ponad 900 km. Przebiegają 
malowniczymi okolicami, 
urzekają pięknem krajo-
brazu oraz zabytkami ar-

chitektury. Szlaki te łączą 
się i krzyżują, co pozwala 
na opracowanie własnych 
planów wycieczkowych. 
Wszyscy, którzy szukają 
wypoczynku od miejskiego 

zgiełku z pewnością znajdą 
tu wiele możliwości spędze-
nia wolnego czasu. 

Wędrówki szlakiem bu-
dowli drewnianych i sza-
chulcowych, najpiękniejszy 

i najbardziej malowniczy 
szlak konwaliowy w Polsce, 
niezapomniana przygoda 
w siodle na szlaku konnym 
czy też największe w Eu-
ropie lotnisko szybowcowe 

– to tylko niektóre propo-
zycje, które oferuje Region 
Leszczyński. 

Szczegółowe informacje 
na temat wszystkich atrakcji 
turystycznych w Regionie 

leszczyńskim można uzy-
skać w Centrum Informa-
cji Turystycznej przy ul. 
Słowiańskiej 24, 64-100 
Leszno, tel. 65 529 81 91. 

Zapraszamy. 

Leszczyńska oferta dla turystów

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

OKrĘGOWA 
STACJA 
KONTrOLI 
POJAZDóW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPOdZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

StIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUChOWA

749,-749,-

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

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

komputerowe dorabianie 
lakierów samochodowych



Str. 24 POWIATY-GMINY
23 marca 2021GMINA MIEDZIChOWO

Wystawa ilustracji Kata-
rzyny Boguckiej do książki 
„M.O.D.A.” Wydawnictwa 
Dwie Siostry w bibliotece 
filii w Bolewicach

Dzięki uprzejmości Wydaw-
nictwo Dwie Siostry przy-
gotowaliśmy dla Was wysta-
wę grafik na płótnie 
z książeczki dla dzie-
ci „M.O.D.A.” (czyli 
Metki Obcasy Dżinsy 
Adidasy) autorstwa Ka-
tarzyny Świeżak.

Autorką tych prze-
pięknych i lust racji, 
które odnajdziecie w 
tej książeczce jest gra-
ficzka oraz malarka 
– Katarzyna Bogucka.

Wystawę odnajdzie-
cie przy drzwiach wej-
ściowych do biblioteki. Będzie 
ona dostępna dla oglądających 
w bibliotece w Bolewicach do 
31 marca 2021.

Może być zdjęciem przed-
stawiającym 1 osoba i tekst 
„M.O.D.A. X* Wystawa ilu-
stracji Metki Obeasy Dzinsy 
Adidasy Katarzyny Boguckiej 
Wydawnictwo Dwie Siostry 

FILIA BOLEWICE od 1 lute-
go do 31 marca 2021r.”

Katarzyna Bogucka (ur. 
1985) – graficzka, ilustratorka, 
malarka, wschodząca gwiazda 
polskiej ilustracji książkowej. 
Jej wyrazisty, nowoczesny 
styl zdobywa rosnące uznanie 
krytyków i cieszy się coraz 

większą popularnością wśród 
czytelników. Geometryczne 
sylwetki i kształty, niebanalna 
kolorystyka i pełna wdzięku 
lekkość formy to znaki rozpo-
znawcze jej ilustracji, których 
nie sposób pomylić z pracami 
żadnego innego artysty.

M.O.D.A. Metki, obcasy, 
dżinsy, adidasy - smyk.com

I lu s t r a c j e  do  k s i ą ż k i 
„M.O.D.A.” Katarzyny Świe-
żak (Wydawnictwo Dwie Sio-
stry) stanowią przemyślaną i 
spójną całość. Ich kompozycja, 
zgaszone kolory i odważnie 
zaprojektowane postaci przy-
wodzą na myśl magazyny o 
modzie z lat 60. Dowcipne por-

trety gwiazd świata 
mody znakomicie 
oddają humor i 
niebanalność ilu-
strowanego tekstu, 
ujawniając zara-
zem talent artyst-
ki do karykatury. 
Stworzone przez 
nią ilustracje są sty-
lowe i eleganckie, a 
przy tym ciekawe, 
pomysłowe i przy-
stępne dla młodego 

czytelnika. Doskonale uzu-
pełniają zawarty w książce 
„M.O.D.A” przekaz, zgodnie z 
którym modą można i należy 
się bawić.

Życzymy miłego oglądania!
Prosimy odwiedzających o 

dostosowanie się do aktualnie 
obowiązujących zasad reżimu 
sanitarnego.

Wystawa grafik w Bolewicach
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Na podstawie art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 
r. o zasadach prowadzenia po-
lityki rozwoju (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1295 ze zm.) oraz art. 
10f ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) w zw. z § 2 
uchwały Nr XXVIII/350/2020 
Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu z dnia 25 listopada 
2020 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Nowy Tomyśl na lata 
2021-2030 oraz § 2 Szczegó-
łowego trybu i harmonogramu 
opracowania Strategii Roz-
woju Gminy Nowy Tomyśl 
na lata 2021-2030 stanowią-
cego załącznik do uchwały 
Nr XXVIII/350/2020 Rady 
Miejskiej w Nowym Tomyślu 
z dnia 

25 listopada 2020 r. w spra-
wie określenia szczegółowego 
trybu i harmonogramu opra-
cowania projektu Strategii 
Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl 
na lata 2021-2030

zapraszam sąsiednie gmi-
ny i ich związki, lokalnych 
partnerów społecznych i go-
spodarczych, mieszkańców 
Gminy Nowy Tomyśl oraz 

Dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu do zapoznania się 
z projektem Strategii Rozwoju 
Gminy Nowy Tomyśl na lata 
2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, 
propozycje zmian zapisów 
wraz z uzasadnieniem moż-
na zgłaszać na Formularzu 
dostępnym na stronie interne-

towej www.nowytomysl.plw 
terminie 

do 5 kwietnia 2021 r. 
Formularz zgłoszenia opi-

nii/ uwagi/ propozycji należy 
(opcjonalnie): 

1. przesłać w wersji 
wypełnionej elektronicznie 
lub jako skan, na adres e-mail: 
nowytomysl@wanir.edu.pl 

2. z ł o ż y ć  o s o b i -
ście w formie papierowej 
po uprzednim zapoznaniu 
się z projektem Strategii – 
w Gminnym Ośrodku Infor-
macji, pl. Niepodległości 10, 
64-300 Nowy Tomyśl

Projekt Strategii w wersji 
papierowej będzie dostępny do 
wglądu w Gminnym Ośrodku 
Informacji w godzinach otwar-
cia tj. w poniedziałek od 9.00 
do 16.00 oraz od wtorku do 
piątku od 9.30 do 15.30.

Burmistrz Nowego Tomyśla

Być może w ciągu kilku mie-
sięcy Gmina Nowy Tomyśl 
podejmie współpracę z Kra-
jowym Zasobem Nierucho-
mości i przystąpi do progra-
mu Społecznych Inicjatyw 
Mieszkaniowych. Szczegóły 
przedstawił nam p. Grzegorz 
Piechowiak - sekretarz stanu 

w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii. 

Gmina na objęcie udzia-
łów w nowo tworzonym SIM 
może otrzymać z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa jednorazowo wsparcie 
w wysokości do 3 milionów 
złotych.

Informujemy, że Gmina Nowy 
Tomyśl otrzymała postanowie-
nie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Po-
znaniu. Określa ono konkretne 
warunki, jakim musi odpo-
wiadać realizacja przedsię-
wzięcia pn. „Budowa nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 305 na odcinku od ul. Kole-
jowej do ul. Celnej w Nowym 
Tomyślu”. Jest to duży krok 
w kierunku zakończenia prac 
projektowych obwodnicy wraz 
z wiaduktem nad przejazdem 
kolejowym.

Burmistrz Nowego Tomyśla 
wystąpił do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Po-
znaniu z wnioskiem o uzy-
skanie pomocy finansowej na 
sprowadzenie i osiedlenie się 
na terenie naszej gminy pięciu 
rodzin polskiego pochodzenia, 
mieszkającymi poza granica-
mi Polski.

Z wnioskowanej kwoty  
834 975,00 zł (na 5 rodzin) 
uzyskaliśmy 166 995,00 zł 
dotacji na repatriantów, która 
wystarcza na sprowadzenie 
jednej, pięcioosobowej ro-
dziny. Dzięki poparciu rad-
nych Rady Miejskiej w No-
wym Tomyślu zabezpieczono  
250 000,00 zł na zakup nowe-
go mieszkania. Uzyskana ze-
wnętrzna dotacja musi zostać 

przeznaczona na zakup miesz-
kania dla sprowadzanej rodzi-
ny. Szacujemy, że gmina wyda 
na ten cel około 150 tys. zł. 
Z uwagi na mniejszą od spo-
dziewanej kwotę przyznanego 
dofinansowania, dotychczaso-
wa koncepcja przeznaczenia 
budynku po dawnym przed-
szkolu w Borui Kościelnej na 
mieszkania dla repatriantów 
uległa zmianie. Ostatecznie 
budynek zostanie wyremon-
towany z własnych środków 
i przeznaczony na mieszkania 
komunalne dla mieszkańców 
gminy. Rozpoczęcie robót bu-
dowlanych w budynku byłego 
przedszkola planujemy jeszcze 
w tym półroczu – o ile uda 
się rozstrzygnąć pozytywnie 
postępowanie przetargowe.

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

Finansowanie nowych 
inwestycji

Postanowienie w sprawie 
budowy obwodnicy 

Dotacja na repatriantów

Miło nam poinformować, 
że dnia 14 marca br., Pani 
Julianna Kocka mieszkanka 

Wytomyśla obchodziła setne 
urodziny. Życzymy dużo zdro-
wia, spokoju i pogody ducha. 

Setne urodziny mieszkanki 
Gminy Nowy Tomyśl
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W połowie lutego w Opa-
lenicy  odbyło się pierwsze 
spotkanie, w którym udział 
wzięli włodarzy gmin powia-
tów grodziskiego, nowotomy-
skiego i wolsztyńskiego oraz 
starostów tych powiatów. 

Podczas spotkania doszło do 
podpisania porozumienia, 
które ma na celu podjęcie 
współpracy w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Te mają pomóc 
że w pozyskaniu pieniędzy 
unijnych dla wspomnianych 
terenów.

Wszystko zaczęło się po 
ogłoszeniu konsultacji spo-
łecznych projektu Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2027 
dot. funduszy europejskich na 
lata 2021-2027 – rozwój Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 

autorstwa Marszałka Marka 
Woźniaka, w szczególności w 
zakresie Obszarów Strategicz-
nej Interwencji,  gdzie poza 
dotychczasowymi obszarami 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych – Poznań i 
Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej, tworzy się dodatko-
we Obszary Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych: 
Konińskiego Obszaru Funk-
cjonalnego, Leszczyńskie-
go Obszaru Funkcjonalnego, 
Pilskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego 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 powiększa-
jącego się dystansu społeczno-
gospodarczego.

W związku z tym faktem 
w auli remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opalenicy 
odbyło się pierwsze spotkanie 
włodarzy gmin powiatów gro-
dziskiego, nowotomyskiego i 
wolsztyńskiego oraz starostów 
tych powiatów. 

Ustalono wówczas, że za-
chodnia granica województwa 
wielkopolskiego, stanowiąca 
otwarcie na województwo 
lubuskie i zachód Europy 
powinna być również uję-
ta w strategii województwa 
wielkopolskiego, jako obszar 
wymagający interwencji. 

Powstająca dysproporcja 
np. w układzie komunika-
cyjnym w porównaniu do 
województwa lubuskiego, 
w szczególności w zakresie 
dróg wojewódzkich, 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 
dynamiczny rozwój gmin nale-
żących do miejskiego obszaru 
funkcjonalnego Poznania, a 
kończących się na Buku i Stę-
szewie z drugiej strony. Dla-
tego podpisano porozumienie 
14 gmin i trzech powiatów w 
sprawie konieczności utworze-
nia Zintegrowanych Obszarów 
Inwestycyjnych Zachodniej 

części Województwa Wielko-
polskiego jako obszaru wyma-
gającego interwencji. 

Co nas łączy? 
- Autost rada Wolności  

i konieczność bezpośredniego, 
bezkolizyjnego skomuniko-
wania tych powiatów, linia 
kolejowa Warszawa – Berlin 
i Zbąszyń – Wolsztyn – Gro-
dzisk – Poznań, obszary Natu-
ry 2000, gdzie konieczne jest 
ograniczenie presji, inwestycje 
proekologiczne i bezpieczne 
dla środowiska nakłady w 
turystykę, łączy nas wreszcie 
Wielkopolska Dolina Kopalna 
stanowiąca główny rezerwu-
ar wody pitnej. Łączy nas 
również wspólna tożsamość 
i historia na tle podziału ad-
ministracyjnego 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 Inwe-
stycyjny Zachodniej części 
Województwa Wielkopol-
skiego i przewidzieć alokację 
środków RPO na ten cel. 
Takie działania podejmują 
nasi sąsiedzi np. samorządy 
Województwa Lubuskiego. 
Mamy nadzieję, że Marszałek 
dostrzeże nasze dotychczaso-
we starania i gospodarność 
i uwzględni również nasze 
potrzeby na programowa-
nie do 2027r., szczególnie 
w momencie drastycznego 
obniżenia poziomu środków 
unijnych przeznaczonych dla 
Wielkopolski – poinformowali 
przedstawiciele porozumienia.

Razem po wspólną przyszłość! Podpisano porozumienie
Łączy nas również 
wspólna tożsamość 
i historia na tle po-
działu administra-
cyjnego kraju

„
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
serdeczne życzenia świąteczne 

członkom, pracownikom, 
klientom oraz firmom współpracującym 

składa 
Zarząd Agro Team

www.agroteam.com.pl

Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze
Goździn 1B / 62-067 Rakoniewice

tel./fax + 48 614 441 109 / e-mail: utrata@agroteam.com.pl

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

W ramach programu 
Czysta i Zielona Gmina 
Grodzisk Wielkopolski, nie-
zmiennie jesteśmy na pTAK 
!!! W Parku Miejskim swoje 
miejsce znalazło kolejnych 
40 ptasich „M-1”.

Mając na uwadze troskę o 
bioróżnorodność, w ramach 
programu „Czysta i Zielona 
Gmina Grodzisk Wielkopol-
ski” w czwartkowy poranek 
4 marca w Parku Miejskim 
zamontowane zostały kolejne 
ptasie budki. czterdzieści no-
wych ptasich „M - 1” stanowić 
będzie lokum dla jeżyków, 
sikorek, szpaków, mazurków, 
wróbli czy innych drobnych 
ptaków. 

Jak zawsze, podczas zawie-
szania budek towarzyszyły 

nam maluchy z gminnego 
przedszkola im. Krasnala Ha-
łabały. To na ich barkach bo-
wiem spocznie kiedyś troska 

o środowisko naturalne. Jeśli 
teraz nauczą się jak dbać o naj-
bardziej bezbronnych miesz-
kańców Ziemi, nie zapomną o 
nich w zgiełku codzienności 
dorosłego życia. Dzieci z gru-
py Sójki i Sikorki z dużym 
zainteresowaniem słuchały 
informacji o zasadności bu-
dowania domków dla ptaków. 
Te, które są zawieszone w 
grodziskim parku, wykonane 
zostały w ramach programu re-
socjalizacji przez wychowan-
ków Zakładu Poprawczego 
w Grodzisku Wielkopolskim 
pod nadzorem dyrektora Se-
bastiana Szwedzińskiego oraz 
instruktora zawodu Stanisława 
Ludwiczaka. 

Do tej pory, zawiesiliśmy 
już 200 nowych mieszkań dla 
ptaków. Liczymy, że wkrótce 
uznają je za swój dom.

Nowe ptasie domki znalazły miejsce 
w Parku Miejskim

Przy zachowaniu niezbęd-
nych środków ostrożności,  w 
minioną sobotę 13 marca w 
Grodziskiej Hali Sportowej 
odbył się V Turniej Żak Cup, 
w którym uczestniczyło 59 
chłopców i jedna dziewczyna 
z rocznika 2014.

W turnieju wzięły  udział 
po dwie drużyny reprezentu-
jące Zbąszynecką Akademię 
Piłkarską Patrię Buk ,Gro-
dziską Akademię Piłkarską i 
Uczniowski Klub Sportowy 
Dyskobolia.

Mali adepci rywalizowali 
bez udziału publiczności, ale 
nie zabrakło im woli walki, 
choć nie wynik liczył się naj-
bardziej ale dobra, sportowa 
zabawa. 

Złote medale, na k tó -
re zasłużyli wszyscy mali 
uczestnicy wręczył Zastępca 
Burmistrza Grodziska Wiel-
kopolskiego Marcin Brudło 
oraz Prezes UKS Dyskobolia 
Grodzisk Artur Kalinowski. 
Organizację turnieju koordy-

nował trener UKS Grodzisk 
Wielkopolski Tomasz Pią-
tyszek.

Działalność UKS Grodzisk 
Wielkopolski dofinansowana 
jest z dotacji Gminy Grodzisk 
Wielkopolski .

autor zdjęcia: Dariusz Domagała

Piłkarski turniej małych sportowców

Niedobór wody w ubiegłych 
latach skłania nas do podjęcia 
działań, które mogą złagodzić 
jej ewentualny niedostatek w 
nadchodzącym okresie wege-
tacyjnym

Dlatego apelujemy, aby 
każdy właściciel gruntów, w 
szczególności rolnik, który ma 
możliwość zmagazynowania 
wody podjął kroki mające na 
celu jej zatrzymanie lub spo-
wolnienie odpływu.

Drogocenna woda
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W poniedziałek, 15 marca 
2021 r., Magdalena Górska 
- Założyciel Wyższej Szkoły 
Handlu i Usług w Poznaniu, 
przekazała na ręce Starosty 
Grodziskiego Mariusza Zga-
ińskiego oraz Wicestarosty 
Sławomira Górnego, dwa sty-
pendia o łącznej wartości 50 
000 zł, przeznaczone dla absol-
wentów szkół prowadzonych 
przez Powiat Grodziski.

Jest to forma wsparcia, która 
umożliwi absolwentom grodzi-
skich szkół na sfinansowanie 
3 lat studiów stacjonarnych 
lub niestacjonarnych w Wyż-
szej Szkole Handlu i Usług w 
Poznaniu.

Misją Wyższej Szkoły Han-
dlu i Usług w Poznaniu jest 
kształcenie wyspecjalizo-
wanych kadr na kierunkach 

takich jak: ekonomia, ra-
chunkowość i finanse, logi-
styka, a także bezpieczeństwo 
narodowe, administracja czy 
dziennikarstwo i komuni-

kacja społeczna. Co roku 
uczelnia przeznacza ponad 
milion złotych na studia dla 
zdolnej młodzieży, fundując 
stypendia.

Pani Magdalenie serdecznie 
dziękujemy za kolejny rok 
współpracy, a absolwentom, 
którzy uzyskają wsparcie, 
wielu sukcesów naukowych!

Przekazanie stypendiów We wtorek 9 marca 2021 r., 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński oraz Wicestarosta 
Sławomir Górny spotkali się 
z Mateuszem Kaczmarkiem 
– Mistrzem Polski Seniorów 
w biegu przez przeszkody na 
dystansie 3000m.

Mateusz Kaczmarek jest 
24-letnim mieszkańcem Po-
wiatu Grodziskiego, a dokład-
niej Rakoniewic. Swoją przy-
godę z lekkoatletyką rozpoczął 
w 2011 roku w Wojewódzkim 
Międzyszkolnym Ludowym 
Klubie Sportowym Nadodrze 
Powodowo. 

Obecnie mieszka i studiu-
je w Bydgoszczy; trenuje w 
klubie sportowym BKS Byd-
goszcz. 

W ubiegłym roku wystar-
tował w Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Polski we 
Włocławku i tam zdobył tytuł 
Mistrza Polski w biegu przez 
przeszkody. Dystans 3000 

m pokonał w 8 minut i 57 
sekund.

Starosta Grodziski rozma-
wiał ze sportowcem o jego 
drodze do zwycięstwa, tre-

ningach, a także planach na 
przyszłość.

Na pamiątkę spotkania, 
przedstawiciele Zarządu Po-
wiatu Grodziskiego wręczyli 
Mistrzowi statuetkę i upo-
minek oraz życzyli zdrowia, 
realizacji planów na kolejne 
lata, a także motywacji do 
dalszej pracy i rozwoju kariery 
sportowej.

Spotkanie z Mistrzem Polski 
w biegu przez przeszkody

Dystans 3000 m 
pokonał 
w 8 minut 
i 57 sekund

„
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przyjmujemy zamówienia 
na uroczystości rodzinne i święta

PIEKARNIA CUKIERNIA
EuGENIuSZA KOcIKA 

w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

REKLAMA 
 tel.  608 321 611

Wesołych 
Świąt Wielkanocnych 

życzą 
Właściciele i Pracownicy firmy
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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

PROduKcJA OKIEN 
I dRZWI Z PcV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

rATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

PrZY młYNIE
BISTrO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA cZESKA

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

kom. 600 335 837

KAM-TRANS 
ul. Wiśniowa 2
Grodzisk Wielkopolski 
tel. 61 444 71 06

DTJ Sp. z o.o. 
ul. Słowiańska 12
Grodzisk Wielkopolski 
tel. 61 673 11 48

Naszym pracownikom oraz kontrahentom 
życzymy zdrowych, spokojnych 

i radosnych Świąt 
Wielkanocnych 

Zapraszamy do naszego sklepu 
w ROStARZEWIE 

i życzymy udanych zakupów

Zdrowych, radosnych 
i rodzinnych Świąt, 

aby Zmartwychwstanie 
Pańskie przyniosło ze sobą 
radość, pokój, nadzieje 

i miłość

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14
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www.restauracjasandra.pl
Oferta dostępna wyłącznie 

w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

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

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

KrzyżówKĘ wraz  z rozwiązaniem prosimy wyciąć i wysłać 
na adres redaKcji: POWiAty-gminy ul. gArbAry 23 62-065 grOdziSK WlKP.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA

1. Zwierze domowe / 2. Stolica Peru / 
3. Teren zabaw dzieci / 4. Znakomity produkt / 
5. Może być zbożowy / 6. Potocznie policja / 
7. Miasto nad morzem /
8. Moneta europejska / 9. Ptak wróblowaty /
10. Pierwiastek z tablicy Mendelejewa / 
11. Kiedyś była tania ... / 
12. Jest w więzieniu / 13. Choroba weneryczna

W podziękowaniu za współpracę i okazane 
zaufanie serdecznie życzymy Państwu radosnych, 
pełnych ciepła i spokoju Świąt Wielkanocnych.      
     składa 
Firma DROGOPAL - OPALENICA

64-330 OPALENICA ul. PRZEMYSŁOWA 17

SALON MEBLOWY
I.J. Matuszewscy Sp. Jawna

Grodzisk Wielkopolski 
ul. Mossego 11A

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

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

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



Str. 32 POWIATY-GMINY
23 marca 2021


