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BEZPłATNY

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

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

Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYcZNIA 22  
RAKONIEWIcE UL. POcZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Od 30 marca br.na placu Nie-
podległości w Nowym Tomy-
ślu możemy podziwiać nowe 
instalacje wiklinowe. Tym 
razem to formy tematyczne 
nawiązujące do Świąt Wiel-
kanocnych– wiklinowy ko-
szyk przyozdobiony barwnymi 
dekoracjami oraz otwierane 
pisanki z wiosennymi kwia-
tami, które zostały w nich 
zasadzone. 

Ponadto na placu możemy 
podziwiać wystawę plenerową 
obrazów autorstwa artysty 
malarza pana Zdzisława Po-
łącarza.

Zapraszamy!

Nowe wiklinowe formy na placu 
Niepodległości! Marta Skutnik i Piotr Bolko 

są podróżnikami od wielu lat 
mocno związanymi z Gruzją, 
gdzie  prowadzą hostel i win-
nicę. O urokach tego kraju mo-
gliśmy dowiedzieć się podczas 
spotkania online, zorganizo-
wanego 7 kwietnia przez Miej-
ską i Powiatową Bibliotekę 
Publiczną w Nowym Tomyślu, 
w ramach Klubu Miłośników 
Podróży Przez kontynenty. 
Autorami pokazu byli: Marta 
Skutnik - miłośniczka zwierząt 
i ludzi, opiekunka grup tury-
stycznych w Gruzji i w Polsce 
oraz Piotr Bolko – winiarz, 
podróżnik i fotograf. Pokazali 
oni Gruzję jako najpiękniejszy 
zakątek ziemi, słynący z wina 
i chleba, którego powołaniem 
jest uszczęśliwianie ludzko-
ści najlepszymi winami na 
świecie. 

Na zaprezentowanych foto-
grafiach można było upajać się 
widokiem gór Kaukazu, boga-
tymi w winnice nizinami oraz 
pięknem Morza Czarnego. 

źródło: https://bibliotekant.pl/
kraj-wina-i-chleba-gruzja/ - Miejska i 

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Nowym Tomyślu”

Kraj wina i chleba. Gruzja

W Ogrodzie Zoologicznym 
dla lepszego komfortu zwie-
dzających został zamontowany 
nowy biletomat z funkcją 
wydawania reszty oraz z moż-
liwością płatności kartą, a 
jeżeli ktoś posiada aplikację 
to płatność można dokonać 
również telefonem. Miejmy 
nadzieje, że nowe urządzenie 
ułatwi wizyty w zoo. 

Biletomat obsługiwany jest 
w 3 językach: niemieckim, 
angielskim i ukraińskim. Jest 
bardzo łatwy w obsłudze po-

siada dotykowy wyświetlacz 
na którym wyszczególnione 
są ceny biletów.

Ilona Jakubowska
Pełniąca obowiązki Dyrektora

Parku Miejskiego w Nowym Tomyślu 

Nowy biletomat w Ogrodzie Zoologicznym
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W ostatnim czasie informo-
waliśmy o akcji Grodziskiego 
Klubu Biegacza dotyczącej 
porządkowania lasów, przy-
drożnych rowów, popularnych 
miejsc spacerów.

Okazuje się, że to nie jedy-
na inicjatywa mieszkańców 
naszej gminy. Jest ich coraz 
więcej, za co serdecznie dzię-
kujemy. Jesteśmy pełni uzna-
nia, że poświęcacie Państwo 
swój czas, by w mieście było 
jeszcze piękniej i czyściej, a 
spacer nie budził frustracji 
z powodu śmieci, ale dawał 
prawdziwe uczucie relaksu.|

Dzięki inicjatywom miesz-
kańców uporządkowane zosta-
ły m.in. okolice lasu w Zdroju i 
Grąblewie, a także tzw. osiedle 
sportowe oraz Szubianki w 
Grodzisku Wielkopolskim.

Mamy nadzieję, że ci, któ-
rzy pozostawiają śmieci tam, 
gdzie nie ma dla nich miejsca 
zawstydzą się, bo ilości są 
zatrważające.

A wystarczyłoby po prostu, 
żeby każdy sprzątał po sobie.

Dziękujemy naszym mieszkańcom 
za wspaniałą inicjatywę

W piątek 19 marca gościli-
śmy w Urzędzie Miejskim 
pierwszą mieszkankę gminy 
Grodzisk Wielkopolski uro-
dzoną w 2021 roku wraz 
z rodzicami i starszą sio-
strzyczką. Gratulacje oraz 
upominek od Samorządu 
Grodziskiego szczęśliwym 
rodzicom wręczyli Burmistrz 

Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Gawron 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Agnieszka Maik.

Małej Liwii oraz całej rodzi-
nie życzymy przede wszyst-
kim zdrowia, ale też wielu 
szczęśliwych chwil spędzo-
nych w rodzinnym gronie.

Gratulacje dla pierwszej 
mieszkanki gminy urodzonej 

w 2021 roku

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

23 marca Gmina Grodzisk 
Wielkopolski przekazała ko-
lejne urządzenie medyczne na 
rzecz miejscowego szpitala.

W ramach środków wła-
snych, odpowiadając na po-
trzeby grodziskiej placówki 
szpitalnej, Gmina zakupiła 
insuf lator laparoskopowy.  
Urządzenie to  umożliwia re-
gulację przepływu oraz utrzy-
manie stałego ciśnienia gazu 
w jamie otrzewnej w trakcie 
zabiegu. Wartość urządzenia 
to 50 tysięcy złotych.

Oficjalnego przekazania 
sprzętu na ręce P. Dyrektor 
SP ZOZ Haliny Sroczyńskiej  
dokonał Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Hojan.

Wsparcie dla grodziskiego szpitala
Z dniem 1 kwietnia 2021r. 
rozpoczął się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Miesz-
kań. Dane zebrane w spisie 
przeznaczone są do opracowy-
wania strategii i programów 
rozwojowych dla kraju, regio-
nów i gmin.

Zalecaną metodą jest spis 
internetowy. Wystarczy wejść 
na stronę spis.gov.pl, zalogo-
wać się do aplikacji i wypełnić 
formularz. Jeżeli nie spiszą 
się Państwo samodzielnie 
skontaktuje się z Wami tele-
fonicznie lub bezpośrednio 
rachmistrz spisowy, który 
przeprowadzi spis. Pamiętaj-
my, że udział w spisie jest obo-
wiązkowy i nie można odmó-

wić rachmistrzowi udzielenia 
informacji na zadane pytania.

W przypadku braku dostępu 
do internetu mogą się Państwo 
spisać w każdym urzędzie 
statystycznym, urzędzie woje-
wódzkim lub urzędzie miasta 
i gminy. 

W Grodzisku Wielkopol-
skim specjalne miejsce do 
samospisu przygotowano w 
Gminnym Centrum Informacji 
przy ulicy Przemysłowej 7/1, 
które czynne będzie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 16.00.

Spisu można również doko-
nać dzwoniąc na infolinię spi-
sową pod numer 22 279 99 99.

Już dziś wejdź na spis.gov.
pl i spisz się przez Internet. 
Zapraszamy do udziału.

Stanowisko do samospisu w gminie

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp. 
 ul. Garbary 23 pok. 219 tel. 608 321 611

Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611
WYDAWCA:  Wydawnictwo  Reklamowo - Prasowe „Powiaty-Gminy”, Grodzisk Wlkp., 
ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601,  e-mail: h-dymalski@wp.pl
DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02

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

 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

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

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

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

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

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

DORABIANIE KLUCZY 
SERWIS

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

62-065 GRODZISK WLKP. UL. GARBARY 14
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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 
mediów oraz podział unij-
nych pieniędzy?
Obserwując w ostatnich 
tygodniach relacje tych 
ugrupowań należy zauważyć 
że różnic między nimi jest 
znacznie więcej. Zjednoczoną 
Prawicę dzieli coraz więcej 
spraw. Przykładowo Andrzej 
Sośnierz i Wojciech Maksy-
mowicz otwarcie i zdecydo-
wanie krytykowali działania 
rządu w sprawie epidemii 
COVID-19. Zbigniew Ziobro 
już zapowiedział, że wraz ze 
swoim ugrupowaniem będzie 
głosował przeciw PiSowi w 
sprawie ratyfikacji unijnego 
Funduszu Odbudowy. Swoje 
znaczenie mają też przepy-
chanki, jakie obserwowali-
śmy przy ustalaniu kandydata 
prawicy w nadchodzących 
wyborach Prezydenta Rze-
szowa. Koalicja trzeszczy w 
szwach i jeszcze w tym roku 
może to przynieść daleko 
idące konsekwencje dla 
naszego kraju.

Czy może dojść do rozłamu 
Zjednoczonej Prawicy i 
przedterminowych wybo-
rów?
Jest to bardzo możliwe. Nara-
stające napięcia w obozie rzą-
dzącym mogą doprowadzić 
do przedwczesnych wyborów 
parlamentarnych na jesieni.

Czy możliwe jest że Gowin 
dogaduje się ze Schety-
ną lub Budką i być może 
zechce być premierem 
opozycji?
Wszystko zależy od tego, ile 
odwagi ma Premier Jarosław 
Gowin, ale również od tego, 
czy gotów byłby zaryzy-
kować i poświęcić pewne 
miejsce w obecnym rządzie 
w zamian za zaledwie moż-
liwość, wizję, czy obietnicę 
premierowania w następnym 
rządzie. Pamiętajmy jednak 
że nie od samego Jarosława 
Gowina zależy, w którą 
stronę pójdzie Porozumienie. 
Niedawna „opera mydlana” 
z udziałem Adama Bielana 
opuszczającego Porozumie-
nie każe wątpić, czy to śro-
dowisko karnie i solidarnie 
wsparłoby Premiera Gowina                        
w przypadku, gdyby chciał 
on zmienić front. Co również 
ważne, Jarosław Kaczyński i 
PiS najpewniej nie przyglą-
daliby się bezczynnie takiej 
zmianie sojuszy. Już nieraz 
dowiedli, że potrafią za apa-

naże i stanowiska przeciągać 
czy to posłów w Sejmie, czy 
radnych w Sejmikach, tak by 
zbudować większość.

Gwałtownie spada poparcie 
dla PiS-u przez młodych 
ludzi, którzy są coraz 
bardziej lewicowi. W jaki 
sposób można te tendencję 
odwrócić?
Nigdy nie wchodziłem w 
buty doradcy PiS-u i nie 
zamierzam. Cieszy mnie 
natomiast zainteresowanie 
młodzieży PSL-em i jego 
programem, który wycho-
dzi naprzeciw potrzebom 
młodych ludzi: darmowe 
posiłki w szkołach, zwięk-
szenie finansowania edukacji 
przez państwo, e-tornister, 
zwiększenie liczby godzin 
nauczania języków obcych, 
zmniejszenie liczebności 
klas do 20 uczniów, 1000 zł 
miesięcznie dla studentów, 
50 tys. zł na wkład własny 
dla młodych kupujących 
swoje pierwsze mieszkanie, 
działki budowlane za 1 zł w 
ramach programu „Ziemia 
dla Młodych”– wszystko to w 
moim przekonaniu odpowia-
da potrzebom i aspiracjom 
młodych Polaków, którzy 
nie chcą dać się wciągnąć w 
ideologiczną wojnę lewicy z 
prawicą, tylko budować god-
ną przyszłość bez konieczno-
ści emigracji.

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?
Strajki zostały wywołane 
przez PiS, który zdemolo-
wał społeczny kompromis 
aborcyjny, funkcjonujący w 
Polsce z powodzeniem od 
wielu lat. Gdyby nie agre-
sywne działania PiS , nie by-
łoby protestów, ani przyszłej 
gwałtownej liberalizacji pra-
wa aborcyjnego. A ta może 
nas czekać, kiedy „wahadło”, 
które PiS wychylił nadmier-
nie na prawo, wychyli się 

na lewo. Pewną zapowie-
dzią tego są wspomniane 
przez p. Redaktora nastroje 
wśród młodzieży, według 
badań społecznych – coraz 
bardziej lewicowe. Koalicja 
Polska stoi na stanowisku, 
że powinniśmy przywrócić 
spokój i ład społeczny, a tym 
ładem jest obowiązujący od 
dekad i akceptowany przez 
większość Polaków kompro-
mis aborcyjny. Po ustaniu 
pandemii powinniśmy 
przeprowadzić referendum w 
tej sprawie.

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?
Wierzę że młodzi ludzie nie 
dadzą się porwać ideolo-
gicznym wojnom prawicy z 
lewicą, które to wojny ani nie 
zapewnią im wykształcenia, 
ani zawodu, ani udanego 
startu w dorosłość. Wybio-
rą mądrze i zagłosują na 
Koalicję Polską, która działa 
na rzecz poprawy warunków 
życia młodych ludzi w bar-
dzo konkretnym, namacal-
nym wymiarze. Możemy się 
kłócić o mniej lub bardziej 
lewicową lub prawicową listę 
lektur w szkołach, a możemy 
sfinansować zwiększenie 
liczby godzin nauczania 
języków obcych, tak by 
młodzi mieli świat otworem i 
nie mieli barier językowych. 
Możemy toczyć ideologiczne 
wojny, a możemy wesprzeć 
kwotą 50 tys. na wkład wła-
sny młodych starających się 
o kredyt na mieszkanie. To 
jest inna jakość polityki, inne 
spojrzenie, niż ideologiczne 
okładanie się maczugami po 
głowach. Jestem przekonany 
że młodzi Polacy to docenią.

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?
Minister Czarnek jest jednym 
z tych, którzy mają duże za-
sługi w tym że młodzi ludzie 
coraz bardziej odwracają 
się od PiS. Jest doskonałym 
przykładem ideologizacji sfe-
ry życia, która powinna być 
od wpływów politycznych, 
partyjnych wolna. To bardzo 
męczy i zniechęca nie tylko 
uczniów, ale ogół wyborców 
i myślę że już w następnych 
wyborach zobaczymy tego 
efekty.

Koalicja trzeszczy w szwach
Rozmowa z posłem Krzysztofem Paszykiem

POLITYCZNE ROZMOWY POSŁÓW

123miliony złotych dla wo-
jewództwa wielkopolskiego. 
Znamy rozstrzygnięcia w 
ramach rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 

- Bardzo się cieszę, że na liście 
znalazło się tak wiele inwesty-
cji z naszego województwa. To 
świadczy o profesjonalizmie, 
zaangażowaniu i pomysłowo-
ści osób zaangażowanych w 
tworzenie wniosków. To wła-
śnie przedstawiciele lokalnej 
społeczności znają najlepiej 
jej potrzeby. Wierzę, że pie-
niądze z rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych zostaną 
spożytkowane w sposób naj-
lepszy z możliwych - mówi 
poseł Marta Kubiak. 

Lista wybranych inwestycji: 

Powiat pilski: 
-Przebudowa i unowocze-

śnienie Pracowni Endosko-
pii oraz Poradni i Oddziału 
Okulistycznego w Szpitalu 
Specjalistycznym w Pile im. 
Stanisława Staszica wraz z 
wyposażeniem

-Dofinansowanie zakupu 
samochodu specjalistycznego 
z przeznaczeniem dla Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pile

-Budowa zbiorników reten-
cyjnych wody pitnej w mieście 
Wysoka

-Budowa budynku remizy 
OSP w Nowej Wsi Ujskiej

-Przebudowa osiedla w Mia-
steczku Krajeńskim wraz z 
kanalizacją deszczową

-Przebudowa istniejącej 
drogi o nawierzchni brukowej 
oraz częściowo bitumicznej na 
odcinku Kłoda – Pokrzywnica

-Budowa drogi gminnej 
G129366P przebiegająca przez 
Wyrzysk ul. Leśna i wieś 
Polanowo

Powiat złotowski: 
-Okonek - Budowa gmin-

nego systemu zaopatrzenia w 
wodę w miejscowości Brokę-
cino i Okonek

-Tarnówka - budowa boiska 
wielofunkcyjnego

Powiat 
czarnkowsko-trzcianecki: 
-Rewitalizacja zabytkowe-

go kościoła parafialnego pw. 
Wszystkich Świętych w Białej

-Budowa 3 bliźniaczych, 
ogólnodostępnych boisk 
sportowych ze sztucznej na-
wierzchni w Trzciance

-Budowa wieży radiowej 
wraz z infrastrukturą komuni-
kacyjną na potrzeby policyjnej 
cyfrowej łączności radiowej w 
powiecie czarnkowsko-trzcia-
neckim. 

-Modernizacja Komisariatu 
Policji w Trzciance

-Doposażenie powiatowych 
placówek medycznych

-Poprawa bezpieczeństwa i 
warunków pracy strażaków w 
czasie pełnienia służby

-Przebudowa budynku Mu-
zeum Ziemi Czarnkowskiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Oddział Dziecięcy w Czarn-
kowie

-Poprawa stanu infrastruk-
tury obiektów kulturalno-re-
kreacyjnych w Wieleniu

Powiat chodzieski:
-Inwestycje w Szpitalu Po-

wiatowym
-Przebudowa strategicznego 

ciągu komunikacyjnego, dro-
gowego w m. Wyszyny

Powiat wągrowiecki: 
-Budowa ulicy Polnej w 

Damasławku oraz budowa 

kanalizacji deszczowej
-Przebudowa i rozbudowa 

istniejącego głównego budyn-
ku Szpitala w celu dostoso-
wania go do obowiązujących 
przepisów

-Rozbudowa systemu łącz-
ności radiowej na terenie po-
wiatu wągrowieckiego wraz z 
modernizacją zaplecza maga-
zynowo - garażowego Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wągrowcu

-Budowa instalacji gazo-
wej w Szkole Podstawowej w 
Gołańczy

Powiat wolsztyński:
-Rozbudowa i przebudo-

wa szpitala powiatowego w 
Wolsztynie

Powiat obornicki: 
-Zakup dwóch stołów ope-

racyjnych oraz aparatu do 
znieczuleń na potrzeby Pu-
blicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej- Szpital Powiato-
wy w Obornikach

-Kompleksowa moderni-
zacja systemu monitoringu 
wizyjnego miasta Oborniki i 
jego rozbudowa

-Utwardzenie terenu przed 
budynkiem Urzędu Gminy w 
Ryczywole

-Adaptacja istniejących po-
mieszczeń na potrzeby pra-
cowni lekcyjnych i bieżącego 
funkcjonowania Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Olimpijczy-
ków Polskich w Rogoźnie

Powiat szamotulski:
-Doposażenie w sprzęt me-

dyczny Szpitala Powiatowego 
w Szamotułach

Powiat międzychodzki:
-Budowa boiska wielofunk-

cyjnego o sztucznej nawierzch-
ni przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Międzychodzie

Powiat nowotomyski: 
-Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla budowy szkoły 
podstawowej ze stołówką i salą 
gimnastyczną w Nądni

123miliony dla Wielkopolski

Mieszkańcy Nowego To-
myśla i okolic dzwonią do 
redakcji w sprawie zwiększe-
nia ilości punktów szczepień. 
Obecnie jest tylko jeden w 
szpitalu powiatowym. 

Jak to wygląda jeżeli w około  
czterotysięcznym miasteczku 
Rakoniewice są trzy punkty: 
dwa w Centrum Medycznym 
i jeden w Rodzinnej Przy-
chodni „Puls”. 

W związku z powyższym za-
dzwoniłem  do „Zdrowity”- 
Przychodni Niepublicznej, 
gdzie dostałem informacje, 
że w ubiegłym roku nawet 

brali udział w szkoleniu zdal-
nym i mieli otworzyć punkt 
szczepień, lecz postawiono 
zbyt dużo różnych warunków, 
które były zbyt trudne do wy-
konania. Mimo tych trudno-
ści z przychodni „Zdrowita” 
został wydelegowany zespół  
do punktu szczepień, który 
powstanie w Hali Sportowej 
przy OSiR. 

Podobna sytuacja jest w 
Przychodni Niepublicznej 
„Panaceum”. Z tego Ośrod-
ka Zdrowia także zostanie  
przekazany zespół medyczny 
do szczepień w Hali Sporto-
wej. Tą sytuację z punktem 

szczepień potwierdził Sta-
rosta nowotomyski Andrzej 
Wilkoński. W rozmowie ze 
mną powiedział, że czeka na  
decyzję wojewody na odpo-
wiedź dotyczącą szczepionek. 
Ten punkt szczepień w Hali 
Sportowej ma zostać otwarty 
19 kwietnia br . z inicjatywy 
starosty Andrzeja Wilkoń-
skiego. Starosta zapropo-
nował cztery stanowiska, a 
pomoc medyczną obiecali 
przekazać szpital powiatowy 
oraz „Zdrowita” i „Pana-
ceum”, więc ten problem 
będzie miał optymistyczny 
finał. 

Red. Gwardzik

Wpadł mi w ręce dokument, 
w którym jest apel do samo-
rządów powiatu grodziskiego 
o wprowadzenie uchwały so-
lidarności z osobami LGBT. 
Z tym apelem w imieniu 
Młodej Lewicy zwraca się 
koordynator regionalny w 
Województwie Wielko-
polskim Adam Boch oraz 
koordynator powiatowy 
w powiecie grodziskim – 
Dominika Ratajczak. Jestem 
przekonany, że większość 
mieszkańców powiatu nie 
bardzo rozumie co oznacza 
L.G.B.T. Więc tym oso-
bom, a zwłaszcza radnym 
wyjaśniam, że to są ludzie: 
„Lesbijki, Geje, Biseksualiści 
i Transseksualiści”. Zatem 
ten skrót znakomicie nadaje 
się do manipulacji opinią 
publiczną. 

Wracając do apelu samorzą-
dowców o wprowadzeniu 
uchwały o L.G.B.T należy 
zaznaczyć, iż manipulacją 
są badania naukowe, które 
stanowią, że osób L.G.B.T. w 
powiecie stanowi 10% miesz-
kańców. Biorąc pod uwagę, 
że w powiecie mieszka około 
50 tysięcy osób to by zna-
czyło,że jest ich pięć tysięcy! 
Wątpić należy czy w ogóle 
jest jeden procent. Pokażcie 
mi chociaż dziesięciu tranwe-
stytów lub biseksualistów.  

Jeżeli chodzi o demontaż 
państwa prawa to świetnym 

przykładem był protest  
kobiet w Grodzisku, gdzie 
były świńskie hasła , które 
trzymali szkolni gówniarze. 
Demontaż państwa to rów-
nież hasła „ spier..lać PiS”. 
Trzeba wygrać wybory, ale z 
takimi hasłami nie zagłosują 
porządni ludzie . 

Jak wynika z dalszej treści 
L.G.B.T. chce  zaspokoić 
swoje potrzeby takie jak 
formalizacja związków gejów 
oraz lesbijek. Uważam, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby 
tworzyli swoje kluby lub sto-
warzyszenia, ale nie, żeby się 
z tym okazywali publicznie. 

Nie może być tak, aby 
jeden procent osób dyktował  
warunki 99 procentom. Ta 
taktyka L.G.B.T. jest celowa- 
najpierw związki gejów, a 
następnie żądać prawa do ad-
opcji dzieci. I co to oznacza 
,że geje mogą uczyć młodzież 

sztuki gender co by oznacza-
ło pedofilię. 

Wszystko co wiąże się z 
tymi postulatami przychodzi 
z zachodu z Holandii,Bel-
gii i Niemiec. Nie służy to 
Polsce, która od tysięcy lat 
jest kulturowo chrześcijań-
ska. Od wychowania dzieci 
i młodzieży są rodzice a nie 
ludzie związani z L.G.B.T. 
Wierzę, że rozsądni rodzice, 
a szczególnie samorządowcy 
nie ulegną tej manipulacji. 
Oczywiście obowiązują 
zasady równości poszanowa-
nia innego światopoglądu i 
orientacji seksualnych. 

Franciszek Gwardzik
wydawca „Powiatów”

Optymistyczny finał z punktami 
szczepień w Nowym Tomyślu

Manipulacja uchwałą LGBT
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Wojewoda wielkopolski Mi-
chał Zieliński podpisał dwie 
pierwsze umowy w ramach 
programu Maluch +. W ramach 
tegorocznej edycji „malucha” 
do Wielkopolski trafi aż 41 
mln złotych. 

Celem programu „Maluch+” 
jest zwiększenie dostępno-
ści terytorialnej i finansowej 
miejsc opieki w żłobkach, klu-
bach dziecięcych i u dziennych 
opiekunów dla wszystkich 
dzieci, w tym dzieci niepełno-
sprawnych oraz wymagających 
szczególnej opieki.

Program „Maluch+” wspie-
ra rozwój instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 
3 - żłobków, klubów dziecię-
cych i dziennych opiekunów. 
Beneficjenci programu mogą 
otrzymać dofinansowanie do 
tworzenia i funkcjonowania 
miejsc opieki. „Maluch+” jest 
programem rocznym.

- Jestem dumny, że wielko-

polskie rodziny mogą liczyć 
na pomoc państwa. Nie mam 
wątpliwości, że instytucjo-
nalna opieka nad dziećmi jest 
niezwykle potrzebna każdemu 
rodzicowi – mówi Michał Zie-
liński, wojewoda wielkopolski. 

W latach 2016-2021 na re-
alizację zadaniach w ramach 
Programu Maluch+ w Wiel-
kopolsce przeznaczono kwotę 
ponad 152 milionów złotych. 

Z podpisanych dziś umówi 
skorzysta Gmina Wolsztyn, 
która otrzymała 3.660.000,00 
zł dotacji, dzięki której wy-
budowany zostanie budynek 
żłobka – z nowoczesnym 
wyposażeniem oraz placem 
zabaw -  i powstaną aż 122 
miejsca dla dzieci do lat 3.

Z kolei do Gminy Rogoźno 
trafi 1.650.000,00 zł. Dotacja 
umożliwi rozbudowę i adapta-
cję budynku żłobka oraz zakup 
wyposażenia – powstanie 50 
miejsc dla dzieci do lat 3.

Zjednoczona Prawica od 
wielu lat odnawia demo-
kratyczny mandat podczas 
kolejnych wyborów. Tak jak 
w każdej rodzinie czasem 
mamy odmienne zdanie w 
niektórych sprawach, ale 
zawsze zmierzamy w jed-
nym kierunku. Jestem prze-
konany, że nasi przyjaciele 
ograniczą podkreślanie 
różnic i w kluczowych spra-
wach będziemy głosować 
wspólnie. 

Czy możliwe jest że Gowin 
dogaduje się ze Schety-
ną lub Budką i być może 
zechce być premierem 
opozycji?
To doświadczony polityk. 
Nie chce mi się wierzyć, że 
poważnie rozważa propozy-
cje opozycji. Alternatywą dla 
Zjednoczonej Prawicy jest 
egzotyczna koalicja około 
dziesięciu partii: PO, Nowo-
czesnej, Inicjatywy Polskiej, 
Zielonych, PSL, SLD, Ra-
zem, Wiosny i Polski 2050. 
Paliwo nienawiści do Prawa 
i Sprawiedliwości szybko 
by się wypaliły. W gronie 
formacji tak różniących się 
w kwestiach społecznych, 
gospodarczych i światopoglą-
dowych Porozumienie musia-
łoby zrezygnować z realizacji 
wielu swoich postulatów.

Czy może dojść do rozłamu 
Zjednoczonej Prawicy i 
przedterminowych wybo-
rów?
W przypadku samodzielnego 
startu partia wicepremiera 
Gowina miałaby niewielkie 
szanse na wprowadzenie 
swojej reprezentacji. Solidar-

na Polska niewiele większe. 
Tymczasem przedterminowe 
wybory oznaczałyby chaos, 
na który Polska w dobre 
epidemii nie może sobie 
pozwolić.

Gwałtownie spada poparcie 
dla PiS-u przez młodych 
ludzi, którzy są coraz 
bardziej lewicowi. W jaki 
sposób można te tendencję 
odwrócić?
Młodzież zawsze jest 
przekorna. Kilka lat temu 
mnóstwo młodych osób 
zaangażowało się w projekty 
patriotyczne, prawicowe. 
Oni nadal są aktywni. Przy 
oczywistych obostrzeniach 
niedawno bardzo wielu z 
nich pamiętało o Żołnierzach 
Wyklętych. Wcześniej spon-
tanicznie bronili kościołów 
przed dewastacją. Nasz rząd 
wprowadził stawkę PIT 0% 
dla osób do 26 roku życia. To 
kilkaset złotych w kieszeni 

więcej. A przecież za rządów 
naszych poprzedników bezro-
bocie wśród ludzi młodych 
było olbrzymia bolączką, a 
stawki były symboliczne. 

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?
Nie podpisałem wniosku do 
Trybunału Konstytucyjnego, 
gdyż doceniałem wartość 
kompromisu. Jednocześnie 
szanuje to orzeczenie. W 
świetle zapisów konstytucji 
wyrok mógł być tylko jeden. 
Przypominam podobne 
stanowisko w tej sprawie po-
przednich prezesów TK: prof. 
Zolla czy prof. Rzeplińskie-
go. Jeśli ktoś chce zmienić 
te przepisy musi zgromadzić 
większość 2/3, aby zmienić 
konstytucję. Póki co, po 
opublikowaniu uzasadnienia, 
sprawa jest zamknięta. 

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?
Po jednym z protestów pod 
moim biurem poselskim 
zaprosiłem przedstawicie-
li strajkującej młodzieży. 

Byłem pewny, że mają do 
powiedzenia więcej niż tylko 
wylęgarnie i nic nie wno-
szące hasła. Temat aborcji 
był tylko jednym z wątków. 
Okazało się, najbardziej in-
teresowały ich kwestie pracy 
na godnych warunkach czy 
zdobycia mieszkania. Na spo-
kojnie porównaliśmy sytuację 
finansową ich rodzin kilka lat 
temu i obecnie. Podam 
przykład. Dzięki nam kobiety 
dostają 6000 zł rocznie na 
każde dziecko, bezrobocie 
wśród kobiet jest znacznie 
niższe. Mogą iść wcześniej 
na emeryturę, otrzymać 
trzynaste i czternaste świad-
czenie. Jedyne co kobietom 
oferuje opozycja to aborcja 
na życzenie. Pragmatyczny 
wybór w dniu wyborów może 
być tylko jeden. Prawo i 
Sprawiedliwość. 

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?
Faktycznie konieczność 
zdalnego nauczania to duże 
wyzwanie. Zarówno pod 
względem efektywności na-
uki, jak i zdrowia psychiczne-
go młodych ludzi. Cieszę, że 
większość nauczycieli została 
już zaszczepiona. Natomiast 
trzecia fala epidemii która 
przetacza się przez Europę 
opóźnia otwarcie kolejnych 
branż. Na tle większości 
krajów Unii Europejskiej ra-
dzimy sobie dobrze, zarówno 
na tle medycznym i gospo-
darczym. 

Maluch Plus 2021 – pierwsze 
umowy

Gowin w egzotycznej koalicji?
Rozmowa z posłem Marcinem Porzuckiem

W przypadku samodzielnego startu partia wi-
cepremiera Gowina miałaby niewielkie szanse 
na wprowadzenie swojej reprezentacji.

„
Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego 
informuje, że udostępniła 
na platformie ePUAP usługę 
Zgłoszenie wypadku przy 
pracy rolniczej co ułatwi 
zgłaszanie wypadku przy 
pracy rolniczej oraz skła-
danie wniosku SR-23 o jed-
norazowe odszkodowanie z 
tytułu stałego lub długotrwa-
łego uszczerbku na zdrowiu 
spowodowanego wypadkiem 
przy pracy rolniczej lub rol-
niczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formu-
larza zgłoszenia, użytkow-
nik, po zalogowaniu się do 
ePUAP, powinien:
1. wpisać w wyszukiwarce 
słowa: zgłoszenie wypadku 
przy pracy rolniczej
2. wybrać sprawę
3. wypełnić formularz Zgło-
szenie wypadku przy pracy 
rolniczej
4. wskazać w formularzu, do 
której jednostki: OR KRUS/
PT KRUS zgłoszenie ma być 
przekazane.

Zgłaszając wypadek przy 
pracy rolniczej za pośrednic-
twem platformy ePUAP moż-
na również złożyć i wysłać 
Wniosek SR-23 o jednorazo-
we odszkodowanie 
Zachęcamy wszystkich rol-

ników, szczególnie w czasie 
pandemii, do korzystania z 
tej formy zgłaszania wypad-
ku przy pracy rolniczej- – 
mówi Łukasz Grabowski 
Dyrektor OR KRUS w 
Poznaniu. 

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej 
możliwe także przez ePUAP
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Wojewoda Wielkopolski Mi-
chał Zieliński wręczył samo-
rządowcom kolejne symbolicz-
ne czeki dla Domów Pomocy 
Społecznej. Środki pochodzą 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na 2021 rok i zo-
stały przyznane przez Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej. 
Kolejne wsparcie Domów Po-
mocy Społecznej przyczyni się 
do lepszego funkcjonowania 
DPS-ów w naszym rejonie.

Tym razem wsparcie otrzy-
mały: DPS Koło ul. Poniatow-
skiego 21 oraz DPS Koło ul. 
Blizna 55 w wysokości ponad 
101 tys. zł; DPS Skubarczewo 
gmina Orchowo, DPS Strzał-
kowo oraz DPS Zagórów w 
wysokości ponad 161 tys. zł; 
350 tys. dla: DPS Trzcianka, 
DPS Gębice, DPS Wieleń ul. 
Staszica 2 oraz DPS Wieleń 
ul. Chopina 2; 160 tys. dla: 

DPS Łężeczki gmina Chrzyp-
sko Wielkie oraz DPS Piłka 
Zamyślin; 277 tys. dla: DPS 
Chlebno gmina Łobżenica, 
DPS Dębno gmina Łobżenica, 
DPS Falmierowo, DPS Piła 
oraz DPS Rzadkowo gmina 
Kaczory; 216 tys. zł dla: DPS 
Rogowo gmina Krobia, DPS 

Chwałkowo gmina Krobia, 
DPS Chumiętki gmina Krobia 
oraz DPS Zimnowoda gmina 
Borek Wlkp.;144 tys. zł dla: 
DPS Ostrów Wlkp, DPS Psary 
gmina Sieroszewice oraz DPS 
Odolanów. Czeki odebrali 
starostowie powiatów. 

Roman Szymański

Rządowe wsparcie dla domów 
pomocy społecznej

„Senior+” oraz „Aktyw-
ni+” to wiodące rządowe 
programy społeczne, które 
mają na celu wsparcie osób 
starszych. O ich realizacji 
w Wielkopolsce podczas 
briefingu prasowego mó-
wiła wicewojewoda Aneta 
Niestrawska oraz dyrektor 
wydziału polityki społecz-
nej Łukasz Krysztofiak.

Celem programu „Senior+” 
jest zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecz-
nym osób starszych. W 2020 
roku w Wielkopolsce dofinan-
sowane zostało utworzenie 22 
nowych placówek (2 Dzienne 
Domy Senior+ i 20 Klubów 
Senior+), w których do dyspo-
zycji jest 615 nowych miejsc 
dla seniorów. Dotacja na re-
alizację tych zadań wynosiła 2 
986 066 zł. Rządowe wsparcie 
na kwotę 2 848 720 zł dotyczy 
także 50 już funkcjonujących 

placówek, które zapewniają 
1249 miejsc. W Wielkopolsce 
mamy 85 placówek Senior+, 
w których jest 2 tysiące 278 
miejsc dla seniorów. W latach 
2017-2020 do Wielkopolski 
trafiło łącznie ponad 19 mi-
lionów złotych. W ramach 
programu najwięcej placówek 
powstało w powiecie ostrow-
skim - 7, ostrzeszowskim - 6 
oraz gnieźnieńskim - 5.

Program „Aktywni+” , do 
roku 2020 ASOS – Asystent 
Osoby Niepełnosprawnej, 
zakłada wsparcie seniorów, 
a także osób niepełnospraw-
nych, o ograniczonej aktyw-
ności ruchowej – poprzez 
włączanie w różne formy edu-
kacji i współpracy międzypo-
koleniowej. Jest on skierowany 
do: organizacji pozarządo-
wych, kościołów i związków 
wyznaniowych, spółdzielni 
socjalnych, stowarzyszeń jed-
nostek samorządu terytorial-

nego, spółek oraz klubów 
sportowych. W Wielkopolsce 
w latach 2016-2019 w ramach 
programu ASOS zrealizowa-
no 58 projektów dla ponad 
9 tyś. uczestników. Wartość 
dofinansowania wyniosła 5,8 
mln zł. W samym roku 2020 
dzięki wsparciu w wysokości 
2,7 mln zł zrealizowano w wo-
jewództwie wielkopolskim 25 
projektów. To między innymi 
zajęcia i programy edukacyjne, 
ale także szkolenia dla wolon-
tariuszy czy wspieranie rodzin 
w opiece nad osobą starszą. 
Program „Aktywni+”, który 
zastępuję program ASOS, 
daje możliwość organiza-
cjom pozarządowym i innym 
uprawnionym podmiotom 
działającym na rzecz osób 
starszych ubiegania się o do-
finansowanie projektów kwotą 
od 25 do nawet 250 tysięcy zł.

Roman Szymański
Fot. H. Dymalski

Realizacja rządowych programów

Gdy w październiku 2019 
r. uroczyście wbudowa-
no kamień węgielny pod 
największy w Polsce kom-
pleks centrum senioralny, 
zlokalizowany na terenie po 
byłym szpitalu miejskim, 
który obejmował 11 budyn-
ków u zbiegu ulic Szkolnej 
i Podgórnej, wszyscy, a 
szczególnie seniorzy ocze-
kiwali szybkiej realizacji i 
możliwości skorzystania z 
kompleksu medycznego. 

Plany przewidywały powsta-
nie kliniki rehabilitacyjnej, 
rezydencji zapewniającej ca-
łodobową opiekę, apartamenty 
ze wsparciem medycznym 
(w formule assisted living) 
oraz miejsce pobytu dziennego 
dla seniorów. Inwestycję reali-
zuje ORPEA Polska, która w 
styczniu 2017 roku - pod wcze-
śniejszą nazwą MEDI-system 
- za około 40 mln zł kupiła 
nieruchomość od Miasta Po-
znań. Lokalizacja kompleksu 
w centrum miasta ma ogromne 
znaczenie dla osób starszych 
i rodzin, którym zależy na 
możliwości łatwego dotarcia 
do domu opieki, bliskości 
infrastruktury miejskiej, a 
przede wszystkim pozostania 
w centrum życia lokalnej spo-
łeczności. Otwarcie planowane 
jest na przełomie 2021 i 2022.

Z dziennikarskiego obo-
wiązku zainteresowałem się 
obecnym stanem realizacji i 
zaawansowaniem prac. Nieste-
ty obserwując z zewnątrz plac 
budowy, niewiele się dzieje. 
W związku z tym przesłałem 
zapytanie do ORPEA Polska 
następującej treści: - Zwracam 
się z uprzejmą prośbą o prze-
słanie informacji związanej z 
aktualnymi pracami na terenie 
budowy Centrum Senioralne-
go w Poznaniu w rejonie ulicy 

Szkolnej. Czy prawdą jest, że 
Sztandarowa dla Poznania in-
westycja stanęła pod znakiem 
zapytania. Chciałbym uzyskać 
oficjalną informację o ewen-
tualnym wstrzymaniu prac 
oraz planach realizacji. Wg 
zapowiedzi z 9 października 
2019 r. (wbudowanie kamienia 
węgielnego), otwarcie plano-
wane było na przełomie 2021 
i 2022. Jaki jest obecny stan 
realizacji, ile osób obecnie 
pracuje na  terenie budowy i 
jaki jest termin uruchomienia 
Centrum. 

Otrzymaliśmy odpowiedź 
przesłaną przez Magdalenę 
Michalską Dyrektor mar-
ketingu, komunikacji i PR 
– „Uprzejmie informuję, że 
w zakresie funkcjonalnym 
Inwestycja będzie realizowana 
zgodnie z wcześniejszymi za-
łożeniami, jednak w zmienio-
nym harmonogramie. Obecnie 
trwa proces dostosowania 
projektu do wymogów, jakie 
przed obiektami medyczny-
mi postawiła pandemia. Po 
zakończeniu prac projekto-
wych, zostanie przeprowadzo-
ny przetarg na Generalnego 
Wykonawcę. Poprzedni został 
unieważniony, gdyż zakończył 
się w okresie pierwszego loc-
kdownu. Prace budowalne pla-

nujemy rozpocząć na początku 
III kwartału 2021 r., jednak ten 
termin zależny jest od sytuacji 
epidemiologicznej w Polsce”.

Ponieważ odpowiedź mnie 
nie usatysfakcjonowała, ma-
teriał przesłałem do Biura 
Prasowego Urzędu Miasta 
w Poznaniu z prośbą o usto-
sunkowanie się do obecne-
go stanu. Odpowiedź z UM: 
„Panie Redaktorze, jesteśmy 
w stałym kontakcie z inwesto-
rem. Miasto Poznań uzyskało 
zapewnienie, że inwestycja 
będzie realizowana zgodnie z 
wcześniejszymi założeniami. 
Rozpoczęcie prac budowla-
nych jest przewidziane na III 
kwartał tego roku. Obecnie 
trwa proces dostosowywania 
projektu kliniki do nowych 
wymogów dotyczących obiek-
tów medycznych. Z uwagi na 
konieczność wprowadzenia 
zmian w projekcie tej części 
inwestycji, w pierwszej ko-
lejności powstanie rezyden-
cja senioralna i mieszkania 
asystowane. W drugim etapie 
- klinika. Konieczność zmiany 
przyjętego harmonogramu 
oraz podział inwestycji na dwa 
etapy wymusiła przedłużająca 
się pandemia oraz niepewna 
sytuacja w służbie zdrowia.” 

Roman Szymański

Centrum Senioralne 
w Poznaniu

Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej ogłosiło 
nabór w ramach programu 
„Senior+” na lata 2021-
2025. Program jest konty-
nuacją programu wielo-
letniego „Senior+” na lata 
2015-2020. 

Zakłada wspieranie finansowe 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, w zakresie realizacji 
zadań własnych, polegających 
na prowadzeniu i zapewnieniu 
miejsc w ośrodkach wsparcia 
„Senior+”. O przyznanie dota-
cji w ramach konkursu mogą 
ubiegać się jednostki samo-
rządu terytorialnego szczebla 
gminnego, powiatowego oraz 
wojewódzkiego.

Miasto planowało złożenie 
wniosku o przyznanie środków 
na utworzenie ośrodka wspar-
cia Klub „Senior+”. Zgodnie 
z wymogami konkursu, Klub 
powinien spełniać następujące 
standardy: usytuowanie w 
miejscu dostępnym dla senio-
rów oraz przystosowanie do 
potrzeb oraz możliwości osób 
niepełnosprawnych; w lokalu 
muszą znajdować się: po-
mieszczenie ogólnodostępne 
wyposażone w stoły i krzesła 
(lub kanapy i fotele) pełniące 
funkcję sali spotkań; pomiesz-
czenie kuchenne lub aneks 
kuchenny, wyposażone w 
sprzęty, urządzenia i naczynia 
do przygotowania i spożywa-
nia posiłków; łazienka wypo-
sażona w dwie toalety (dla ko-
biet i mężczyzn) i umywalkę; 
wydzielone miejsce pełniące 
funkcję szatni; pomieszcze-
nie do zajęć rehabilitacyjno
-ruchowych wyposażone w 
drabinki, materace oraz inne 
niezbędne wyposażenie do-
stosowane do wieku uczestni-
ków; pomieszczenie klubowe 

wyposażone w sprzęt RTV, 
komputer z dostępem do Inter-
netu, kanapy i fotele; łazienka 
wyposażona w prysznic z 
krzesełkiem oraz uchwyty pod 
prysznicem; pomieszczenia 
należące do ośrodków wspar-
cia „Senior+”, usytuowane w 
budynkach będących siedzibą 
również innych podmiotów 
nie mogą dzielić części wspól-
nych (np. łazienek czy szatni); 
powierzchnia użytkowa przy-
padająca na jedno miejsce w 
ośrodku musi wynosić nie 
mniej niż 5 m2.

W celu znalezienia od-
powiedniego lokalu Miasto 
zwróciło się do następujących 

podmiotów: PTBS, ZKZL 
Sp. z o.o., SM Młodych, 
SM Winogrady, SM Jeżyce, 
SM Grunwald, Poznańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej, 
Młodzieżowego Dom Kultury 
Nr 2, Domu Kultury Stokrot-
ka oraz Fundacji na Rzecz 
Ludzi Osamotnionych Srebrne 
Lata. Żaden z dostępnych 
lokali nie spełniał wymogów 
konkursu. W związku z tym 
odstąpiono od aplikowania o 
środki na utworzenie ośrodka 
wsparcia Klub „Senior+” w 
edycji 2021.

Roman Szymański

Poznań nie skorzysta z programu 
„Senior+”

Po raz kolejny kombatanci 
Poznańskiego Czerwca ‚56 
mogą ubiegać się o pomoc fi-
nansową. Na ten cel rząd prze-
znaczył 500 tys. zł. Wnioski 
kierowane do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego moż-
na składać do 30 kwietnia 

2021 r. Wzór wniosku można 
pobrać ze strony interneto-
wej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu 
(http://poznan.uw.gov.pl). Jest 
on także dostępny w gmachu 
urzędu wojewódzkiego oraz 
w delegaturach WUW w Ka-

liszu, Koninie, Lesznie i Pile. 
Z uwagi na zagrożenie pande-
mią, wnioski należy przesyłać 
pocztą na adres Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go, al. Niepodległości 16/18, 
61-713 Poznań z dopiskiem 
„Czerwiec’56”. 

Pomoc finansowa dla uczestników Powstania 
Poznański Czerwiec ’56
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Jako stały bywalec festiwali 
muzycznych w Zielonej Gó-
rze, Kołobrzegu, Opolu, So-
pocie - oraz Jazzu nad Odrą, 
Jazz Jamboree, Warszawskiej 
Jesieni itp  - spotykałem za 
kulisami członków grupy 
Trubadurzy ,ale ten ansambl 
nie budził we mnie większe-
go zainteresowania. Bardziej 
dostrzegałem powołany przez 
Sławę Mikołajczak i Krzysz-
tofa Krawczyka eksperymen-
tujący zespół Izomorf 67, 
który nie zaistniał na dłużej 
na polskiej scenie muzycznej.

Na początku lat siedemdzie-
siątych - oprócz działań z 
mojej strony przy Wielko-
polskich Rytmach Młodych 
i pokrewnych inicjatywach 
(Poznańskie Muzykalia, 
Bluesowania, M jak muzyka) 
związałem się etatowo ze 
Stowarzyszeniem Muzyki 
Estradowej w Łodzi i powo-
łałem przy tej instytucji Klub 
Publicystów Estradowych, w 
którym działało bardzo wielu  
znanych dziennikarzy nie 
tylko estradowych, ale także 
krytyków muzycznych z tzw. 
muzyki poważnej. Od 1973 
roku przyznawaliśmy swoje 
nagrody w kilku kategoriach. 
W 1975 r.  tytuł Piosenkarza 
Roku otrzymał jednogło-
śnie Krzysztof Krawczyk. 
Podczas Festiwalu Piosenki 
Radzieckiej w Zielonej 
Górze, Andrzej Kosmala 
nieśmiało zapytał czy mogę 
go zapoznać z Artystą. Ci, 
którzy mnie znają wiedzą, że 
nie jestem psem ogrodnika i  
potrafię się dzielić z każdym 
potrzebującym. Oczywiście 
doprowadziłem do spotkania 
w internacie, gdzie noco-
wali dziennikarze i Andrzej 
nieśmiało spytał czy mógł-
by pisać teksty dla Niego. 
Krzysztof przyszedł z gitara 
i przy nas wykonał własną 
kompozycję w stylu seurfa 
Trini Lopeza. Do rana Ko-
smala napisał tekst i opatrzył 
go pseudonimem Andrzej 
Tara. Mimowolnie stałem się 
akuszerem pierwszego prze-
boju duetu Krawczyk - Tara.

Kiedy otrzymał propozycję 
koncertowania w USA wraz 
z żoną Halina Żytkowiak za-
proponowali mojej pierwszej 
żonie Barbarze opiekę na 
małym Krzysiem, rówieśni-
kiem naszego syna Łukasza, 
ja w tym czasie zdobywałem 
wiedzę w łódzkiej filmówce 
na wydziale scenariuszowym. 
Po powrocie ze Stanów prze-
prowadziłem z Nim wywiad, 
który opublikowałem za na-
mową redaktora naczelnego 
Aleksandra  Kwaśniewskiego 
w dzienniku Sztandar Mło-
dych. W roku 1977 Krzysztof 
Krawczyk śpiewać zaczął 
poezję Sergieja Jesienina, 
wplecione w fabułę przedsta-
wienia spektaklu Staroświec-
ka komedia Arbuzowa w 
Teatrze Polskim w Poznaniu 
w reżyserii Romana Kordziń-
skiego. Nagrał także longplay 
z songami Jesienina.
  Kiedy przyjechali z 
Hamburga przedstawiciele 
,producenci  z e znanej firmy 
fonograficznej Polydor, aby 
podpisać kontrakt na nagra-
nie dwóch singli (nagrał) 
zostałem zaproszony na śnia-
danie do Hotelu Polonez, by 
przysłuchać się rozmowom 
w obecności zainteresowane-
go, kompozytora Wojciecha 
Trzcińskiego i Andrzeja 
Kosmali. Wielokrotnie kiedy 
koncertował w Poznaniu i 

Wielkopolsce przekazywał 
mi zaroszenia na swoje reci-
tale, zwracałem Mu uwagę, 
że nie przypomina chociaż 
namiastkę tych songów Jesie-
nina, odpowiadał, że to etap 
zamknięty.

Kiedy Mu oznajmiłem, że 
Czesław Niemen zapropo-
nował mi współpracę i będę 
producentem audycji radio-
wych z muzyką chrześcijań-
ską oraz planuję coroczny 
Festiwal z Przeslaniem z 
przebojami contenporary 
christian music zadeklarował, 
że dostarczy płyty z taką mu-
zyką i chętnie wezmie udział 
w festiwalu. Plany o jakich 
wspomniałem Krzysztofowi 
ziściły się , audycję nazwali-
śmy Lista Pokornych, nadal 
bez  przerwy od 26 lat jest 
emitowana w poznańskim 
Radio Emaus. Nadawały ja 
także inne rozgłośnie kato-
lickie  We wrześniu 1998 we 
Wrześni odbył się także  pię-
ciogodzinny koncert Festiwal 
z Przesłaniem w miejscowym 
amfiteatrze we Wrześni. 
Krzysztof miał kończyć fe-
stiwal, nieco sie spózniał, ale 
3 tysiąc słuchaczy cierpliwie 
oczekiwało Jego śpiewu 
„Bogu niech będą dzwięki.”  
oznajmił.  Mówił też, że 
wiara jest dla Niego wielkim 
oparciem. Scieżką, którą 
zdąża i na której czuje się 
bezpiecznie, bo wie, że obok 
jest Chrystus, cokolwiek by 
się nie wydarzyło ON jest 
ze mną. Z wiarą łączy się 
nadzieja, że tam po drugiej 

stronie czeka nas niebo. Tak 
mówił 25 lat temu i pozostał 
wierny takiemu dewizie 
życiowej. Twierdził także, że 
swoją muzyką, swoim śpie-
waniem sprawia, że łatwiej 
będzie zrozumieć dekalog i 
dojrzeć drogowskaz z napi-
sem Wiara, Nadzieja, Miłość. 
Znany był z tego, że głośno 
wychwalał Pana Boga. Wcze-
śniej miał  koncert w oddalo-
nym o 250 km Kluczborku. 
Opłaciło się czekać twierdzili 
słuchacze, bo przed Nim w 
tym festiwalu śpiewali Beata 
Bednarz, Gang Marcela, Deo 
Optimo Maximo, Aslam, 
Jafia Namuel ,Oveyo, MFA 
Kara, Eb Davis, Tomasz 
Żółtko, Korneliusz Matuszek, 
Piotr Starzyński.

Mimo iż jesteśmy rówieśni-
kami (On o trzy tygodnie 
starszy ode mnie) i działamy 
w tej samej branży w XXI 
wieku zerwały się nasze 
relacje, kontakty też były 
sporadyczne, raczej ich nie 
było...

 Krzysztof Wodniczak

P.S Oddolna inicjatywa 
postarała się, aby w dniu 
pogrzebu w sobotę 10 
kwietnia o godz. 12.00 przed 
wejściem do Teatru Polskiego 
w Poznaniu zachęcić po-
znaniaków - i nie tylko - do 
przyjścia ze zniczami, i w ten 
sposób oddać hołd niekwe-
stionowanemu ARTYSCIE. 
Wieczny odpoczynek racz śp. 
Krzysztofowi Krawczykowi 
dać Panie, RiP.

Moje trzy grosiki do wieńca 
laurowego Krzysztofa Rok 2020 był wyjątkowy. Czas 

pandemii dał nam możliwość 
na chwilę się zatrzymać. Mimo 
stresów, strachu i bezbronno-
ści w nowej rzeczywistości 
pozwolił dostrzec pozytywy, 
skupić się na nich i poczuć 
wdzięczność za dar życia, 
za każdą chwilę z bliskimi. 
Nauczył nas widzieć inaczej.

Teledysk na YouTube: ht-
tps://youtu.be/26V5-TCJ0y0

Singiel w serwisach stre-
amingowych: https://ffm.to/
DAGADANAinaczej

Teledysk pokazuje każdego 
z członków polsko-ukraiń-
skiego zespołu DAGADANA, 
zarówno jako muzyków, ale i 
ludzi, w których życiu panuje 
zarówno harmonia, jak i nieład 
i trud. W klipie zespół wystą-
pił wraz ze swoimi rodzinami. 
Ujęta jest również samotność. 
W tym wszystkim dostrzega-
my blask.

“Inaczej” to trzeci singiel i 
klip do płyty “Tobie”. Jedyny 
utwór, który odbiega od trady-
cji pieśni życzeniowych, która 
zawarta będzie na krążku. Jest 
on jednak zapisem czasu. Mu-
zyka powstała jeszcze przed 

czasem pandemii. Tekst napi-
saliśmy z perspektywy rozłąki 
i nowych wyzwań, które zo-
stały przed nami postawione.

Na album “Tobie” ukazał 
się już 9 kwietnia i złożyło się 
na niego dwanaście utworów:

1 Nowe Wrota,2 Do Ciebie 
Kasieńko,3 Goi Ty Nasha 
Pani,4 Skoro Świt,5 Shchedryi 

Vechir (zobacz teledysk),6 
Hola Hola,7 Zazhurylasia,8 
Hej leluja,9 Zazhurylasia,10 
Inaczej,11 Na Zdrowie (zobacz 
teledysk).12 Slaven Yes

Album można już zamawiać 
w preorderze, na stronie kul-
turalnysklep.pl . Klip powstał 
przy wsparciu STOART.

Dagmara Gregorowicz

Teledysk DAGADANA

duet Krzysztofów KRAWCZYK I WODNICZAK na Targach Estradowych Łódz  1975 R

Zdobywcy GRAMMY® 
Twenty One Pilots właśnie 
ogłosili datę premiery 
nowego albumu Scaled And 
Icy, który ukaże się już 21 
maja. Jednocześnie zapre-
zentowali dzisiaj pierwszą 
odsłonę nowej ery, udostęp-
niając singiel zapowiadają-
cy album, pt. „Shy Away”. 
Utworowi towarzyszy klip 
wyreżyserowany przez 
Miles & AJ. „Scaled And 
Icy” to pierwszy od trzech 
lat album Twenty One 
Pilots, następca platynowe-
go m. in. w USA i w Polsce 
albumu Trench.

Oprócz ogłoszenia nowej płyty 
zespół zapowiedział również 
ich pierwszy w karierze glo-
balny livestream - “Twenty 
One Pilots - Livestream Expe-
rience”, który odbędzie się w 
sobotę, 22 maja o 2 w nocy 
naszego czasu. Wydarzenie za-
powiada się na niezapomniany 
spektakl wypełniony zarówno 
nowymi utworami, jak i naj-
większymi hitami zespołu z 
ich dotychczasowej kariery. 

Tyler Joseph napisał i prawie 
w całości sam wyprodukował 
nowy album w jego domo-
wym studiu podczas rocznej 
izolacji, podczas gdy Josh 
Dun dogrywał partie perku-
syjne na drugim końcu kraju. 
Album „Scaled And Icy” to 
owoc „wirtualnej” współpracy 
obydwu muzyków, przepełnio-
ny powszechnie panującymi 
emocjami towarzyszącymi 

nam w 2020 roku: niepoko-
ju, samotności, znudzenia, 
czy wątpliwości dotyczących 
przyszłości. Duet musiał zrzec 
się swoich dotychczasowych 
przyzwyczajeń podczas pra-
cy w studio, co wpłynęło na 
odważniejsze i bardziej kre-
atywne podejście do pisania 
nowej muzyki. W rezultacie 
stworzyli utwory, które dają 
nam siłę do działania, nawet 
pomimo chwilowych niepo-
wodzeń. 

W 2020 roku Twenty One 
Pilots zaskoczyli fanów wyda-
jąc single „Level of Concern” 
oraz „Christmas Saves The 
Year”. Pierwszy z nich wylą-
dował w zestawieniu Billboard 
Hot 100 oraz otrzymał złoty 
status z Stanach Zjednoczo-
nych i pozwolił na zwycięstwo 
zespołu w kategorii “Favorite 
Artist – Alternative Rock” 
podczas gali American Music 
Awards. Dodatkowo grupa 
pobiła rekord Guinnessa na 
najdłuższy klip w historii 
dzięki nigdy nie kończącemu 
się teledyskowi do „Level of 
Concern”. Wymyślony przez 
zespół wraz z reżyserem Ja-
sonem Nickel i Jasonem Zadą 
koncept zgromadził 162 ty-
siące zgłoszeń od fanów z 
całego świata, które zostały 
wykorzystane do stworzenia 
nowego teledysku, emitowa-
nego na YouTube w formie 
live’a. Co trzy minuty i czter-
dzieści sekund na YouTube 
powstawał zupełnie nowy klip, 
zawierający fragmenty video 

przesłane przez fanów. Tym 
samym zespół pobił rekord po-
przednio należący do Pharella 
i jego 24-godzinnego klipu do 
utworu „Happy”. „Level Of 
Concern” był wyświetlany w 
formie live’a przez 177 dni, 
czyli 4 264 godzin, 10 minut 
i 25 sekund. 

  Przypomnijmy, że album 
“Trench” z 2018 roku otrzymał 
platynowy status zarówno w 
Stanach Zjednoczonych jak i 
w Polsce oraz w wielu innych 
krajach na całym świecie. 
Płyta zawierała takie hity jak 
„Chlorine” (podwójna platy-
na w Polsce), czy pokryte w 
Polsce złotem „My Blood”, 
„Nico And The Niners” oraz 
„Jumpsuit”. Ostatni z nich stał 
się najszybciej awansującym 
hitem, który dotarł na szczyt 
zestawienia Alternative Son-
gs listy Billboardu, a także 
zapewnił grupie czwartą nomi-
nację do Grammy (w kategorii 
Najlepsza rockowa piosenka).

W 2019 roku płyta „Vessel” 
z 2013 roku zdobyła złoty 
i platynowy status, a każ-
da piosenka z albumu po-
kryła się złotem, platyną lub 
wielokrotną platyną w USA. 
Kolejny krążek Twenty One 
Pilots, „Blurryface” (2015), był 
pierwszym w cyfrowej epoce, 
który osiągnął takie wyniki w 
2018 roku. Tym samym duet z 
Columbus w Ohio okazał się 
pierwszym na świecie wyko-
nawcą, któremu udała się ta 
sztuka.                                          

K.W.

Wielki powrót Twenty One Pilots

Rozpoznawalni i cenieni w 
Polsce i na całym świecie, znak 
jakości i unikalne brzmienie!  

KROKE - oferta koncertowa 
a dostępne daty 20 maja - 10 

czerwca 2021
a jesień 2021
(o inne terminy prosimy py-

tać mailowo lub telefonicznie)
Zainteresowanych prosimy 

o kontakt: biuro@koncerty.
com lub telefon 91.4237712.

Poniżej informacje o zespo-
le i fragment koncertu.   

https://www.youtube.com/
watch?v=YqdImCqklm8

KROKE
Swoją muzyką zachwycają 

nas od ponad 28 lat! Wszystko 
zawdzięczają swoim talentom i 
pracy,  ale kto wie jak potoczy-
łaby się ich kariera gdyby nie 
nazwiska w rodzaju: Steven 
Spielberg,  Peter Gabriel, Nigel 
Kennedy, David Lynch... Ale 
po kolei...

Od początku istnienia celem 
zespołu było poszukiwanie 
własnego brzmienia. Chcie-
libyśmy - przyznają muzycy 
- aby nasza muzyka była na-
zywana po prostu MUZYKĄ 
KROKE.

KROKE (w języku jidysz: 
Kraków) stworzyła w 1992 
roku trójka przyjaciół: To-

masz Kukurba, Jerzy Bawoł i 
Tomasz Lato. Jako absolwenci 
krakowskiej Akademii Mu-
zycznej, ale również artyści 
poszukujący, nie stronili od 
eksperymentów z jazzem oraz 
muzyką współczesną. Zespół, 
początkowo kojarzony głów-
nie z twórczością klezmerską, 
od wielu lat nie jest już koja-
rzony z jednym gatunkiem. 
Artyści czerpią inspirację z 
muzyki etnicznej całego świa-
ta, zawsze jednak wzbogacają 
dzieła autorskimi improwiza-
cjami. W ten sposób KROKE 
tworzy własny, unoszący się 
ponad granicami, a czasem i 
formami, styl.K.W

Własny styl Kroke
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Tzw Oddolna inicjatywa 
postarała się, aby w dniu 
pogrzebu w sobotę 10 
kwietnia o godz. 12.00 przed 
wejściem do Teatru Pol-
skiego w Poznaniu zachęcić 
poznaniaków - i nie tylko - do 
przyjścia ze zniczami, i w ten 
sposób oddać hołd niekwe-
stionowanemu ARTYSCIE. 
Dlaczego właśnie przed 
Teatrem Polskim ?  

Dlatego, że w 1977 roku  gdy 
miał 31 lat, a Jego  kariera była 
w rozkwicie , od czterech lat 
robił karierę solową i wtedy 
dostał propozycję zagrania 
na deskach Teatru Polskiego 
Przyjął ją - być może dlatego, 
że zauważył sentyment dla sagi 
rodzinnej. Jego ojciec January 
na przełomie lat czterdziestych 
pięćdziesiątych był etatowym 
aktorem właśnie w tym te-
atrze. 10 pazdziernika1977 r. 
odbyła się premiera wodewilu  
Staroświecka komedia Alek-
sjeja Arbuzowa w reżyserii 
Romana Kordzińskiego Szu-
kałem, ale bez skutku recenzji 
mego pióra z Gazety Poznań-
skiej o tym spektaklu oraz 
recenzji z cyklu Grające krążki 
w ogólnopolskim dzienniku 
Glos Pracy. Pisywałem wów-
czas wiele tekstów, na różnych 
łamach je zamieszczałem, ale 
nie odnalazłem, aby siebie 
teraz zacytować. W wyniku 
współpracy Teatru Polskiego 
powstała winylowa płyta Ser-
giusz Jesienin Pieśń przetrwa.

Krzysztof Krawczyk - po-
dobnie jak Czesław Niemen 
- był zafascynowany rosyjską 
muzyką ludową i zapropo-
nował Ryszardowi  Pozna-
kowskiemu, aby wspólnie 
komponowali do  poezji Ser-
giusza Jesienina. Wyszła z tej 
współpracy całkiem udana 
płyta. Może warto ją teraz 
przypomnieć, szczególnie 
Polskie Radio i 17 oddziałów 
powinny teraz je wznowić. na 
na antenie.

Wieczny odpoczynek racz 
śp. Krzysztofowi Krawczyko-
wi dać Panie, RiP.

Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Poznański epizod czy ewenement Oferta dla najlepszych

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

Ministerstwo Obrony Narodo-
wej postawiło bardzo wysokie 
kryteria. Aby zakwalifikować 
się do Projektu szkoła musia-
ła spełnić szereg kryteriów 
formalnych, m.in. prowadzić 
działalność dydaktyczno-wy-
chowawczą w dziedzinie 
obronności państwa wpisaną 
w statut szkoły, posiadać klasy 
realizujące program z mate-
matyki i informatyki lub ma-
tematyki i fizyki na poziomie 
rozszerzonym, uzyskać właści-
wą średnią wyników egzaminu 
maturalnego z matematyki w 
ciągu ostatnich trzech lat, zgo-
dę organu prowadzącego na 
współfinansowanie programu. 

Wymagania były wyśru-
bowane, ale dzięki temu w 
programie uczestniczą najlepsi 
z najlepszych.

Dla szkół to duże wyzwa-
nie, ale również szansa na 
zaistnienie na wymagającym 
rynku edukacji i możliwość 
pozyskania najzdolniejszych 
uczniów. Dla uczniów to z 
pewnością bardzo wysoka 
poprzeczka, ale też konkret-
ne umiejętności i niezwykle 
cenna wiedza w przyszłości.                                   
Wreszcie: kto nie chciałby 
być wśród najlepszych? Osta-
tecznie do udziału w projekcie 
zakwalifikowano 16 szkół z 
całej Polski. 

„CYBER.MIL z k lasą” 
prowadzony będzie przez 3 
pierwsze lata nauki w danym 
typie szkoły                   (li-
cea i technika). W każdej 
klasie będzie ograniczona 
liczba uczniów – nie mniej 
niż 10 i nie więcej niż 15. 
Program nauczania obejmie 
takie obszary tematyczne jak: 
podstawy kryptografii, hi-
storia kryptografii, podstawy 
algorytmiki, podstawy cyber-
bezpieczeństwa, zarządzanie 
bezpieczeństwem danych i 
informacji. Nauka w takiej 
klasie umożliwi uczniom zdo-
bycie wiedzy i kompetencji z 
obszaru współczesnych zagro-
żeń cyfrowych, zarządzania 
ryzykiem w zakresie cyberbez-
pieczeństwa, bezpieczeństwa 
systemów informacyjnych 
oraz kryptograficznych aspek-

tów ochrony danych. 
W ramach kształcenia prze-

widziano zajęcia teoretyczne i 
praktyczne z wykorzystaniem 
nowoczesnych systemów ope-
racyjnych i pakietów obliczeń 
symbolicznych. Planowane są 
także zajęcia zdalne w formie 
e-lerningu, wizyty studyjne w 
jednostkach MON, instytutach 
naukowych oraz firmach z 
branży cyberbezpieczeństwa. 

Za koordynację i przebieg 
programu odpowiada Biuro 
do spraw Programu „Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospolitej” 
– doświadczone już w prowa-
dzeniu tego typu projektów 
edukacyjnych.

Nadzór merytoryczny spra-
wować będzie Narodowe Cen-
trum Bezpieczeństwa Cyber-
przestrzeni                                oraz 
Wojskowa Akademia Tech-
niczna. 

Pokaźne wsparcie z budżetu
Ministerstwo Obrony Naro-

dowej udzieli szkołom wspar-
cia finansowego na realizację 
zadania. Środki te będą mogły 
wykorzystać m.in. na zakup 
sprzętu komputerowego, dru-
karek, tablic interaktywnych, 
projektorów multimedialnych, 
licencji i oprogramowania, 
dostarczania usług interneto-
wych. Oznacza to, że szkoły 
będą dobrze wyposażone, 
a z potrzebnych materiałów 
dydaktycznych uczeń będzie 
mógł korzystać na miejscu, 
bez potrzeby główkowania, 
jak i gdzie wykonać zadanie 
domowe czy prezentację.

Drzwi do kariery
Celem programu jest wy-

kształcenie potencjalnych 
kandydatów na żołnierzy i 
pracowników                            Sił 
Zbrojnych RP, w tym szcze-
gólnie do tworzonych Wojsk 
Obrony Cyberprzestrzeni. To 
oznacza, że dla większości ab-
solwentów udział w programie 
będzie wstępem do prestiżo-
wych stanowisk                        w 
jednostkach podległych MON. 
Z pewnością wśród tegorocz-
nych ósmoklasistów jest dużo 
takich, którzy interesują się 
mundurem, a jednocześnie 
ich pasją jest informatyka. To 
oferta dla was idealna! A co, 
gdy nie masz sprecyzowanych 
planów albo boisz się, że nawet 
jeśli myślisz o wojsku za kilka 
lat możesz zmienić zdanie? 
Nie martw się, to tylko propo-
zycja. Potraktuj ją jako kolejne 
drzwi,                     które otwiera-
ją się przed tobą. Dzisiaj walka 
z zagrożeniem w cyberprze-
strzeni nie jest  już wyzwanie 
przyszłości, a teraźniejszości 
i zapotrzebowanie na spe-
cjalistów w tej dziedzinie w 
armii będzie rosnąć. Również 
na rynku cywilnym potrzebni 
są specjaliści w tej dziedzinie: 
przecież trudno wyobrazić 
sobie przedsiębiorstwo, które 
działa w oparciu o system in-
formatyczny i nie chce chronić 
wysiłku swoich pracowników 
czy danych klientów. Zatem 
nic, czego się nauczysz, się nie 
zmarnuje.

WKU Nowy Tomyśl

Po dłużej chwili nieobec-
ności powraca jedna z naj-
większych polskich gwiazd 
muzyki pop.

Sylwia Grzeszczak  z okazji 
swoich urodzin zapowiedzia-
ła nowy singiel – „Prawda o 
nas”, który już jest dostępny 
we wszystkich serwisach stre-
amingowych.

Do singla powstał absolutne 
wyjątkowy obraz. Wideo do 
utworu to niepublikowane 
wcześniej filmy, pokazujące 
życie artystki.  Zawiera ono 
zupełnie unikatowe materiały 
backstage’owe, ujęcia z jej 
życia prywatnego, emocje, 
które  towarzyszą Sylwii w 
trasach koncertowych, na sce-
nie, w domu…Dzieląc się tymi 
scenami z życia, daje swoim 
fanom niepowtarzalną szansę 
zajrzenia za jego kulisy.

Artystka o klipie: „W gło-
wie przewijały mi się różne 
scenariusze. Jednak wybrałam 
ten najbardziej prawdziwy, na-
turalny i nie wyreżyserowany. 
Zostały zmontowane nagrania 
z mojego telefonu zza kulis 
koncertów, podróży i efekt 
już po próbnych kilkunastu 
sekundach utwierdził mnie w 
przekonaniu, że taki teledysk 
najbardziej odda charakter tej 
piosenki.”

Singiel „ Prawda o nas” 
zapowiada nowy, czwarty 

już solowy album artystki. 
Melodia narodziła się ponad 
rok temu w samochodzie, 
podczas podróży po Europie. 
Słowa natomiast pisało ży-
cie. Mówią o tym, że między 
ludźmi nie wszystko da się 
pięknie ułożyć i przewidzieć. 
Los zawsze podsuwa nam swój 
scenariusz,  a my staramy się 
jechać przed siebie, ale często 
drogą w nieznane. 

Sylwia Grzeszczak to jedna 
z najpopularniejszych wokali-
stek w Polsce, ale to również 
kompozytorka i autorka tek-
stów. Jej utwory zostały odsłu-
chane ponad 50 milionów razy 
na Spotify, a teledyski zyskały 
ponad pół miliarda odtworzeń. 
Każdy z jej solowych albumów 
zyskał statusy muli-platyno-
wych płyt. 

Tekst: Krzysztof Wodniczak

Prawda o Sylwii Grzeszczak
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Łukasz Kaźmierczak: 
Panie Pośle, co się dzieje 
na lewicy? Najpierw Pan, 
jedna z twarzy lewicy, 
opuszcza lewicowe szeregi. 
Do tej pory internet huczy. 
A wczoraj posłanka Moni-
ka Pawłowska przechodzi 
z Lewicy do Porozumienia 
Jarosława Gowina, czyli de 
facto do obozu Zjednoczo-
nej Prawicy. To już napraw-
dę niezły twister polityczny.

Leszek Miller: Owszem, 
ale warto zwrócić uwagę, 
że to nie są porównywalne 
wydarzenia, dlatego, że pani 
Pawłowska przeszła do innej 
partii, i to współrządzącej. 
Natomiast ja nie przeszedłem 
do żadnej innej partii, po 
prostu przyjąłem do wiado-
mości, że Sąd Okręgowy w 
Warszawie uprawomocnił po-
wstanie partii Nowa Lewica, 
co oznacza, że zlikwidowano 
SLD. Ja mówiłem, że to jest 
moja ostatnia partia, więc 
nigdzie nie przechodzę. Po 
prostu zostałem bezpartyjny.

Panie Pośle, ja się trochę 
martwię, patrząc ogólnie 
na sytuację, jeśli chodzi o 
sytuację Wielkopolski w 
PE, bo jak sam Pan powie-
dział, został Pan politycz-
nym singlem. Mamy Sylwię 
Spurek, która też była w 
szeregach lewicy i teraz też 
jest singlem politycznym, 
a to nigdy nie jest dobre 
politycznie, polityka – Pan 
dobrze o tym wie – to gra 
zespołowa.

Tak, ale jeżeli chodzi o 
Parlament Europejski, to my 
wszyscy wybrani z list, z 
których startowaliśmy, jeste-
śmy bardziej reprezentantami 
wyborców, a nie partii. Na to 
wyraźnie PE zwraca uwagę. 
W moim przypadku niewiele 
się zmienia.

Zmienia się, bo nie ma Pan 
szans na wybór.

Osoby bezpartyjne mogą spo-
kojnie startować, dlatego, że 
ja jestem w delegacji Lewica 
dla Europy i obok mnie jest 
pan premier Cimoszewicz i 
pan premier Belka.

Już sobie wyobrażam, jak 
wygrywacie z dużymi ugru-
powaniami.

Niech Pan chwilę poczeka. 
Oni startowali do PE jako 
bezpartyjni.

Ale z list Koalicji Obywa-
telskiej.

Oczywiście. To jasne, że 
jeżeli będziemy chcieli 
startować, ja i moi koledzy, 
to będziemy musieli być na 
jakiejś konkretnej liście, ale 
nie sądzę, żeby były z tym 
kłopoty.

Dobrze, wrócę jeszcze do 
Moniki Pawłowskiej. Jak 
Pan ocenia ten krok? To 
chyba duże i niespotyka-
ne wydarzenie na scenie 
politycznej.

Tym bardziej, że pani 
Pawłowska do wczoraj była 
wiceprzewodniczącą klubu 
parlamentarnego Lewicy.

Coraz zabawniej się robi.

Ja jej nie znam, to jest 
reprezentantka Wiosny. Pan 
wspomniał o Sylwii Spurek. 
Sylwia też startowała z Wio-
sny. Coś się w tej Wiośnie 
dzieje. Nie znam pani Paw-
łowskiej.

Ale mechanizm polityczny 
może Pan z tego wyciągnąć, 

bo ruch jest – patrzmy na 
to z jakiej partii do jakiej.

Żeby zrobić taki krok to 
zawsze występuje kilka 
czynników. Po pierwsze 
rozczarowanie miejscem, 
które się zajmuje. Po 
drugie – spory programo-
we wewnątrz formacji. Po 
trzecie, obawa, że można 
się nie dostać następnym 
razem i trzeba poszukać 
lepszego miejsca. Pewnie to 
wszystko złożyło się na tą 
decyzję.

Panie Premierze, biorąc 
pod uwagę te powody, Pan 
też może iść do Jarosława 
Gowina.

(śmiech) Ja bardzo żałuję, że 
Pan puścił mimo uszu moje 
wcześniejsze słowa. Ja się 
nigdzie nie wybieram, SLD 
była moją ostatnią partią. 
Proszę skreślić taką możli-
wość.

A może Szymon Hołownia?

Widzę, że Pan jest uparty, 
jeszcze raz powtarzam: dla 
mnie życie partyjne jest 
zamknięte po likwidacji 
SLD. Byłem prawie 50 lat 
w partiach politycznych, z 
czego 18 lat w SLD. Jestem 
bezpartyjny, jestem reprezen-
tantem wyborców wielkopol-
skich, za co im serdecznie 
dziękuję. Przede mną wiele 
pracy i tyle.

Ładne, gładkie słowa.

Jestem w takim momencie 
mojej drogi, że jeszcze wiele 
mogę, ale już niewiele muszę.

Dobrze, to ja zapytam 
ogólnie o kondycję Lewicy. 
Kto napisał to zdanie: „Do-
pada nas terror politycznej 
poprawności i fanatyczne 
lewactwo, które chce decy-

dować, w co mamy wierzyć, 
co myśleć, co czytać, czym 
jeździć, co jeść, co pić i jak 
się ubierać. Są nawet am-
bitniejsi niż dawni bolsze-
wicy, którym wystarczyło 
decydować, w co wierzymy i 
co myślimy”?

To raczej ktoś z lewej strony 
musiał to napisać.

Tomasz Lis, redaktor 
naczelny Newsweek Polska. 
Jest to jakaś diagnoza, 
zgadza się Pan z nią?

Ona jest przesadzona. Ja 
uważam, że najskuteczniejszą 
strategią dla lewicy jest to, co 
nie pojawiło się dzisiaj. Kie-
dy lewica europejska osiągała 
swoje największe tryumfy, 
to królowało takie hasło: 
„Tak dla gospodarki rynko-
wej i nie dla społeczeństwa 
rynkowego”. Z jednej strony 
akceptacja mechanizmów 
rynkowych w gospodarce, a 
z drugiej strony twarde „nie” 
mówiące, że usługi społeczne 
to jest zdrowie, edukacja, 
pomoc społeczna nie mogą 
podlegać grze rynkowej. Tym 
trzeba się kierować, z zastrze-
żeniem, że każdy przechył 
w stronę czy lewicowości 
kulturowej, z zapominaniem 
o gospodarce albo odwrotnie, 
jest szkodliwy.

Czyli ja rozumiem, że Pan 
by się nie podpisał pod 
postulatem Sylwii Spurek, 

która 2 tygodnie temu w 
rozmowie ze mną przeko-
nywała do zakazu reklamy 
produktów mlecznych, mię-
snych, jajek i tak naprawdę 
proponowała wygaszanie 
tego rodzaju konsumpcji.

Chcę powiedzieć, że im 
bardziej poznawałem panią 
Spurek, tym ją bardziej cenię. 
To jest kobieta o niezwykłej 
sile, ugruntowanych przeko-
naniach, bardzo inteligentna.

Spełnia wszystkie kryteria, 
o których mówi Tomasz Lis.

Nie, wie Pan, ma takie 
poglądy dotyczące ochrony 
zwierząt. Staram się jak 
mogę pomagać wszystkim, 
którzy zajmują się ochroną 
zwierząt. Tu jesteśmy zgodni 
z panią Spurek, a to, że coś 
innego jemy, to już pozwoli 
Pan, tak będzie.

Ale Pan też pozwoli, żebym 
ja jadł coś innego?

Wie Pan, ja nie przepadam 
za mięsem, zawsze wolałem 
jakieś pożywne danie wa-
rzywne albo rybę.

Wyobraża Pan sobie, że 
idzie z takim postulatem do 
wyborców wielkopolskich, 
rolników i hodowców?

Ja z takim postulatem nie 
pójdę, tym bardziej, że wiem, 
że tego typu przejawy są dłu-
gotrwałe. Ten postulat Sylwii 
Spurek nie jest w tej chwili 
do zrealizowania, ale trzeba 
oczywiście o tym mówić.

Panie premierze, pandemia 
na horyzoncie. Ta fala – 
trzecia, czy czwarta. Hisz-
panie mówią, że czwarta.

Trzecia.

A wy kilka dni temu 
zajmujecie się ogłoszeniem 
stref wolności dla mniej-
szości seksualnych i osób 
nieidentyfikujących się ze 
swoją płcią w UE. Czy to 
właściwy moment? Czy 
PE powinien zajmować 
się czymś, co jest w gestii 
państw członkowskich? Pan 

za tym podniósł rękę.

To jest właściwe, ponie-
waż prawa mniejszości są 
prawami ludzi i trzeba o tym 
mówić.

Przywileje.

To nie są przywileje, to są 
prawa obywatelskie, podsta-
wowe zresztą. To, że PE się 
zajmuje, a dlaczego ma się 
nie zajmować?

Dlatego, że nie ma w Polsce 
ponad stu stref wolnych od 
LGBTiQ, jak głosi rezolu-
cja. Pan dobrze wie, że nic 
takiego w Polsce nie ma 
miejsca.

Ależ oczywiście, że ma miej-
sce, także w naszej Wielko-
polsce. Nie wiem, czy już to 
zostało załatwione, wiem, że 
kilka gmin złożyło wnioski o 
takie strefy wolne od LGBT.

Od ideologii LGBT, to jest 
coś innego.

Problem polega na tym, że 
nie ma ideologii LGBT.

Panie pośle, Pan wie, że te 
strefy tworzył Bart Sta-
szewski, aktywista gende-
rowy, który zrobił sobie 
prowokację artystyczną i to 
poszło jako fake news i zo-
stało włożone do rezolucji, 
za którą Pan zagłosował.

Nie, proszę Pana, zdarzył się 
ciekawy incydent. Była tu 
delegacja francuska. Minister 
do spraw europejskich chciał 
pojechać do Kraśnika. Jak 
Pan wie, nie pozwolono mu.

MSZ prostował, że nie było 
takiej sytuacji.

Pan minister, po powrocie do 
Paryża, to wszystko opowie-
dział, że odradzono mu to, a 
gdyby się upierał, to nie spo-
tka się z żadnym poważnym 
polskim politykiem.

Pytanie, kto mu to odra-
dził, ale to już inna kwestia. 
Pytam o to w takim kontek-
ście, czy nie powinniśmy się 
bardziej zająć szczepionka-

mi? Pańskim zdaniem Unia 
na poziomie decyzyjnym 
funkcjonuje dobrze?

Zajmujemy się tym codzien-
nie niemalże. Nie ma tygo-
dnia w PE bez spotkania.

Frans Timmermans zagro-
ził konfiskatą szczepionek.

Są bardzo zdecydowane ope-
racje finansowe, jeżeli chodzi 
o Wielkopolskę, to pomoc 
unijna wynosi już ponad 400 
milionów złotych. To nie jest 
tak, że Parlament Europejski 
zajmuje się fanaberiami, 
zajmuje się tym, co trzeba, 
zapewniam pana.

Ale nie ma Pan wrażenia, 
że mimo wszystko Unia w 
sprawie szczepionek była do 
tyłu, w porównaniu z kraja-
mi, które mogły negocjować 
same, miały szybszy dostęp 
do szczepionek?

Ja sobie wyobrażam, co by 
się działo w Polsce i jak 
by się ucieszyli rozmaici 
instruktorzy narciarscy i 
producenci broni, bo oni 
odnieśli największe sukcesy 
w kontaktach z polskim rzą-
dem. Nie proszę Pana, całe 
szczęście, że cały ten proces 
był koordynowany przez 
Komisje Europejską. Nawet, 
jeżeli można dopatrzyć się 
niedociągnięć, to zapewniam 
Pana, że, gdyby nie było 
tej koordynacji, to byłoby o 
wiele gorzej, zwłaszcza w 
Polsce.

Dzisiaj prezydent Poznania 
Jacek Jaśkowiak ogłosił, że 
będzie się szczepił, bo jest 
nauczycielem akademickim. 
Tylko, że on taki nauczy-
ciel akademicki, jak Pan 
biskup. Czy nie powinien, 
biorąc pod uwagę różne 
szczepionkowe historie, tak-
że z Pańskim udziałem, czy 
Pan by mu to odradzał?

Powiem więcej: gdybym 
ja był premierem, to na 
początku tej pandemii, 
zobowiązałbym wszystkim 
ministrów, wojewodów by się 
zaszczepili.

Ale nie było takiej reko-
mendacji.

I dziwię się, dlatego, że 
polskie władze uważają, że 
ten, kto się zaszczepi ostatni, 
ten zasługuje na szczególne 
uznanie. To jest sprawa posta-
wiona na głowie.

Czyli Jacek Jaśkowiak 
może…

Powinien.

W takim razie to kwestia 
bardziej moralna, niż innej 
oceny. Leszek Miller… sa-
motny do końca kariery.

Tak, zapewniam Pana, że 
będę już bezpartyjny. Chyba, 
że okaże się, że SLD tryum-
falnie wraca.

I Leszek Miller na białym 
koniu.

Nie, już nie. Wiek robi swoje.

Fot. Kacper Witt (Radio Poznań)

„Będę już bezpartyjny. Chyba, że okaże się, 
że SLD triumfalnie wraca”

Gościem Porannej Rozmowy Radia Poznań był Leszek Miller, europoseł z Wielkopolski i były premier.

Kiedy lewica europejska osiągała swoje naj-
większe tryumfy, to królowało takie hasło: „Tak 
dla gospodarki rynkowej i nie dla społeczeństwa 
rynkowego”.

„



Str. 11POWIATY-GMINY
12 kwietnia 2021

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 
mediów oraz podział unij-
nych pieniędzy?
Tego poza prezesem Kaczyń-
skim nikt nie wie.

Czy możliwe jest że Gowin 
dogaduje się ze Schety-
ną lub Budką i być może 
zechce być premierem 
opozycji?
Nie sądzę, że coś takiego 
mogłoby mieć miejsce.

Czy może dojść do rozłamu 
Zjednoczonej Prawicy i 
przedterminowych wybo-
rów?
Wszystko się może zdarzyć 
– tak i tak decyzję podejmie 
jeden człowiek.

Gwałtownie spada poparcie 
dla PiS-u przez młodych 
ludzi, którzy są coraz 
bardziej lewicowi. W jaki 

sposób można te tendencję 
odwrócić?
Myślę, że nie ma potrzeby 
odwracania tej tendencji. 
Każdy spadek poparcia dla 
partii rządzącej jest korzyst-
ny dla opozycji i społeczeń-
stwa.

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?
To zależy wyłącznie od PISu.

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?
Okaże się za trzy lata.

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?

Nie mam zdania na temat 
zarządzania szkołami przez 
ministra Czarnka, ponieważ 
szkoły od wielu miesięcy nie 
funkcjonują. Wszystkie in-
stytucje kultury, turystyczne 
i restauracje zostaną otwarte, 
kiedy uspokoi się sytuacja 
epidemiczna w naszym kraju 
– a kiedy to nastąpi nie wie 
nikt. 

O wcześniejszych wyborach 
zadecyduje jeden człowiek

Rozmowa z senatorem Wojciechem Ziemniakiem

POLITYCZNE ROZMOWY POSŁÓW

Jan Dziedziczak przekazuje 
dobrą wiadomość dla regio-
nu  leszczyńskiego, który 
otrzymał rządowe wsparcie 
w kwocie 7.200.000,00 
złotych !!!!! 

Rządowy Fundusz Inwesty-
cji Lokalnych to program, 
w ramach którego rządowe 
środki trafiają do gmin, po-
wiatów i miast w całej Polsce 
na inwestycje bliskie ludziom. 
Środki przekazane przez rząd 
Prawa i Sprawiedliwości moż-
na wykorzystać m.in. na budo-
wę żłobków, przedszkoli czy 
remont dróg – a także inne, 
niezbędne lokalnie działania. 
Jakie działania zostaną zre-
alizowane wkrótce w naszym 
regionie?

RFIL – inwestycje bliskie 
ludziom w regionie leszczyńskim
Program jest ogromnym im-
pulsem rozwojowym dla regio-
nów we wszystkich zakątkach 
Polski. Do tej pory dzięki 
RFIL na konta gmin popłynęło 
już w sumie miliardy złotych.

Zrównoważony rozwój 
– RFIL dla małych gmin
 i dużych miast w całej Polsce
Zainteresowanie programem 
jest bardzo duże. Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 
w równym stopniu wspiera 

zarówno duże miasta, jak 
i najmniejsze miejscowości. 
Jednym z celów wsparcia jest 
zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju. Pieniądze z RFIL 
trafiły do dużych miast, ale 
też niewielkich miejscowości 
– nierzadko do tych gmin, 
które były niedoinwestowane 
w poprzednich latach.

RFIL to wsparcie nie tylko 
dla samorządów, ale też firm, 
które realizują inwestycje 
oraz samych mieszkańców – 
użytkowników nowych dróg, 
parków czy osób korzystają-
cych z obiektów turystyczno
-rekreacyjnych. Choć Fundusz 
to zastrzyk dla miejscowych 
inwestycji, efekty jego działa-
nia mogą być globalne. Lokal-
ne inwestycje dają impuls do 
rozwoju całego kraju.

Inwestycje, które widać z okna
Dzięki rządowym środkom 
już teraz udało się zrealizować 
wiele inwestycji. Teraz kolejne 
inwestycje otrzymują dofinan-
sowanie:

- Pakosław (gmina wiej-
ska) - Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego w pięciu miejsco-
wościach (Pakosław, Chojno, 
Osiek, Podborowo, Pomoc-
no)-600 000,00 zł

-  Borek Wielkopolski (gmi-
na miejsko-wiejska) - Roz-
budowa przedszkola samo-

rządowego w Karolewie-etap 
II. Do istniejącego budynku 
zostaną dobudowane 2 sale 
wraz z przylegającymi sanita-
riatami, gabinet logopedy oraz 
korytarz wraz z wszystkimi 
instalacjami - 600 000,00 zł

- Osieczna (gmina miej-
sko-wiejska) - Przebudowa 
z Rozbudową Zespołu Szkół 
w Świerczynie. Powstanie 
nowy budynek o funkcji edu-
kacyjnej z dwiema salami lek-
cyjnymi oraz zapleczem przy 
każdej z sal - 1 000 000,00 zł

- Rawicz (gmina miejsko
-wiejska)-  Budowa obwod-
nicy centrum i Plant Jana 
Pawła II w Rawiczu. Etap 
I a) przebudowa skrzyżowania 
prostego: Wały  Powstań-
ców Wlkp./Targowa na ron-
do i skrzyżowania proste-
go:  Wały Poniatowskiego 
– Grunwaldzka – Sienkiewicza 
z przebudową dróg łączących 
- 1 000 000,00 zł

- Miejska Górka (gmina 
miejsko-wiejska) Budowa 
przedszkola gminnego w Miej-
skiej Górce. W ramach inwe-
stycji planuje się wybudować 8 
oddziałowe przedszkole wraz 
z 2 oddziałami żłobkowymi 
- 4 000 000,00 zł

Pełen wykaz inwestycji 
z aktualnej edycji na stronie 
– Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu

7,2 miliona dla Leszczyńskiego

Poseł na Sejm RP, a 
zarazem Prezes PiS w 
okręgu pilskim Krzysztof 
Czarnecki poinformował 
o kolejnej odsłonie Rządo-
wego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w naszym 
regionie. Rząd dofinansuje 
32 inwestycje samorządo-
we w naszych powiatach i 
gminach, i przeznaczy na to 
20 milionów zł. 

- Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych to program, w ra-
mach którego rządowe środki 
trafiają do gmin, powiatów i 
miast w całej Polsce na inwe-
stycje bliskie ludziom. Środki 
przekazane przez rząd Prawa i 
Sprawiedliwości można wyko-
rzystać m.in. na budowę żłob-
ków, przedszkoli czy remont 
dróg – a także inne, niezbędne 
lokalnie działania – mówi 
Krzysztof Czarnecki, lider PiS 
w regionie pilskim.

Jakie działania zostaną zre-
alizowane wkrótce w naszym 
regionie?

POWIATY:
• Powiat Pilski – 4 mln 

zł, Przebudowa i unowocze-
śnienie Pracowni Endosko-
pii oraz Poradni i Oddziału 
Okulistycznego w Szpitalu 
Specjalistycznym w Pile im. 
Stanisława Staszica wraz z 
wyposażeniem

• Powiat Pilski – 400 tys. 
zł, Dofinansowanie zakupu 
samochodu specjalistycznego 
z przeznaczeniem dla Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pile

• Powiat Wągrowiecki – 1,2 
mln zł, Przebudowa i rozbu-
dowa istniejącego głównego 
budynku Szpitala w celu do-
stosowania go do obowiązują-
cych przepisów

• Powiat Wągrowiecki – 200 
tys. zł, Rozbudowa systemu 
łączności radiowej na terenie 
powiatu wągrowieckiego

• Powiat Nowotomyski – 1 
mln zł, Modernizacja szpitala 
w Nowym Tomyślu

• Powiat Czarnkowsko
-Trzcianecki – 500 tys. zł, 
Budowa wieży radiowej i mo-
dernizacja komisariatu policji 
w Trzciance

• Powiat Czarnkowsko
-Trzcianecki – modernizacja 
obiektów PSP w Czarnkowie 
i Trzciance

• Powiat Czarnkowsko
-Trzcianecki – 320 tys. zł, 
Przedmiotem inwestycji jest 
doposażenie powiatowych 
placówek medycznych

• Powiat Chodzieski – 500 
tys. zł, Modernizacja oddzia-
łu wewnętrznego w Szpitalu 
Powiatowym

• Powiat Wolsztyński – 400 
tys. zł, Rozbudowa i przebu-
dowa Szpitala Powiatowego w 
Wolsztynie

• Powiat Szamotulski  - 300 
tys. zł, Doposażenie Szpitala 
Powiatowego

• Powiat Międzychodzki 

– 300 tys. zł, Budowa boiska 
wielofunkcyjnego o sztucznej 
nawierzchni przy Zespole 
Szkół Technicznych w Mię-
dzychodzie wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą

• Powiat Obornicki – 175 
tys. zł - Zakup stołów opera-
cyjnych oraz aparatu do znie-
czuleń na potrzeby Szpitala 
Powiatowego w Obornikach

GMINY:
• Gmina Miedzichowo – 2 

mln zł, Budowa sieci wodo-
ciągowej do miejscowości 
Lewiczynek

• Gmina Trzcianka – 1,6 
mln zł, Budowa 3 bliźnia-
czych, ogólnodostępnych bo-
isk sportowych ze sztucznej 
nawierzchni

• Gmina Trzcianka – 200 
tys. zł, Rewitalizacja zabyt-
kowego (wpisanego do reje-
stru zabytków pod nr 785/A) 
kościoła parafialnego pw. 
Wszystkich Świętych w Białej.

• Gmina Miasteczko Kra-
jeńskie – 1,2 mln zł, Przebu-
dowa osiedla w Miasteczku 
Krajeńskim wraz z kanalizacją 
deszczową

• Gmina Tarnówka – 1 mln 
zł, Budowa boiska wielofunk-
cyjnego, które będzie pierw-
szym takim obiektem na tere-
nie gminy Tarnówka

• Gmina Wieleń – 800 tys. 
zł, Budowa wspólnej sali wiej-
skiej dla sołectw: Marianowo i 
Herburtowo

• Gmina Szydłowo – 800 
tys. zł, Przebudowa istniejącej 
drogi o nawierzchni brukowej 
oraz częściowo bitumicznej na 
odcinku Kłoda - Pokrzywnica

• Gmina Gołańcz – 500 tys. 
zł, Budowa instalacji gazowej 
w Szkole Podstawowej w Go-
łańczy

• Gmina Ujście – 500 tys. zł, 
Budowa budynku remizy OSP 
w Nowej Wsi Ujskiej

• Miasto Czarnków – 300 
tys. zł, Przebudowa budynku 

Muzeum Ziemi Czarnkow-
skiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Oddział Dziecięcy 
w Czarnkowie.

• Gmina Wysoka – 300 tys. 
zł, Budowa zbiorników reten-
cyjnych wody pitnej w mieście 
Wysoka.

• Gmina Wyrzysk – 300 tys. 
zł, Budowa drogi gminnej

• Gmina Budzyń – 300 tys. 
zł, Przebudowa strategicznego 
ciągu komunikacyjnego, dro-
gowego w m.Wyszyny

• Gmina Okonek – 300 tys. 
zł, Budowa gminnego systemu 
zaopatrzenia w wodę w miej-
scowości Brokęcino i Okonek

• Gmina Damasławek – 300 
tys. zł, Budowa ulicy Polnej 
w Damasławku oraz budowa 
kanalizacji deszczowej

• Gmina Rogoźno – 200 
tys., Adaptacja istniejących 
pomieszczeń na potrzeby pra-
cowni lekcyjnych i bieżącego 
funkcjonowania Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Olimpijczy-
ków Polskich w Rogoźnie

• Gmina Oborniki, 200 
tys. zł, Modernizacja systemu 
monitoringu wizyjnego miasta 
Oborniki

• Gmina Zbąszyń – 195 tys. 
zł, Opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy szkoły 
podstawowej ze stołówką i salą 
gimnastyczną w Nądni

• Gmina Ryczywół – 180 tys. 
zł, Utwardzenie terenu przed 
budynkiem Urzędu Gminy w 
Ryczywole

Chcesz sprawdzić, jakie 
dofinansowanie otrzymała 
konkretna gmina w poprzed-
nich edycjach? Skorzystaj z 
wyszukiwarki https://www.
gov.pl/web/premier/wyszuki-
warka-rzadowego-funduszu
-inwestycji-lokalnych 

Zrównoważony rozwój – 
RFIL dla małych gmin i du-
żych miast w całej Polsce 

Zainteresowanie progra-
mem jest bardzo duże. Rzą-
dowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych w równym stopniu 
wspiera zarówno duże miasta, 
jak i najmniejsze miejscowo-
ści. Jednym z celów wsparcia 
jest zapewnienie zrównowa-
żonego rozwoju. Pieniądze z 
RFIL trafiły do dużych miast, 
ale też niewielkich miejscowo-
ści – nierzadko do tych gmin, 
które były niedoinwestowane 
w poprzednich latach. 

- Jestem dumny z kolej-
nego wsparcia dla naszego 
regionu. RFIL to wsparcie 
nie tylko dla samorządów, 
ale też firm, które realizu-
ją inwestycje oraz samych 
mieszkańców – użytkowników 
nowych dróg, parków czy osób 
korzystających z obiektów 
turystyczno-rekreacyjnych. 
Choć Fundusz to zastrzyk 
dla miejscowych inwestycji, 
efekty jego działania mogą być 
globalne. Lokalne inwestycje 
dają impuls do rozwoju całego 
kraju – podsumowuje poseł 
Krzysztof Czarnecki.

20 milionów dla naszego regionu.

 Klaudia Jachira posłanka 
Koalicji Obywatelskiej, 
ale przede wszystkim jako 
ateistka, namawia Polaków 
i Polki do wypisania się z 
Kościoła katolickiego, a 
dzieci uczęszczania na religię 
oraz rezygnacji par ze ślubów 
kościelnych.

Pytanie do wyborców - jaką 
mają świadomość, aby taką 
antyklerykalną osobę o lewi-
cowych poglądach promować 
i wybierać jako posłankę? 
Jest to dziwne, ponieważ w 
Koalicji Obywatelskiej są też 
posłowie, którzy są praktyku-

jącymi katolikami. 
Podczas protestów kobiet 
przeciwnicy Kościoła, 
oprócz wulgaryzmów i 
wandalizmów na obiektach 
sakralnych oraz zakłócaniu 
Mszy Świętej i profanacji 
hostii świętej, atakowali 
katolików fizycznie. Prym w 
tych obrzydliwych akcjach 
wiodły Marta Lempart wraz 
z Klaudią Jachirą. 

Jeszcze kilka lat temu takie 
akcje były nie do pomyślenia. 
Prawda jest taka, że radykal-
na lewica walczyła z Kościo-
łem od zarania, ale sposób w 

jaki to się odbywa obecnie 
woła o pomstę do Boga. 
Przykłady idą z Zachodniej 
Europy, która się szczyci 
seksualną wolnością i daleko 
idącą tolerancją w której 
katolicy są dyskryminowani i 
fizycznie atakowani. 
Podpalane są kościoły we 
Francji w której uznano 
Maryję za Królową Kościoła. 
Te dwie aktywistki to wier-
chuszka czarno-czerwonej 
rebelii, które są wspierane 
przez medialnych pomagie-
rów w celu uformowania 
lewicowej drogi.

Red. Gwardzik

Ataki na kościół i katolików
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Wielu ambitnym osobom 
marzy się zapewne kariera 
nie wymagająca żadnych 
kwalifikacji, ani wysiłku. 
Ot, wystarczy tylko być, jak 
Trzaskowski! no właśnie, 
ale skąd się biorą „liderzy” 
pokroju Palikota, Petru, 
Budki, czy Hołowni? Kto, a 
zwłaszcza dlaczego powołuje 
ich na stanowiska, na których 
kompromitują się co chwilę, 
nawet tego nie zauważa-
jąc? Nie jeden „bystrzak” 
chciałby pewnie wiedzieć, 
jak się dostać do tego klubu 
wysokopłatnych durni.
 
A może właśnie brak kwali-
fikacji jest tym czynnikiem 
przesądzającym o wyborze? 
Gdyby głupiec był świadomy, 
jakie androny wyplata, za-

pewne przestałby być takim 
głupcem. Cwany drań też 
odpada, ale nie ze względu 
na podły charakter, bo ten 
jest akurat poczytywany mu 
za plus, a ze względu na to 
źdźbło inteligencji, jakie 
przejawia i które nie pozwala 

mu wypowiadać jednym 
tchem opinii nawzajem sobie 
przeczących.
 
Tacy natomiast niepełno-
sprawni umysłowo „liderzy” 
nikomu nie zagrażają. Nie 
mają też nikomu nic do 
powiedzenia i o to może 
właśnie tu chodzi? Mogą być 
jedynie unijnymi kurierami 
przekazującymi nieudolnie 
„odgórne” polecenia. Pocie-
szające jest to, że ta „góra” 
usytuowana w Brukseli też 
mądrością nie grzeszy. Prę-
dzej, czy później taka Wieża 
Babel rozleci się, nie na 
skutek poplątanie języków, 
a interesów. Lepiej, żeby 
prędzej, niż później.
 

Małgorzata Todd

Zostać liderem

1. Jan Kuriata, poseł PO był 
zarejestrowany w 1984 r. jako 
tajny współpracownik SB, ps. 
“Piotr”. Zdjęty z ewidencji w 
1990 r. Materiały złożono w 
archiwum;

2. Tomasz Nowak, poseł PO 
był 1 marca 1989 r. zareje-
strowany przez SB z Konina 
jako kontakt operacyjny, ps. 
“Aktor”. Pozyskany do sprawy 
o krypt. “Pegaz” (“zagadnie-
nie” – kultura i sztuka). Zdjęty 
z ewidencji 9 stycznia 1990 r. 
Materiały zniszczono.

3. Zbigniew Pawłowicz, sena-
tor PO był zarejestrowany w 
1977 r. jako tajny współpra-
cownik Wojskowej Służby We-
wnętrznej, czyli kontrwywia-
du wojska PRL, ps. “Pawlik”.

4. Marek Konopka, senator PO 
został w 1982 r. zarejestrowany 
jako tajny współpracownik 
kontrwywiadu wojska PRL ps. 
“Marzena”.

5. Michał Boni, doradca pre-
miera Tuska w 1992 roku 
został wymieniony jako TW 
“Znak” na tzw. liście Macie-
rewicza. 31 października 2007 
wydał publiczne oświadczenie, 
że w 1985 Służba Bezpie-
czeństwa za pomocą szantażu 
zmusiła go do podpisania 
deklaracji współpracy.

6. Stanisław Jałowiecki, euro-
deputowany PO występuje w 
katalogu IPN jako konsultant” 
SB z 1973 r., w tym roku został 
ostatecznie uznany przez Sąd 
Najwyższy za “kłamcę lustra-
cyjnego”.

7. Andrzej Olechowski, współ-
twórca PO i do dziś jej czło-
nek znalazł się w 1992 r. na 
liście Macierewicza. Jako 
jeden z nielicznych polityków 
centroprawicowych złożył 
oświadczenie lustracyjne o 
przyznaniu się do współpracy 
ze służbami specjalnymi PRL 
– w okresie pracy w insty-
tucjach międzynarodowych 
współpracował z wywiadem 
(Departament I MSW). Był 
jego kontaktem operacyjnym o 
pseudonimie “Must”. Członek 
PZPR.

8. Iwona Śledzińska-Katara-
sińska, posłanka PO w PRL 
związana z “Głosem Robot-
niczym”, organem Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Ło-
dzi. W 1997 była kandydatem 
na stanowisko ministra kultury 
i sztuki w gabinecie Jerzego 
Buzka; wycofała się na skutek 
protestu AWS po oskarżeniu 
jej o udział w antysemickiej 
nagonce w 1968.

9. Kazimierz Kutz, poseł 
PO w 1971 r. został zare-
jestrowany przez SB jako 
kandydat na tajnego współ-
pracownika. Po trzech latach 
zmieniono mu kategorię na 
“zabezpieczenie”, a półtora 
roku później sprawę za-
kończono “z powodu braku 
możliwości operacyjnych”. 
W latach 70. uczestniczył w 
naradach Komitetu Central-
nego PZPR na temat kultury. 
Wygłosił przemówienie gdzie 
zaatakował Stanisława Bareję 
używając terminu “bareizm” 
jako synonimu kiczu. Od 
tego czasu reżyser “Misia” 
nie podał ręki Kutzowi. W 
stanie wojennym zwolniony 
z internowania po podpisaniu 
`deklaracji o lojalności’. Od 
1983 mieszka w Warszawie 
w tzw. “Zatoce czerwonych 
świń”. W 2005 członek 
Komitetu Honorowego Kan-
dydata na Prezydenta RP 
Włodzimierza Cimoszewicza.

10. Zbigniew Ćwiąkalski, 
minister sprawiedliwości i 
prokurator generalny w rzą-
dzie Donalda Tuska w latach 
1972-1981 członek PZPR, był 
szefem uczelnianej Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej. We-
dług dokumentów IPN został 
zarejestrowany jako kandydat 
na tajnego współpracownika 
Służby Bezpieczeństwa w 
1985 r. Zaprzeczył jakiejkol-
wiek propozycji współpracy, 
a sam fakt zarejestrowania 
wiąże z wyjazdem na półto-
raroczne stypendium do RFN 
w 1986 r.

11. Barbara Kudrycka, mi-
nister nauki i szkolnictwa 
wyższego w rządzie Donalda 
Tuska karierę polityczną za-
czynała w latach 70. w PZPR. 
Z partii wystąpiła po wprowa-
dzeniu stanu wojennego.

12. Andrzej Rzepliński, wy-
brany na sędziego Trybunału 
Konstytucyjnego z poparcia 
PO, kandydat PO na sta-
nowisko Rzecznika Praw 
Obywatelskich w 2005 r., do 
1981 należał do PZPR. Pod 
koniec lat 70. II sekretarz 
POP PZPR w Instytucie 
Profilaktyki Społecznej i 
Resocjalizacji UW.

13. Marian Czerwiński, poseł 
PO. W 1989 został posłem na 
Sejm X kadencji (tzw. Sejm 
kontraktowy) z okręgu Dębica 
z listy PZPR. Przewodniczący 
PO w powiecie dębickim.

14. Leszek Korzeniowski, po-
seł PO, przewodniczący PO w 
województwie opolskim, były 
członek PZPR.

15. Miron Sycz, poseł PO, 
b. członek PZPR. Należy do 
Stowarzyszenia Ordynacka.

16. Bożena Sławiak, posłanka 
PO, była członkiem PZPR.

17. Karol Węglarzy, radny sej-
miku śląskiego z PO, w latach 
1980-1985 pełnił funkcję posła 
na Sejm PRL VIII kadencji z 
listy PZPR. Od 2001 należy 
do Platformy Obywatelskiej.

18. Gen. Janusz Bojarski, 
dyr. Departamentu Kadr 
w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, w przeszłości 
dwukrotnie pełniący funkcję 
szefa rozwiązanych Wojsko-
wych Służb Informacyjnych. 
Absolwent m. in. Wojsko-
wej Akademii Politycznej 
im. Feliksa Dzierżyńskiego, 
znany również jako wielo-
letni współpracownik gen. 
Dukaczewskiego.

19. Robert Kowalski, absol-
went Moskiewskiego Państwo-
wego Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych (MGi-
MO) w czasach ZSRR. Zwol-
niony ponad rok temu ze stano-
wiska teraz został wiceszefem 
departamentu kadr i szkoleń 
w MSZ.

20. Marek Staszak, prokura-
tor krajowy, ukończył studia 
prawnicze na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. W latach 1980-
1984 pracował w Prokuraturze 
Rejonowej w Międzyrzeczu i 
Poznaniu. Był prokuratorem 
Prokuratury Rejonowej w 
Środzie Wielkopolskiej (1985-
1989) i podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Sprawiedli-
wości w czasach rządów SLD 
(2001-2003).

21. Zdzisław Skorża, wiceszef 
ABW, były funkcjonariusz SB.

22. Maria Wągrowska, wice-
minister obrony narodowej w 
rządzie Donalda Tuska, poda-
ła się do dymisji 13 grudnia, 
wg `Trybuny’ po tym, jak w 
IPN znaleziono materiały na 
jej temat. Oficjalny powód 
odejścia: `z powodów ro-
dzinnych’.

23. Tadeusz Nalewajk, wi-
ceminister spraw wewnętrz-
nych i administ racji z 
nominacji PSL, podał się 
do dymisji 7 stycznia 2008, 
`ze względów osobistych’. 
Wg `Trybuny’ powodem 
jego dymisji były materiały 
znalezione w IPN.

Kazimierz Maciejewski

Lista współpracowników SB 

W Ojczyźnie i Poza Jej 
Granicami Ten Niegodziwiec 
Lech Wałęsa Dzisiaj Znowu 
Haniebnie Pomawia ŚP 
Kornela Morawieckiego o 
Zdradę, Czego Nie Jestem 
w Stanie Dłużej Znieść, 
Dlatego

Ja Jerzy Sosnowski 
Wołam Lechu Wałęso, 
Złodzieju Naszych Marzeń, 
Opamiętaj się i Przeproś 
Nas za Wszelkie Draństwo 
Jakiego się Wobec Nas 
Dopuściłeś. Dzisiaj 
Okradasz Nas z Praw do 
Życia w Godności, Bronisz 
„sędziów zbrodniarzy, 
którzy za przyzwoleniem 
okrągłego stołu” okradają 
Nas z Godności, Zdrowia, 
Życia i Majątków na Salach 
Sądowych, Tej Największej 
Nietykalnej Mafii w Togach. 
Pamiętam rok 1970 na 

ul. Świętojańskiej Gdyni 
Kiedy Stoczniowcy Nieśli 
Zamordownego Zbyszka 
Godlewskiego, Miałem 
Wtedy 13 lat, Byłem Niemym 
Świadkiem, Który Uciekał 
Przed Kulami Twoich 
Kolesiów z SB, a Już w 1974 
r. Byłem Uczniem ZSBO 
przy SKP w Gdyni, a od 
1977 r. Pracownikiem z 
Przerwą w stanie wojejnnym 
do 1983 r. Sprzedałeś Nas, a 
Dzisiaj Jeszcze Pomawiasz 
Śp Kornela Morawieckiego, 
Któremy nie Dorastasz do 
Pięt, tak Jak Pomawiałeś 
ŚP Lecha Kaczyńskiego, 
tak Jak Pomawiałeś ŚP 
Anię Walentynowicz oraz 
Jerosława Kaczyńskiego, 
Dzieki Którym Zdobyłeś 
Nieuzasadnienie Ogromne 
Dobra Materialne w Formie 
Zdradzieckich Srebrników 
tak Jak Ten Zbrodniarz 

Złodziej 100-Lecia Twój 
Pupilek Donald Tusk z 
Całą Bandą Zbrodniarzy 
Rządowych PO-PSL, Jesteś 
Hańbą dla Rzeczypospolitrej, 
Czekam na Debatę 
Telewizyjną z Tobą Jeżeli 
Znajdziesz Tyle Odwagi, 
Rzucam Ci Rękawicę Draniu 
Dając Ci Szansę Rehabilitacji 
!!! Idąc Twoim Tokiem 
Rozumowania, to Kiedy 
napadli na Naszą Ojczyznę 
Zbrodniarze Niemiecko-
Rosyjscy i Uwięzili Wiele 
Władz Państwowych Państwa 
Mordując w Kazamatach, to 
Żołnierze Podziemia Armia 
Podziemna Największa 
Podziemna Armia Świata 
Broniąca Praw Okupowanych 
Obywateli w Twojej Ocenie 
Też Byłaby Zdrajcami, Ty 
Pospolity Niegodziwcze !!!

autoryzacja Jerzy Sosnowski

Wałęsa pomawia śp Morawieckiego

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,

a firma Astra Zenera - 6,2 
mln szczepionek ,

a firma Johnson@John-
son - 2,5 mln szczepione / 
podobno starczą jednorazowe 
szczepienia/.

Ma to pozwolić na szyb-
kie 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 szcze-
pionki z Chin.

Zygmunt Tomkowiak

Nasi przodkowie siedzieli w 
jaskiniach, bo tam było naj-
bezpieczniej, chociaż zapewne 
nudno. Dzielni mężczyźni 
opuszczali czasami schronie-
nie, żeby zdobyć pożywienie 
dla rodziny.

Jakże się od nich różnimy! 
Nasi mężczyźni już nie są 
dzielni, bywa nawet, że sami 
mają wątpliwości, czy w ogóle 
są mężczyznami. To dotyczy 
też tożsamości kobiet. Poży-
wienie dostarcza nam kurier, 
albo dron. Ciekawość świata 
też jest zaspakajana nowocze-
śnie. Nie da ci rodzic numer 
jeden, ani numer dwa, tego co 
internet ci da. 

     W okresie przejściowym 
między jaskinią a internetem 

ludzkość dorobiła się różnych 
wynalazków, zastępowanych 
coraz to nowszymi. Rysunek 
zastąpiła fotografia i film. 
Niekiedy łatwiej podziwiać 
zdjęcie z Australii, niż widok 
za oknem, bo to wymagałoby 
odwrócenia wzroku od ekranu, 

a może nawet podejścia do 
okna. Technika bywa jednak 
figlarna. Przesłanie zdjęć z 
jednego komputera do dru-
giego, stojących od siebie 
w odległości jednego metra 
trwa niekiedy dobę albo nawet 
kilka.

Zjawisko uzależnienia od 
komputera nie byłoby tak 
powszechne, gdyby nie pan-
demia wymuszająca izolację 
od świata. Czy taki reżym jest 
konieczny? Cierpimy wszakże 
na inne choroby zaniedbywane 
przez służbę zdrowia. Tak, ale 
zawałem serca, czy rakiem nie 
można się zarazić od prze-
chodnia na ulicy, a covidem 
owszem

Małgorzata Todd

Nadzieje Polaków w szczepionkach

Jaskiniowcy
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

EDMUND BOSY

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

PRZEGLĄDY REJESTRAcYJNE SAMOcHODÓW ZASILANYcH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

PRZY MłYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA cZESKA

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

kom. 600 335 837

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

15 marca 2021 roku Wójt 
Gminy Miedzichowo dr Sta-
nisław Piechota spotkał się 
z Wojewodą Wielkopolskim  
Michałem Zielińskim. Rozmo-

wa dotyczyła bieżących spraw 
związanych z rozwojem gminy 
oraz podjęcie działań związa-
nych ze scalaniem gruntów w 
Bolewicach.

Spotkanie Wójta Gminy 
z Wojewodą Wielkopolskim Od 27 stycznia br. na terenie 

gm. Miedzichowo funkcjonuje 
Punkt Szczepień przeciw CO-
VID-19 dla mieszkańców gm. 
Miedzichowa. Punkt Szcze-
pień znajduję się w Ośrodku 
Zdrowia w Miedzichowie.  

Od stycznia zaszczepiono: 
- I dawką szczepionki -419 

osób
- II dawką szczepionki - 189 

osób
Transport do punktu szcze-

pień – to specjalny transport, 

zorganizowany przez Wójta 
Gminy Miedzichowo. Trans-
port zapewniają Jednostki 
OSP Bolewice i Miedzichowo. 
Składamy serdeczne podzię-
kowania dla druhów stra-
żaków za zaangażowanie i 
wzorową postawę.

Gminnym Koordynatorem 
ds. szczepień przeciwko CO-
VID-19 jest Pani Hanna Kacz-
marek – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Miedzichowie. 

Punkt szczepień już działa 

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUCHOWA

749,-749,-

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

PIEKARNIA 
CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

OKNA INWENTARSKIE PcV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.

GMINA OPALENICA

W minionym tygodniu opu-
blikowano listę rankingową 
wniosków po ocenie meryto-
rycznej w ramach Osi Priory-
tetowej 3 “Energia” Działanie 
3.3 “Wspieranie strategii ni-
skoemisyjnych w tym mobil-
ność miejska” Poddziałanie 
3.3.1 “Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego.

Na czwartym miejscu ran-
kingowym wśród 21 oce-
nianych, znalazł się projekt 
Gminy Opalenica – „Budowa 

ścieżki rowerowej wraz z bu-
dową nowego zjazdu-etap III 
(odcinek od ul. 3 Maja do ul. 
Wyzwolenia)”. Koszt całkowi-
ty zadania, to 1 379 881,16 zł, z 
czego kwota dofinansowania, 
to 1 155 297,44 zł. 

Gmina otrzymała również 
informację o uzyskaniu dotacji 
na zadanie pn. „Budowa okól-
nej bieżni lekkoatletycznej – 
rekreacyjnej wraz ze skocznią 
do skoku w dal w Opalenicy”. 
Zadanie to znalazło się na 

liście z proponowaną dotacją 
w wysokości 160 000 złotych. 
Dodajmy, że dofinansowanie 
pochodzi z Programu Lekko-
atletycznego.

– Chciałbym serdecznie 
podziękować Posłowi Jaku-
bowi Rutnickiemu, za jego 
pomoc i wsparcie, zarówno 
przy tych projektach, jak i 
wieloletnią, bardzo dobrą 
współpracę z naszą gminą – 
powiedział burmistrz Tomasz 
Szulc.

Opalenica otrzymała dofinansowania!

Na naszym gminnym stawie przy ulicy 3 Maja oraz Młyńskiej w Opalenica została zainstalowana 
fontanna. Jest, to kolejny element rewitalizacji tego miejsca. Przypomnijmy, że wcześniej dno 
stawu zostało odmulone, usunięte zostały zakrzaczenia, pojawiła się też nowa trawa, ławki oraz 
kosze na śmieci.

Fontanna już działa KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
Hasło w Wielkanocnej Krzyżówce brzmi: 

„Umarł i powstał” 

Nagrody wylosowały następujące osoby:
1. Agnieszka Wójcik z Bolewic ul Rzemieślnicza 
- sprzet AGD z Intermarche w Grodzisku Wlkp.
2.Dorota Przybyła z Łąkiego
- sprzęt AGD z Intermarche z Nowego Tomyśla
3. Stefan Lidzbarski z Leszna ul Poznańska
- zestaw kosmetyków z firmy” Cosmetic” w Dusznikach
4. Kazimiera Nowak z Kościana Aleja Kościuszki
- zestaw rybny z firmy „Piątek” w Siedlcu
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W rakoniewickiej bibliotece 
uruchomiona została Cyfro-
wa Wypożyczalnia Publika-
cji Naukowych Academica.

Darmowa wypożyczalnia Aca-
demica zastępuje tradycyjną 
wypożyczalnię międzybiblio-
teczną i umożliwia korzystanie 
ze zbiorów cyfrowych Biblio-
teki Narodowej. Użytkownicy 
mają dostęp do ponad 3 milio-
nów publikacji ze wszystkich 
dziedzin wiedzy, również 
najnowszych, objętych ochro-
ną prawa autorskiego. Acade-
mica daje przede wszystkim 
studentom i uczniom dostęp 
do literatury naukowej i po-
pularnonaukowej (książek i 
artykułów z czasopism, lektur 
na olimpiady przedmiotowe, 
podręczników) potrzebnej w 
procesie kształcenia oraz przy-
gotowywaniu prac licencjac-
kich i magisterskich. System 
pozwala na przeszukiwanie 
zasobów, rezerwację obiektów, 
wyświetlanie publikacji, two-
rzenie notatek, importowanie 

danych bibliograficznych, 
zapamiętywanie kwerend.

Krótkie zasady korzystania 
z systemu ACADEMICA w 
Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Rakoniewicach.

• Dostęp do  systemu Acade-
mica możliwy jest wyłącznie 
na wydzielonym terminalu w 
Wypożyczalni dla Dorosłych.

• Z systemu Academica 
korzystać  mogą użytkownicy 
zarejestrowani w systemie 
-bezpłatnej rejestracji czytel-
ników dokonują bibliotekarze.

• Po zarejestrowaniu użyt-
kownika w systemie, czytel-
nik otrzymuje indywidualne 
dane dostępu (login – będący 
numerem karty bibliotecznej 
oraz hasło). Przy ich pomocy 
może logować się do systemu 
Academica na wydzielonym 
terminalu, a także dokonywać 
na domowym komputerze 
rezerwacji wybranych publi-
kacji w systemie (rezerwacja to 
zgłoszenie przez użytkownika 
chęci otrzymania dostępu do 
konkretnej publikacji, w wy-

brane godziny, we wskazane 
dni na terminalu bibliotecz-
nym). 

• Publikacja naukowa chro-
niona prawem autorskim może 
być udostępniana użytkow-
nikowi, jeżeli nie jest w tym 
czasie udostępniona lub zare-
zerwowana przez innego czy-
telnika. W momencie zakoń-
czenia korzystania z publikacji 
naukowej na terminalu, staje 
się ona dostępna dla pozosta-
łych czytelników.

• Rezerwacji publikacji 
można dokonać przez formu-
larz rezerwacyjny dostępny 
na stronie academica.edu.pl na 
wybrane terminy.

• Na terminalach, na których 
udostępniane są publikacje 
naukowe, nie ma możliwości 
pobierania i drukowania prze-
glądanych materiałów.

Zapraszamy do korzystania 
z cyfrowej wypożyczalni.
Przekonaj się jak ogromne 
możliwości wyszukiwania i 
dostępu do wiedzy daje ACA-
DEMICA!

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji 
Naukowych Academica

To bardzo rzadkie i jakże 
wyjątkowe chwile - mówi Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak. 40 lat - tyle dokładnie 
Pan Jan Drozdowski sprawuje 
funkcję sołtysa wsi Gnin. 
Mało kto, może pochwalić się 
takim zaufaniem wśród miesz-
kańców, sąsiadów, którzy po 
raz pierwszy czyli 40 lat temu 
wybrali go na swojego przed-
stawiciela - sołtysa.

Pan Jan czuje sie dobrze. 
Otoczony opieką najbliższych, 
nieprzerwanie sprawuje swoją 
funkcję wśród lokalnej spo-
łeczności. Każdy mieszkaniec 

wsi Gnin, wie że może się do 
Pana Jana zwrócić z każdą 
sprawą. 

W tym wyjątkowym dla 
Pana Jana Drozdowskiego 
dniu, odwiedziła go delegacja 
z Urzędu Miejskiego Gminy 
Rakoniewice w osobach: Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Zastepca Burmistrza 
Arkadiusz Pawłowski oraz 
Sekretarz Gminy Jarosław 
Marciniak. Jubilat otrzymał 
kwiaty, okolicznościowe gra-
tulacje oraz upominki promu-
jące Gminę Rakoniewice. 

Należy wspomnieć rów-

nież o fukcji radnego Gminy 
Rakoniewice, jaką Pan Jan 
Drozdowski sprawował przez 
4 kadencje w latach 1998 - 
2006. W kadencji: 1998 - 2002 
był członkiem Komisji Budże-
towej Mienia Komunalnego 
i Rozwoju Gospodarczego. 
W kadencji 2002 - 2006 był 
członkiem Komisji Rewizyjnej 
i Komisji Rolnictwa i Środowi-
ska Naturalnego.

Szanownemu Jubilatowi 
życzymy dalszej spokojnej 
pracy jako sołtys swojej wsi 
oraz wielu lat w zdrowiu i 
pomyślności!

40 lat minęło jak jeden dzień!
Jeśli już teraz wiesz, że stać 
Cię na więcej, że zwyczajna 
nauka nie rozwinie Twojego 
potencjału, może warto po-
myśleć o szkole ponadpod-
stawowej i klasie o profilu 
„Cyberbezpieczeństwo i 
nowoczesne technologie 
informatyczne”?

CYBER.MIL Z KLASĄ 
- INWESTYCJA W SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ

Zapewne jesteś uważnym 
obserwatorem i widzisz, że 
rozwój i technika pędzą w 
zastraszającym tempie. Współ-
czesny świat kładzie olbrzy-
mi nacisk na kreatywność 
i niecodzienność. Ale żeby 
zaistnieć za kilka jako dobry 
specjalista, działanie musisz 
podjąć już dziś.

Jednym z takich rozwiązań, 
który może otworzyć przed 
Tobą okno na świat, jest nauka 
w szkole średniej, w klasie 
objętej „Programem CYBER.
MIL z klasą”. 

W trakcie nauki oprócz 
informatyki na bardzo wyso-
kim poziomie, będziesz uczył 
się również takich ciekawych 
przedmiotów jak kryptogra-
fia, algorytmika, cyberbez-
pieczeństwo, zarządzanie 
bezpieczeństwem danych i 
informacji. 

Sam dobrze wiesz, jak waż-
ne są nowoczesne technologie 
i bezpieczeństwo. Edukacja z 
tych przedmiotów pozwoli Ci 
już dzisiaj nauczyć się obsłu-
giwać przyszłe realia. Zdobę-
dziesz wiedzę i kompetencji z 
obszaru współczesnych zagro-
żeń cyfrowych, zarządzania 
ryzykiem w zakresie cyberbez-
pieczeństwa, bezpieczeństwa 
systemów informacyjnych                                           
oraz kryptograficznych aspek-
tów ochrony danych.

„Program CYBER_MIL z 
klasą” to przede wszystkim 
innowacja. Dlatego jako uczeń 
będziesz uczestniczyć przede 
wszystkim w praktycznych 
zajęciach z wykorzystaniem 
nowoczesnych systemów ope-
racyjnych i pakietów obliczeń 
symbolicznych. Skorzystasz z 
możliwości obserwacji pracy 

w profesjonalnych jednostkach 
Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, różnych instytutów 
naukowych oraz firm z branży 
cyberbezpieczeństwa.

Nauka w CYBER_MIL 
z klasą to bilet wstępu na 
praktycznie każdą prestiżową 
uczelnię. Jeśli wybierzesz 
uczelnię wojskową lub cywilną 
będzie Ci dużo łatwiej przy-
swoić zagadnienia z programu 
studiów, bo będziesz już miał 
solidne fundamenty. To jakie 
studia wybierzesz                     jest 
jednak tylko i wyłącznie Twoją 
decyzją.

Tylko szesnaście szkół 
realizujących  programem 
CYBER_MIL z klasą są ob-
jęte bezpośrednim wsparciem 
Wojska Polskiego. Oprócz 
wsparcia finansowego do ich 
dyspozycji pozostają  facho-
we i profesjonalne jednostki 

patronackie, które służą do-
datkową pomocą. Koordyna-
torem realizacji projektu w 
wybranych 16 szkołach w całej 
Polsce jest Biuro Programu 
Zostań Żołnierzem Rzeczpo-
spolitej wspierane działaniami 
przez takie wyjątkowe instytu-
cje  jak Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie i 
Narodowe Centrum Bezpie-
czeństwa Cyberprzestrzeni.

Żeby stać się uczniem ta-
kiej klasy musisz już dziś 
wykazać się przede wszyst-
kim   zdecydowaniem. Pro-
gramem objętych jest tylko 16 
szkół w całym kraju, po jednej                                       
w województwie. 

Od września bądź jednym 
z nielicznych, ponieważ mak-
symalnie 15 uczniów w danej 
klasie będzie miało możli-
wość uczenia się tak elitarnym 
gronie.

Uwaga ośmioklasisto!

m Nowy Tomyśl
22 marca Kapituła Okręgu 
Wielkopolskiego SBP przy-
znała tytuł Wielkopolskiego 
Bibliotekarza Roku Pani Lu-
cynie Kończal-Gnap, Dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym 
Tomyślu.

W uzasadnieniu kapituły 
czytamy: „Stworzyła - rozpo-
znawalną w Wielkopolsce i w 
kraju - bibliotekę bez barier 
architektonicznych, modelową 
i innowacyjną, stosującą nowe 
technologie, przyjazną i otwar-
tą, będącą miejscem wiedzy i 
kultury. 

Jest edytorem pomnikowych 
nowotomyskich publikacji o 
regionie, wydawcą poetyc-
kich debiutów w serii „No-

wotomyskie Piętro Wyrazów 
Literackich” i promotorem 
twórczości nowotomyślan m. 
in. w „Galerii na Piętrze”. 

Wspaniała nowina!
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ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWcÓW WTÓRNYcH

tel. 536-859-982

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

SKUP ZłOMU

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

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.


