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farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

SKUP ZŁOMU

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

Wolsztyn ul. 5 stycznia 22
Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11

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

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

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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76. rocznica zakończenia II wojny światowej
Co roku w dniu 8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa w celu upamiętnienia
zwycięstwa nad hitlerowskimi
Niemcami.
Dla uczczenia tej ważnej
rocznicy, w piątek 7 maja
pod grodziskim Pomnikiem
Wdzięczności spotkali się
przedstawiciele samorządu powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim: Wicestarosta Sławomir Górny, Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego
Sebastian Skrzypczak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Grodziskiego Piotr Stasiłowicz
oraz Sekretarz Powiatu Tomasz
Dolata, a także przedstawiciele
samorządu Gminy Grodzisk
Wielkopolski: Burmistrz Grodziska Piotr Hojan, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef
Gawron oraz Sekretarz Gminy

Artur Kalinowski. Przedstawiciele naszych samorządów, w
imieniu Mieszkańców złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili

znicze. Wiązanki złożyli także
przedstawiciele powiatowych
jednostek organizacyjnych,
szkół i placówek oświatowych

Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja obchodzono 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja - pierwszej w Europie
i drugiej na świecie spisanej
ustawy zasadniczej, która stała
się dokumentem tworzącym
tożsamość suwerennego narodu. Do dziś jest symbolem marzeń o niezawisłości państwa i
wolności jego obywateli.
Pod Pomnikiem Wdzięczności spotkali się przedstawiciele samorządu powiatowe-

go: Wicestarosta Grodziski
Sławomir Górny, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak
i Sekretarz Powiatu Tomasz
Dolata oraz przedstawiciele
samorządu Gminy Grodzisk
Wielkopolski: Burmistrz Piotr
Hojan, Zastępca Burmistrza
Marcin Brudło, Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron oraz Sekretarz
Gminy Artur Kalinowski,

oraz organizacji społecznych.
Reprezentanci władz Powiatu Grodziskiego złożyli także kwiaty i zapalili znicze na

Cmentarzu Żołnierzy Radzickich w Nowym Tomyślu, na
którym miejsce wiecznego
spoczynku znaleźli żołnierze

Armii Czerwonej, polegli w
walkach na terenie powiatu
grodziskiego w styczniu 1945
roku.

Punkt Szczepień Powszechnych

by w imieniu wszystkich
Mieszkańców złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze,
wspominając wydarzenia z
1791 roku.
Wiązank i złożyli tak że
przedstawiciele powiatowych
jednostek organizacyjnych,
szkół i placówek oświatowych
oraz organizacji społecznych.
Swą obecność zaznaczyła również grupa harcerzy z drużyny
„Nowa 1”.

Od wtorku, 27 kwietnia działa
Punkt Szczepień Powszechnych , prowa d zony pr z ez
Powiat Grodziski wraz ze
Szpitalem Powiatowym w
Grodzisku Wielkopolskim.
Punkt zlokalizowany jest w
Zespole Szkół Technicznych
przy ul. Żwirki i Wigury 2 w
Grodzisku Wielkopolskim.
U WAGA: Wej ś c i e d o
punktu od ul. 3 Maja!
Do punktu prowadzą tablice
informacyjne, dostępny jest
także parking (od ul. 3 Maja).
Na miejscu, oprócz personelu
medycznego, dyżury pełnią
także pracownicy Starostwa
Powiatowego, którzy chętnie
pomogą oraz poinformują o
najważniejszych zasadach.
Szczegółowe informacje
dotyczące rejestracji na szczepienie znajdą Państwo na załączonym plakacie.
Zapraszamy serdecznie!
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Remont kolejnej ulicy
Trwa realizacja gminnej inwestycja polegająca na remoncie
nawierzchni jezdni na ulicy
Powstańców Wielkopolskich
w Wolsztynie od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do
ul. Działkowej oraz budowie
parkingu i chodnika na sąsiedniej ul. Żegockiego.

Budowa żłobka
Tr wa budowa Gm i n nego
Żłobka w Wolsztynie. To
inwestycja Gminy Wolsztyn,
która na ten cel pozyskała
ponad 6,5 mln zł dofinansowywania. Obiekt powstaje
przy ulicy Komorowskiej.
Zgodnie z planem nowy żłobek ma zacząć funkcjonować
od 1 stycznia 2022 r.
W ra mach resor towego
programu rozwoju instytucji
opieki na dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch+” 2021 Gmina
Wolsztyn zakwalifikowała się
do otrzymania dofinansowania
w wysokości 3.660.000 zł,
które zostanie przeznaczone
na budowę nowego żłobka w
Wolsztynie.
Gmina Wolsztyn podpisała
już także umowę w ramach
Wielkopolskiego Regional-

Remont i budowa parkingu związane są m.in. z podwyższeniem bezpieczeństwa
w bezpośrednim sąsiedztwie
Szkoły Podstawowej nr 5.
Prowadzone prace potrwają
do 10 czerwca 2021 r.
Koszt i nwest ycji to
368.720,18 zł.

nego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś
priorytetowa 6: Rynek pracy,
Poddziałanie 6.4.1 i otrzyma
dofinansowanie z tego programu w wysokości 2.927.095,91
zł. Pozyskane środki zostaną
przeznaczone również na tworzenia nowych miejsc żłobkowych w Wolsztynie, tj. pokrycia części prac inwestycyjnych
i placu zabaw, wyposażenie
żłobka oraz wynagrodzeń
pracowników żłobka.
Całkowita wartość otrzymanego dofinansowania wyniesie
więc 6.587.095,91 zł.
Dzięki otrzymanym środkom finansowym nasza gmina
może przystąpić do budowy
nowego budynku żłobka w
Wolsztynie, w którym opiekę
znajdzie 122 dzieci.

Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej
Tereny inwestycyjne Gminy
Wolsztyn położone w obrębie
Komorowa, przy drodze Berzyna-Adamowo, zyskają na
atrakcyjności.
28 kwietnia br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa przyznająca pomoc finansową
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o.
w Wolsztynie na „Rozbudowę

sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią ścieków na terenach przemysłowych w Komorowie, gm.
Wolsztyn” Dofinansowanie
jakie w formie preferencyjnej pożyczki otrzyma
wolsztyńskie PGK wynosi
2.926.014,12 zł netto.
Kwota ta pozwoli zrealizować projekt, który obejmuje
m.in. budowę ponad 4 km sieci
sanitarnej i blisko kilometr
rurociągu tłocznego.

4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917
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Rozstrzygnięcie konkursu
pn. „Sport to zdrowie”
26 kwietnia br. ogłoszone
zostały wyniki konkursu plastycznego pn. „Sport to zdrowie”. Komisja konkursowa
nie miała łatwego zadania,
ponieważ zgłoszone prace pla-

styczneprezentowały wysoki
poziom artystyczny i cechowały się dużą pomysłowością
i kreatywnością. Ze względu
na panującą sytuację epidemiczną, uczestnicy konkursu

odbierali nagrody indywidualnie w Urzędzie Miejskim w
Nowym Tomyślu.
Dziękujemy wszystkim za
udział, a zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!

Żywa palma
w Nowym
Tomyślu
Na rondzie Miasta Partnersk iego Biesent ha l st a ną ł
SzorstkowiecFor tunego –
żywa palma, która już jest
ciekawostką przyrodniczą w
naszym kraju.
Drzewo to pochodzi z
Chin i jest dość odporne
na zimno – dorosłe rośliny
mogą przetrzymać mrozy
do – 17oC.

Elektroniczne
czytniki książek
W Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu można wypożyczyć elektroniczne czytniki
książek. Nowiutkie urządzenia czekają na pierwszych
chętnych. Można je wypożyczyć maksymalnie na 30 dni.
Warunkiem jest akceptacja
postanowień zawartych w regulaminie biblioteki.
Źródło: Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyślu

Mieszkanki gminy powołane
do Kadry Narodowej U-14 Kobiet PZKosz
5 maja w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu
gościliśmy dwie utalentowane
koszykarki: Zuzannę Nowak - zawodniczkę Uczniowskiego Klubu Sportowego
Dream Team Nowy Tomyśl
oraz Igę Woźną - zawodniczkę Międzyszkolnego Klubu
Sportowego w Opalenicy.
Obie dziewczyny, mieszkanki

Gminy Nowy Tomyśl, zostały
powołane do szerokiej Kadry Narodowej U-14 Kobiet
PZKosz.
Gratulujemy wysokich osiągnięć sportowych i życzymy
wielu kolejnych meczów rozgrywanych w barwach narodowych oraz sukcesów zarówno na arenach krajowych, jak
i międzynarodowych.

Plenerowa Strefa Bookcrossingu
Przy Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu powstała Plenerowa Strefa Bookcrossingu,
miejsce przyjazne wszystkim
miłośnikom książek.
Można stąd zabrać książkę, można też usiąść i poczytać, a także w zamian za
zabraną książkę przynieść
i zostawić inną. Jeśli więc

macie książkę, którą przeczytaliście i wiecie, że do niej
nie wrócicie, książkę, z której
wyrośliście lub po prostu lubicie się dzielić, zapraszamy.
Uwalniajmy książki! Dzielmy
się radością czytania!
Źródło: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu
https://bibliotekant.pl/bookcrossing
-przed-biblioteka-2/
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Wsparcie dla Leszna
Minister Jan Dziedziczak poinformował o wsparciu dla regionu leszczyńskiego w kwocie
ponad 29 milionów złotych w
ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (RFRD).
Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg, to wsparcie realizacji
zadań na drogach zarządzanych
przez jednostki samorządu
terytorialnego. Jego celem jest
przyspieszenie powstawania
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to,
żeby po drogach jeździło się
wygodniej i bezpieczniej.
Rząd dba zarówno o duże inwestycje, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie
każdemu z nas. Cieszymy się,
że rząd wspiera nas za pomocą
różnych programów, które przyczyniają się do rozwoju.
Dzięki rządowym środkom
już teraz uda się zrealizować
potrzebne nam wszystkim inwestycje. W regionie leszczyńskim
będą to inwestycje za kwotę 29
397 225,05 zł :
a Gostyń (miejsko - wiejska)
Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z
remontem ul. Podgórnej - 13
654 253,47 zł
a Krobia (miejsko-wiejska)
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi- budowa gminnych
ciągow komunikacyjnych ulic:
Polnej, Targowej oraz łącznika
ulic: Polnej, Targowej i Kobylińskiej - 3 799 366,04 zł
a Powiat gostyński

Przebudowa drogi powiatowej
nr 4909P Krobia-Miejska Górka w miejscowości Rogowo
1 498 526,07 zł
a Powiat rawicki
Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin
na odcinku Słupia Kapitulna
– Chojno- 4 199 545,40 zł
a Pakosław (wiejska) Budowa
drogi gminnej nr 810649P w
miejscowości Sworowo – 412
097,84 zł.
a Rawicz (miejsko-wiejska)
Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały Jarosława Dąbrowskiego i Wały Powstańców
Wielkopolskich w Rawiczu
– 1 343 546,74zł.
a Pakosław (wiejska) Budowa
i przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Golejewko- 436
278,95zł.
a Miejska Górka (miejsko wiejska)
Przebudowa drogi gminnej w
Miejskiej Górce, ul. Dworcowa
564 766,44 zł.
a Włoszakowice, gmina wiejska Przebudowa ulicy Adamowo w Krzycku Wielkim- 418
024,11 zł
a Rydzyna (miejsko-wiejska)Przebudowa dróg gminnych
ul.T.Łopuszańskiego i S.Czarnieckiego w Rydzynie- 1 441
177,64zł.
a Leszno (miasto na prawach
powiatu)
Rozbudowa ulicy Wilkowickiej
na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną – 1
629 642,35zł.

Młodzież świeci
(od)blaskiem
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Są jeszcze sędziowie nominowani
przez generała Jaruzelskiego
Z posłem na Sejm RP Janem Dziedziczakiem – sekretarzem Stanu w Kancelarii prezesa Rady Ministrów
oraz pełnomocnikiem rządu do spraw Polonii i polaków za granicą- rozmawia Franciszek Gwardzik
Porozum ienie G ow ina i
Solidarna Polska pokazuje swoją odrębność przed
głosowaniem nad Unijnym
Funduszem Odbudowy. Czy
prezes Kaczyński przekona
ich do zgody?
Zjednoczona Prawica jest
ugr upowaniem, które od
sześciu lat dotrzymuje tego
co zapowiadało w kampanii
wyborczej co Polacy bardzo
cenią. Udało się już wprowadzić 500+ i wyprawkę
300+ i wynegocjowaliśmy
unijne środki dla Polski.
Gdybyśmy tego nie zrobili
Polacy by nam nie wybaczyli.
Myślę, że nasi partnerzy to
zrozumieli i udało się dojść
do porozumienia i będziemy
działać razem. Jeżeli chodzi
o pieniądze unijne to dobrze,
że z partią opozycyjną lewicą
doszliśmy do porozumienia. Cieszy mnie że lewica
odłączyła się od środowiska
totalnej opozycji i nie blokowała unijnych pieniędzy dla
polaków.
Czy jest możliwe, że wicepremier Gowin dogada się
ze Schetyną oraz Budką i zostanie premierem opozycji?
Jeżeli by do tego doszło to
Polacy by mu nie wybaczyli
bo on został wybrany jako
polityk Zjednoczonej Prawicy
bo tak wyborcy głosowali.
Jestem przekonany, że po
bardzo dobrych umowach między prezesem Kaczyńskim a
mniejszymi ugrupowaniami to
wszystko ułoży się pozytywnie i będziemy dalej działać
razem.
Czy może dojść do rozłamu
w Zjednoczonej Prawicy i
przedterminowych wyborów?

500+ dla młodych rodziców,
dodatki do żłobków i pieluch+
. To są konkretne działania.
Jestem zatem spokojny, że
młodzi ludzie tą pomoc ze
strony rządu docenią.

Nasi wyborcy by tego nie
zaakceptowali. Dostaliśmy po
raz kolejny mandat zaufania
do samodzielnego rządzenia.
Mamy także prezydenta, który
współpracuje w formowaniu
przyszłości Polski. Nie wierzę w przyspieszone wybory.
Uważam, że wspólnie doczekamy do następnych wyborów,
chociaż można się spodziewać,
ze opozycja totalna będzie
szukać różnych ataków na
nasze rządy.
Gwałtownie spada poparcie
dla PiS-u przez młodych
ludzi, którzy są coraz bardziej lewicowi. Czy można
tą sytuację zmienić?
Jeżeli chodzi o działalność
naszego rządu i naszego projektu publicznego przebijają
się do opinii publicznej ze
Prawo i Sprawiedliwość dla
młodych zrobiło bardzo dużo.
Zlikwidowaliśmy podatek
dochodowy dla tego całego
środowiska. Nikt przedtem –
żadna partia rządząca tego
nie zrobiła. Ponadto wprowadziliśmy szereg projektów
które będą realnie dotyczyły
młodych ludzi takich jak np.

Strajkujące kobiety są wspierane przez liderów lewicowych partii oraz przez
młodzież. Czy PiS znajdzie
sposób aby temat aborcji
został wreszcie rozwiązany?
Batalia jest o to, że każdy ma
mieć prawo do życia. My w
tej sprawie stoimy po stronie słabszych. W Polsce nie
ma problemu aby adoptować
dzieci. Jeżeli ktoś czuje się na
siłach to może spokojnie dziecko wziąć w adopcje. Ważne
aby to dziecko znalazło dobre
warunki i szczęście rodzinne.
To że wojujące środowiska nazywane są antychrześcijańskie
które zajmują się niszczeniem
kościołów, przeszkadzanie w
mszach świętych, dewastowanie pomników Matki Boskiej
i innych świętych jak np. naszego papieża Jana Pawła II
dążąc do oderwania symboli
narodowych Polek i Polaków.
Gorącym tematem jest obecnie reforma sądownictwa i
prokuratury. Nasz rząd nie
może się ugiąć przed Unią
Europejską bo jesteśmy państwem suwerennym. Czyżby
europosłowie zapomnieli, ze
w Polsce nie było dekomunizacji a sędziów i prokuratorów mianował generał Jaruzelski- wśród nich jest dużo
byłych pracowników SB.
Jest wielka dyskusja nad tym
tematem czyja jest Polska.
Czy Polska należy do Polaków
czy też do grup uprzywilejowanych. Jestem posłem od
14 lat i bardzo dużo moich

rozmówców z Leszna, Gostynia, Kościana śle skargi, że są
poszkodowani przez wymiar
sprawiedliwości. Zdecydowana większość wyborców
wysyła skargi do moich biur
poselskich. Sądy w Polsce
działają bardzo źle. Każda
sprawa jest przeciągana do
kilku a nawet kilkunastu
miesięcy. Jakość tych spraw
jest fatalna. Nie ma rozstrzygnięć tylko są kolejne terminy
. W amerykańskim sądzie
kilka tygodni po zdarzeniu
następuje proces na którym
jest wyrok i na tym się
kończy. W naszych sądach
jest taki mechanizm, gdzie
osoby o dużej sile finansowej
mają wyroki łagodne a osoby
słabe i bezbronne otrzymują wyroki surowe. My na
to się nie zgadzamy i stąd
zmiany aby sądzili sędziowie
sprawiedliwi i bezkompromisowi. Opozycja totalna chce
aby było tak jak dotychczas
i torpedują działania rządu
skarżąc się na Polskę wystawiając Unii Europejskiej
o rządzie opinię. Opozycja
nie chce reformować sądów
bo tam są jeszcze wiekowi
sędziowie nominowani przez
generała Jaruzelskiego. Na to
nie będzie naszej zgody.
Czy minister Edukacji Czarnek dobrze zarządza oświatą
i zmianami w naszej historii?
Minister zarządza oświatą
bardzo rozsądnie i w dobrym
kierunku. Opozycja dąży aby
tych zmian nie było i młodzież
kończąc szkoły była wykorzeniona z polskich tradycji kulturowych i religijnych. Wzory
zachodnie nie wszystkie są
dobre i prowadzą do gradacji
umysłów młodych polek i
polaków .

Nietuzinkowe rzeczy „Małych Mistrzów
W ramach „Misji Apollo”
nowotomyska młodzież
objęta programem Równać
Szanse, realizowanym przez
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym
Tomyślu, nagrała swoją
pierwszą kampanię społeczną „Weź odblask i bądź
beeezpieczny na drodze”.
Krótkometrażowy film został
zrealizowany przez młodzież
przy współpracy z Powiatową
Komendą Policji w Nowym
Tomyślu oraz w partnerstwie
z Nadleśnictwem Bolewice.
Młodzież samodzielnie napisała scenariusz, nagrała
materiał filmowy i zmontowała go pod okiem Tomasza
Tomaszewicza- instruktora,
pracownika Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury.
Premiera pierwszej Kampanii społecznej odbyła się
w nowotomyskiej bibliotece
i jej filiach w Wytomyślu i
Bukowcu dn. 4 maja br. W
dniu premiery, czytelnicy
odwiedzający bibliotekę i
dwie filie mogli wziąć udział
w happeningu tematycznym
przygotowanym przez grupę
Apollo -uczniów Zespołu
Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu.
Każdy kto odwiedził placówkę
4 maja- do wypożyczanych
książek otrzymał odblaskowe

gadżety ! Natomiast najmłodsi
czytelnicy w reżimie sanitarnym bawili się tego dnia w
specjalnie przygotowanym
kąciku edukacyjnym.
W ramach projektu „Misja
Apollo” młodzież prowadzi
nadal działania w kierunku
nagrania kolejnych kampanii
społecznych , które również
udostępnione zostaną w mediach społecznościowych i na
kanale YouTube.
Na realizacje wszystkich
działań młodzieżowej grupy
filmowej, biblioteka pozyskała
grant w wysokości 8 500 zł
z programu Równać Szanse
2020.Misją Programu „Równać Szanse” koordynowanego
przez Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży, a finansowanego
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
jest wyrównywanie szans na
dobry start w dorosłe życie
młodzieży z terenów wiejskich
i małych miast (do 20 000
mieszkańców).
Mamy nadzieje, że cała akcja w małym stopniu zwiększy
bezpieczeństwo nowotomyślan poruszających się po
zmroku, zwłaszcza dzieci,
młodzieży i rowerzystów.
Cały projekt z ramienia
biblioteki koordynuje Małgorzata Kaczmarek- pracownik
Czytelni.

O rany, Józek! Skąd pomysł
na Pomysł na stworzenie
takiego cyklu rozmów?
Pomysł powstał kilka lat
temu, kiedy byłem jeszcze
uczniem liceum. Wtedy
na lekcjach WoK (wiedzy
o kulturze) omawialiśmy
twórczość norymberskich
miedziorytników, których
określa się małymi mistrzami.
Ta zbitka przez lata została mi
w głowie. Mali Mistrzowieludzie którzy robią niezwykłe,
nietuzinkowe rzeczy a bardzo
często nie są doceniani. Pierwotnie myślałem, aby to były
rozmowy pisane. Marzyło mi
się, aby wydać to w formie
książki. Dziś technologia i social media poszły tak do przodu, że postanowiłem nagrywać
i publikować moje rozmowy na
platformie You Tube.
Kim jest Józek Targosz?
Wiele osób zastanawia się
kto stoi za tym projektem?
To nie ma znaczenia! Mogę
być nauczycielem, pisarzem,
malarzem czy dostawcą pizzy
albo sprzedawcą pralek. Najważniejsi są moi rozmówcy, to
na nich ma skupiać się uwaga
widza. Nie zależy mi na mojej
rozpoznawalności, może kiedyś się ujawnię, to będzie mój
coming aut (śmiech…). Mam
szczęście, że spotkałem świet-

nych ludzi, którzy pomagają mi
w tworzeniu kanału. Bez nich
tak jak i bez moich rozmówców
nie byłoby żadnej rozmowy.
Zarówno jeżeli chodzi o montaż filmów, czy zdobywanie
kontaktów do rozmówców
bardzo mi pomagają!
Kto to jest konkretnie? Kiedyś się dowiecie!
Któr y z rozmówców w
szczególności zapadł Tobie w
pamięć? Każdy! Do tej pory na
kanale ukazało się 12 rozmów,
a wiec trudno zapomnieć kogokolwiek.
W tym momencie rozmowy dzielą się na dwa cykle.
Pierwszy ten sztandarowy to
Mali Mistrzowie. W tym cyklu
rozmawiam z nietuzinkowymi
ludźmi związanymi z naszą
okolicą.
Pierwszą rozmówczynią
była Jolanta Rewald-Sałata
liderka lokalnych strajków

kobiet i pomysłodawczyni genialnej imprezy-Święta Zupy,
kolejny był Mikołaj Janowski
lokalny tatuaży sta. Amelia
Pol mieszkanka Opalenicy,
młoda dziewczyna, która również angażowała się w akcje
strajków. Maciej Hus piwny
znawca, Szymon Swoboda
twórca i właściciel studia nagrań z Porażyna. Sandra Rugała, której nie muszę nikomu
przedstawiać, a która myślę,
że w rozmowie ze mną obaliła
wiele mitów na swój temat
krążących w okolicy(śmiech).
Wśród gości z naszego fyrtla
miałem olbrzymią okazję porozmawiać również z Mikołajem Wolaninem, Prezesem i
Fundatorem Fundacji na rzecz
Praw Ucznia, oraz z Agnieszką
Zdunek – Jestem zielona.
Dla mnie bardzo ważna i bardzo emocjonalna była rozmowa
z Paniami ze stowarzyszenia

KochaMY, które skupia rodziny osób niepełnosprawnych.
To bardzo ważna rozmowa i
niestety bardzo gorzka.
Każda z tych rozmów byłajest mi bliska i ważna. Każda
inna, tak jak każda osoba, z
którą rozmawiałem.
Drugi cykl to rozmowy z
ludźmi znanymi, rozpoznawalnymi. Jednak zawsze staram
się aby to były rozmowy, które
kręcą się w okuł tematów społecznych.
W ramach tego cyklu rozmawiałem ze senatorem Wadimem Tyszkiewiczem, Piotrem
Szatkowskim, a także Krzysztofem Jackowskim- najbardziej
znanym polskim jasnowidzem,
oraz z Jackiem B. znanym jako
Lelek- legendarny gangster,
który w rozmowie ze mną opowiadał o patologiach systemu
resocjalizacji.
Zachęcam każdego, aby po
prostu odwiedził mój kanał i
sam posłuchał tych rozmów!
Myślę, również o kolejnym
cyklu rozmów, ale to na tym
etapie tajemnica (śmiech) ogólnie mówiąc będzie to projekt
ukazujący różnorodność…
Już dziś kilka kolejnych i
bardzo ciekawych rozmów jest
zrealizowanych i niebawem na
kanale: O rany, Józek !
Zapraszam do subskrypcji
mojego kanału.
MK/Wielkopolskamagazyn.pl
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Dla nas liczy się DOBRO POLSKI
Dla nich dobro Platformy Obywatelskiej
Polska staje przed ważną decyzją skorzystania z największego dofinansowania środkami
unijnymi, jakie kiedykolwiek
otrzymaliśmy od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej.
Kwota 770 mld złotych w
ramach Wieloletnich Ram
Finansowych i Planu Odbudowy, pozwoli na szybkie wyjście Polski z trudnego okresu
pandemii oraz da szansę na
rozkwit gospodarczy i powrót
do dynamicznego rozwoju.
Z tych środków skorzystają
polscy przedsiębiorcy, rolnicy,
samorządy, seniorzy i ludzie
młodzi. Politycy z opozycji
parlamentarnej, ale także środowiska i organizacje działające na terenie naszego kraju,
mogli czynnie uczestniczyć w
konsultacjach, zgłaszać swoje
uwagi i propozycje. Wpłynęło
do rządu ponad trzy tysiące
uwag i propozycji. Ponad tysiąc zostało uwzględnione.
Jeżeli ktoś mówi, że było brak
konsultacji, to jest to nieprawdaidziałanie obliczone na potencjalne korzyści polityczne,
a nie jest to działanie dla dobra
Polski.
Równolegle do konsultacji
rządu ze środowiskami w celu
opracowania optymalnego
Krajowego Planu Odbudowy,
opozycja opracowywała plan
obalenia rządu. To wybrzmiewało w słowach polityków
wywodzących się ze środowisk PO i PSL. Postawiono
wszystko na jednej szali przejęcia władzy kosztem Polski,
Polek i Polaków. Zblokowanie
ustawy o Zasobach Własnych
przyniosłoby konsekwencje
zablokowania środków zapisanych dla wszystkich państw
członkowskich w tym dla Polski. Można rzec, że Platforma
Obywatelska określająca się
jako partia proeuropejska, była
za wszczęciem planu wyjścia
naszego k raju ze struktur
unijnych tzw. Polexit. Platforma pokazała swoje właściwe
oblicze. Jednak Lewica, Polska
2050 czy ostatecznie PSL doszli do wniosku, że nie można

karać Polski za osiągnięcie potencjalnych korzyści politycznych Platformy Obywatelskiej,
która nie potrafi się odnaleźć
po kilkukrotnych przegranych
wyborach różnego szczebla.
Uchwalona ustawa zawiera
dwa punkty art.1 wyrażenie
zgody na ratyfikacje traktatu
i art. 2 data wejścia ustawy w
życie. Identycznie podejmowane ustawy w latach 2008 i
2015 roku. W tamtym okresie
Prawo i Sprawiedliwość było
partią opozycyjną, a potrafiliśmy zagłosować za przyjęciem
ustawy. Bo liczy się DOBRO
POLSKI. Zgłaszane do ustawy jakiekolwiek zapisy poza
tymi dwoma artykułami były
niezgodne z zapisami akcesyjnymi traktatów unijnych.
Ostateczne przyjęcie przez
Sejm ustawy i pozostawienie osamotnionej Platformy
Obywatelskiej powoduje jej
słabnięcie na scenie politycznej i ośmieszenie. To generuje
wewnętrzne tarcia i spory oraz
chęć zmiany przywództwa
w PO. Z ambicji przejęcia
władzy podążają do samozagłady. Budka próbuje jeszcze
ustawę zablokować w Senacie,
gdzie mają swojego marszałka

Grodzkiego. Jeżeli to nastąpi,
to Polacy jeszcze bardziej
negatywnie ocenią polityków
PO, bo głosowanie przeciw,
czy wstrzymujące się jest
głosowaniem przeciw racji
stanu Polski.
Pomimo pandemii dobrze
jest oceniana gospodarka Polski. Dobrze oceniane są tarcze
ochronne skierowane przez
rząd Mateusza Morawieckiego, które uratowały wiele
tysięcy miejsc pracy.
Dzisiaj widzimy, że programy
szczepień przyspieszają. Spada
liczba zachorowania. Zaczyna się stopniowe luzowanie
obostrzeń. Po pandemii nasza
gospodarka musi szybko wrócić na właściwe tory rozwoju.
Dla wsparcia naszego rozwoju
potrzebne są zagwarantowane
środki z Unii Europejskie,
dobrze wynegocjowane przez
premiera Morawieckiego. Nie
potrzebne są kłótnie i podziały. Przecież niezależnie
od naszych poglądów Łączy
Nas Polska i niech ona stanie
się nadrzędnym celem, a nie
spełnianie ambicji polityków
Platformy Obywatelskiej.
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP,
Prezes Zarządu Okręgowego PiS

Poseł Marta Kubiak - punkty szczepień
powszechnych potrzebne od zaraz
Od ponad roku zmagamy się z
pandemią Covid-19. Sytuacja
jest nadal bardzo trudna. Od
4 marca liczba osób zakażonych koronawirusem wyniosła
ponad 2,7 miliona. Niestety na
Covid-19 zmarło ponad 65 tys.
osób. Aby zadbać o zdrowie
Polaków, konieczne będzie
przedłużanie wcześniejszych
obostrzeń.
Kiedy Rząd poluzuje obostrzenia? Trudno powiedzieć,
ponieważ w dużej mierze
zależy to od nas samych. Duża
część społeczeństwa jest już
zmęczona całą tą sytuacją i
coraz głośniej mówią o “korona-ściemie”. Liczne grono antymaseczkowców i anyszczepionkowców naraża zdrowie
i życie osób, które naprawdę
się boją i starają się chronić
przed zakażeniem. Zapewne
każdy z nas niejednokrotnie
był świadkiem nieprzestrzegania nakazu zakrywania ust i
nosa w przestrzeni publicznej,
niezachowania odpowiedniej
odległości czy łamania obowiązujących limitów osób w
sklepie.
Jedyną szansą na powrót do
normalności są szczepienia.
Dotychczas wykonano ponad
10 milionów szczepień. W
skali światowej jest to dobry
wynik. Należy zdać sobie sprawę z tego, że chcąc powrotu
do normalności konieczne jest
zaszczepienie jak największą
liczbę populacji. W związku
z tym Rząd chce jak najszybciej przyspieszyć program
szczepień.
W każdym powiecie będą
uruchomione duże Punkty
Szczepień Powszechnych.
Jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce zgłosiły swoje propozycje lokalizacji takich punktów. Propozycje
te zostały zweryfikowane pod
kątem merytorycznym przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
Oddział w Poznaniu i Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego oraz
pod względem bezpieczeństwa
przez Komendanta Wojewódz-

kiego Policji w Poznaniu
Bardzo dobrą wiadomością
jest to, że zdecydowana większość powiatów w Wielkopolsce będzie miała po dwa takie
punkty.
Powiat pilski utworzy dwa
punkty szczepień masowych.
Jeden punkt szczepień będzie
zlokalizowany w samym centrum Piły na Stadionie Powiatowym przy Okrzei z możliwością działania części mobilnej
na terenie pozostałych gmin
powiatu. Drugi punkt będzie
zorganizowany na terenie
budynku Powiatu Pilskiego,
przy ulicy Rydygiera 23. To
punkt, który będzie znajdował
się niedaleko Szpitala Specjalistycznego w Pile.
Pozytywną wer yfikację
władz województwa w powiecie wągrowieckim przeszły:
punkt w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu oraz punkt
w przychodni w Niemczynie.

„

Jedyną szansą na powrót do normalności
są szczepienia. Dotychczas wykonano ponad
10 mln szczepień.
W powiecie obornickim
będą trzy punkty szczepień
masowych. Pierwszy będzie
w Szpitalu Powiatowym w
Obornikach, drugi na terenie
Rogozińskiego Centrum Kultury, a trzeci na terenie hali
sportowej przy Zespole Szkół
im. UNICEF w Obornikach.
Dla powiatu chodzieskiego
utworzone zostaną dwa punkty
szczepień masowych. Jeden
będzie przy szpitalu, a drugi w
budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 w Chodzieży.
Powiat złotowski otworzy
trzy punkty szczepień. Są
nimi: Szpital Powiatowy im.
Alfreda Sokołowskiego w
Złotowie oraz sala gimnastyczna znajdująca się przy
głównym budynku Centrum
Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego w Złotowie (ul.
Norwida). Trzeci punkt będzie
w pomieszczeniach Gminnego
Ośrodka Kultury w Lipce.
W powiecie nowotomyskim
punkt szczepień będzie utworzony w Powiatowym Centrum
Sportu, jednak jeszcze nie ma
decyzji wojewody.
Powiat międzychodzki będzie mieć dwa punkty szczepień masowych. Ich lokalizacje to: Hala Widowiskowo–
Sportowa przy ul. Dworcowej
w Międzychodzie oraz Hala
Widowiskowo–Sportowa w
Sierakowie.
W powiecie czarnkowsko–
trzcianeckim po weryfikacji
NFZ w Poznaniu zatwierdził
trzy punkty szczepień masowych. Pierwszy będzie w Hali
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie, drugi
z kolei w Hali Widowiskowo–
Sportowej w Trzciance. Natomiast trzeci punkt utworzony
zostanie w budynku przy placu
targowym w Krzyżu Wielkopolskim.
Powiat grodziski będzie
miał tylko jeden punk szczepień masowych. Powstanie w
wydzielonej części budynku
Zespołu Szkół Techniczny,
przy ul. Żwirki i Wigury w
Grodzisku Wielkopolskim.
Zatwierdzone lokalizacje
masowych punktów szczepień
w powiecie szamotulskim to:
Hala Sportowo-Widowiskowa
„Nałęcz” oraz Hala Sportowo
-Widowiskowa w Pniewach.
W powiecie nowotomyskim
masowy punkt szczepień powstanie w Powiatowym Centrum Sportu na osiedlu Północ
37 w hali sportowej.
Liczę na to, że już wkrótce uporamy się z pandemią
Covid–19. Społeczeństwo w
końcu odetchnie z ulgą, a
polscy przedsiębiorcy odbudują swoje działalności na
tyle szybko, aby uzyskiwać
wyniki finansowe osiągane
przed wybuchem pandemii.
Życzę wszystkim zdrowia i
możliwie szybkiego terminu
szczepienia.

ROZMOWA RADIA POZNAŃ
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Posłowie KO nie poparli pieniędzy
dla Polski- wstyd
Gościem Porannej rozmowy Radia Poznań był poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek

Dlaczego to tak gładko
przeszło? To nie jest tak,
jak sugeruje Bronisław
Komorowski, że teraz w
różnych urzędach pocztowych w Polsce krewni
parlamentarzystów Lewicy
dostaną stanowiska kierownicze? Tak sugeruje były
prezydent.
Tak na pewno nie będzie.
Wydaje mi się, że politycy
Lewicy stanęli na wysokości
zadania. Oni od dawna, od
upadku bloku sowieckiego
patrzą bardzo ochoczo na
Brukselę, więc trudno było
się spodziewać, aby byli przeciwko tej ważnej umowie,
która doprowadza do sytuacji,
w której UE będzie mogła się
odbudować po kryzysie.
Będzie się mogła dokapitalizować, gdyby użyć określeń
ekonomicznych.
Unia, patrząc na cały świat,
jest pewnym blokiem, który
musi konkurować z jednej
strony z USA, a z drugiej
strony z Chinami. Jeżeli
chcemy to zrobić, to nie możemy pozostawać w tyle.
Franciszek Sterczewski,
jedyny poseł Koalicji Obywatelskiej, który zagłosował
za tym. Jest z Wielkopolski.
Podszedł Pan do niego po
tym? Podaliście sobie ręce?
Nie podziękowałem, bo
musiałbym podziękować
wszystkim parlamentarzystom, którzy byli za.
Ale to taki rodzynek w klubie KO. Reszta się solidarnie wstrzymała.
Za pośrednictwem Radia
Poznań dziękuję wszystkim
parlamentarzystom. Nie
wiem, czy oni potrzebują
tych podziękowań, bo mają

unijne na rzeczywistość
ziemi pilskiej. Jak ten
region może skorzystać?
Co konkretnie może zostać
sfinansowane?
Mówiliśmy wcześniej o
funduszu odbudowy, ale
powinniśmy mówić o całym
nowym budżecie, także tym
klasycznym z Unii Europejskiej. Decydować będą
o tym konkursy. W wielkim skrócie, to do powiatu
wągrowieckiego powinno
łącznie trafić ponad 1 mld
złotych. Powiat pilski to
jeszcze wyższa kwota. Powiat
nowotomyski, szamotulski…
To są gigantyczne pieniądze
na inwestycje w chociażby
służbę zdrowia.

Fot.Przemysław Stochaj

Łukasz Kaźmierczak:
Wczoraj dosyć długo śledziłem burzliwe obrady Sejmu.
Podobno najważniejsze
głosowanie, tak niektórzy
dziennikarze i komentatorzy dekretują, w sprawie
ustawy dotyczącej zwiększenia zasobów własnych Unii
Europejskiej, a popularnie
mówiąc o Funduszu Odbudowy. Moje wrażenie jest
takie, że zaskakująco gładko to przeszło. Spodziewałem się, że będzie większa
wolta ze strony niektórych
ugrupowań. Tymczasem nie
tylko Lewica, która to deklarowała, ale także PSL i
Polska 2050 zagłosowały za
funduszem odbudowy. Pan
też głosował za, sprawdziłem stenogramy sejmowe.
Wielkie „uff” Panie pośle?
Marcin Porzucek: Oczywiście, że głosowałem za, bo
to są gigantyczne pieniądze
dla polskich miast i wsi na
inwestycje w ochronę zdrowie, infrastrukturę, zielone
technologie. Długo by wymieniać. Bardzo się cieszę, że
dajemy możliwość skorzystania z tych środków. Poczekamy na jeszcze kilka krajów
unijnych. Mam nadzieję,
że one też się wyrobią w
ciągu najbliższych tygodnia
tak, aby w drugiej połowie
roku ten fundusz mógł być
uruchomiony. Polacy, polscy
przedsiębiorcy czekają na te
środki.

przecież wolne mandaty i
duże poparcie społeczne.
Trochę współczuję Panu Sterczewskiemu tego hejtu, który
wylewa się teraz u niego na
Facebooku, Twitterze.
Czyli zajrzał Pan?
Zajrzałem z ciekawości, co
tam się dzieje teraz w Koalicji Obywatelskiej.
To niech Pan tych gratulacji
tam nie umieszcza, bo to
może jeszcze dolać oliwy do
ognia.
Skomentowałem w jednym
przypadku, ale nie bezpośrednio do wpisu Pana
Sterczewskiego, tylko do
komentarzy, które mówiły, że
Poznań dostał 0 z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tymczasem dostał
blisko 100 mln złotych.
Chciałem wyprostować,
bo takie różne fake newsy
pojawiają się w przestrzeni
publicznej.
Czy Panu nie zadrżała
ręka przy tym głosowaniu?
Dobromir Sośnierz, parlamentarzysta Konfederacji,
mówił, że jest to w istocie
Sejm rozbiorowy, który pozbawia nas niepodległości.
Na końcu pokazywał też
wnioski o Trybunał Stanu
dla tych, którzy chcą, abyśmy się wspólnie zadłużali.
Zostało to sprowadzone
do takiego określenia,
że Wielkopolska ma być
żyrantem całego funduszu
odbudowy.
Konfederacja jest pod
naporem myśli sprzed blisko
dwudziestu lat i środowiska,
którego liderem był Roman
Giertych, główny eurosceptyk w Polsce, który nawoływał wtedy i straszył co to
się wydarzy, jeżeli Polska
wejdzie do Unii Europejskiej.
Zdecydowana większość
z tego czarnowidztwa się
nie sprawdziła i tym razem
będzie tak samo.
Przecież nie tylko Konfederacja, ale także Solidarna

Polska zagłosowała przeciwko temu funduszowi.
Co więcej, dwie posłanki
z klubu PiS. Anna Maria Siarkowska napisała
na Facebooku: „Jestem
przeciwna temu, żeby Unia
Europejska była sfederalizowanym superpaństwem
z niezależnym od składek
państw członkowskich
budżetem”.
My też jesteśmy przeciwko sfederalizowanej UE.
Jesteśmy za państwami
narodowymi i jak największą
suwerennością.
A nie jest to krok w stronę
federalizacji?
W obszarze gospodarczym
musimy współpracować i to
mocniej. Mamy USA i blok
Chiński, kraje Bliskiego
Wschodu…

pewne zapisy. Ale warto posłuchać mądrego. Pan Konrad
Szymański, także wieloletni
europoseł z Wielkopolski,
bardzo dokładnie przedstawił to, że możemy czuć się
bezpiecznie.

przyznać, to w końcu u nich
też widzę, że się chwalą, że
z nami rozmawiali, że to są
także ich sukcesy co wynegocjowali. A jeszcze dwa dni
temu mówili, że tych rozmów
praktycznie nie było.

Rozmawialiśmy o Franku Sterczewskim i Annie
Marii Siarkowskiej, a co
z Koalicją Obywatelską?
Dużo mówi się, że to był
fortel ze strony Borysa
Budki, który chciał przy
tej okazji doprowadzić do
zmiany władzy. Zresztą
Borys Budka powiedział
o tym po głosowaniu i nie
ukrywał tego. Powiedział z
takim rozgoryczeniem, że
była szansa odsunięcia od
władzy PiS. Ostatecznie nie
zagłosowali przeciwko, ale
nie zagłosowali też za.

Chodzi mi o tę kwestię
samorządową. Jak ma wyglądać monitorowanie wydatkowania tych środków
ze strony samorządowców?
Ma być powołany komitet
monitorujący. To jest jedna
z umów, jakie zawarliście z
Lewicą. Zobowiązaliście się
do tego. Jak to ma wyglądać w praktyce?
Praktyka będzie taka, że
będziemy chcieli, aby w tym
komitecie zasiadali przedstawiciele różnych sektorów –
samorządowcy, przedsiębiorcy, być może przedstawiciele
świata akademickiego, aby
faktycznie ten monitoring
był sprawny i skuteczny, aby
te pieniądze były dzielone
sprawiedliwie. Rozwiejmy
jednak pewne mity, które się
pojawiają. Zanim zostałem
parlamentarzystą, byłem
przez 9 lat radnym sejmiku
wojewódzkiego i doskonale
wiem jakie mechanizmy
kierowały rozdzielaniem
pieniędzy z regionalnego
programu operacyjnego.
Proszę mi wierzyć, że pod
ładnymi hasłami konkursów,
to warto spojrzeć w jakiej
proporcji gminy i powiaty
otrzymywały na przestrzeni
wielu lat te środki. To, że na
przestrzeni kilku miesięcy
jedna gmina dostanie więcej,
a druga mniej, to się zdarza.
Jeżeli to jest długofalowe, bo
unijny budżet to jest 7 lat, a
nawet z perspektywy 14 lat,
to są gminy, które otrzymały
olbrzymią ilość pieniędzy
od instytucji, która zarządza
WSO, czyli instytucji, na
którą w dużej mierze mają
wpływ politycy PO.

„

Jeżeli chcemy patrzeć nie na to co będzie za rok,
dwa, ale za dziesięć czy dwadzieścia, to Europa
musi stawić czoła innym kontynentom, bo inaczej będzie miała poważne kłopoty gospodarcze
Czyli skóra jest warta
wyprawki?
Jeżeli chcemy patrzeć nie
na to co będzie za rok, dwa,
ale za dziesięć czy dwadzieścia, to Europa musi stawić
czoła innym kontynentom, bo
inaczej będzie miała poważne
kłopoty gospodarcze. Chciałbym, żeby Europa, tak jak
to było przez wieki, wiodła
prym jeżeli chodzi o wiele
aspektów.
Czyli przekonuje Pana
to, co mówił minister ds.
europejskich Konrad
Szymański, który tłumaczył
dlaczego jest to bezpieczne
rozwiązanie dla Polski. To
było dość długie wystąpienie, ale treściwe.
To było długie i merytoryczne wystąpienie. Być może
nie wszyscy to zrozumieli, bo
niektórzy koledzy i koleżanki
wolą operować sloganami,
natomiast nie wczytują się w

W tak ważnych sprawach
nie ma czegoś takiego, jak
wstrzymywanie się od głosu.
Platforma - czy szerzej Koalicja Obywatelska - dużo mówi
i pisze w mediach społecznościowych. Najważniejszym
elementem funkcjonowania
w polityce jest głosowanie w
Sejmie. Nie poparli. To, że
się wstrzymali, to niewiele
zmieniło. Politycy KO nie
poparli pieniędzy dla Polski i
powinni się tego wstydzić.
Jest argument, że nie było
wystarczających konsultacji
z samorządowcami, którzy
mają być beneficjentami
1/3, co wynika z porozumień wstępnych, funduszu
odbudowy.
Rozmowy były i to z samorządowcami, jak i przedstawicielami innych opcji. To,
że z Lewicą rozmawialiśmy,
to już państwo wiecie. PSL,
chociaż nie bardzo chciał się

Pan jest posłem ziemi
pilskiej, co wielokrotnie
Pan podkreślał. Próbuję
sobie przełożyć te pieniądze

W szpitale powiatowe? Tego
chce Lewica?
Tak. Tego chce Lewica, ale
także my tego chcemy. Na
pewno skorzystamy z możliwości, żeby bardzo mocno
wesprzeć szpitale. To, co
jest dla nas bardzo ważne, to
będą także drogi. Na najbliższe lata to jest droga S11.
To będzie przyspieszenie tej
budowy?
Proszę pamiętać, że to
przyspieszenie, to nie jest
tak, że nagle wejdzie 10 tys.
pracowników, którzy zaczną
budować. Tam są olbrzymie
zaniedbania. Po naszych poprzednikach zastaliśmy puste
szuflady.
Są też sztywne rzeczy, jak
na przykład procent sumy,
który musi być przeznaczony na transformację
cyfrową, zieloną… Dużo
tego jest.
Będziemy starali się chociażby o autobusy nisko emisyjne, czy wspieranie kolejnych
projektów, które możemy
zrealizować.
Wyobraża Pan sobie
współpracę z prezydentem
Głowskim na tym polu? To
samorządowiec. Z KO, ale
samorządowiec.
Wyobrażam sobie współpracę
z każdym i na każdym polu.
Również z prezydentem
Głowskim jestem gotowy
rozmawiać. Często to zresztą
czynimy przy okazji różnych
inwestycji. Uważam, że
mamy swój mandat. Problem
polega na tym, że ja szanuję
demokratyczny mandat prezydenta Piły, natomiast Pan
prezydent Piły ma problem z
szanowaniem demokratycznego mandatu, jaki udzielili
mi wyborcy z północnej i
zachodniej Wielkopolski.
Te 75 tys. mieszkań, które
ma być w Krajowym Planie
Odbudowy. Opozycja mówiła, że w planie wysłanym
do Brukseli ostatecznie tego
nie ma.
Proszę być spokojny. To
będzie realizowane. Mamy
z resztą pomysły krajowe.
Akurat w tym przypadku jest
to o tyle dobre, że jakieś 2
lata temu był pomysł, żeby na
Zielonej Dolinie, to dzielnica
w Pile, wybudować ok. 200
mieszkań w ramach rządowego programu. Miasto nie
chciało z tego skorzystać,
mimo że udział finansowy
miasta byłby minimalny.
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Monte Cassino
Kontynuując twórczość poznańskich seniorów,
z okazji 77 rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino i walk Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, oddając hołd poległym i żyjącym
żołnierzom 2 Korpusu Polskiego gen.
W Andersa, publikujemy fragment utworu
autorstwa Bogusława Gralińskiego pt.
Monte Cassino – rok 1944.
--- 15 maja, przed drugim natarciem
Przybył do Korpusu sir H. Alexander
Którego życzeniem wyrażonym szczerze
Było, by Polacy zatknęli swój sztandar --Na gruzach Klasztoru, na Monte Cassino
Jak głosili Niemcy, twierdzy nie do wzięcia
O tym, że wkrótce mit przestanie istnieć
Do ostatniej chwili nie mieli pojęcia.
16 maja po dwudziestej drugiej
Przekazano rozkaz z bratniej 8 Armii
2 Korpus Polski i 13 własny
Nacierają wspólnie o godz. 7-mej.
Ruszyła Karpacka, ruszyła Kresowa
Żołnierz dokonywał cudów waleczności
I znowu zdobywał metr po metrze teren
Co krok dając dowód swej obecności.
18 maja, dziewiąta pięćdziesiąt
Ppor. Gurbiel na gruzach Klasztoru
Zatyka proporczyk 12 Pułku (Ułanów Podolskich)
Później inni flagi obydwu narodów (polską i
brytyjską).

Kiedy do sanatorium

Hejnałem Mariackim zakończono bitwę
Czwartą bitwę – polską o Monte Cassino
Którą cały naród, jego 2 Korpus
W tamtych trudnych latach w święcie zasłynął.
Nie do mnie należy ocena sukcesu
Wyliczanie blasków, jak również i cieni
Ale chylę czoło przed Tymi wszystkimi
Którzy wolną Polskę w marzeniach widzieli.
Dali z siebie wszystko, nawet własne życie
Padając od kul o Polsce szeptali
Ich krew wsiąkła w ziemię, ziemię włosko –
polską
Maki zaś wyrosły czerwieńsze od malin.
Nie sposób w tym miejscu ogarnąć pamięcią
Wszystkich pól bitewnych, jednak nam drogich
Gdzie żołnierze polscy- Polskich Sił Zachodnich (PSZ/Z)
Zostawili ślady w formie licznych mogił.
Axel, Breda, Arnhem, Gandawa, Antwerpia
Falaise, Belford, Rennes, Chambois, Wilhelmshaven
Ancona, Bolonia, Loreto, Liverpool
Są to piękne karty, piękne, ale krwawe.
Te miasta do Polski należą…
Choć do nich daleko jest stąd
A wolność krzyżami się mierzy
Historia niejeden zna błąd!
B. Graliński - autor

Przepraszamy jednocześnie autora wiersza Dzień Zwycięstwa – Victoria, opublikowanego w poprzednim numerze
dwutygodnika POWIATY, za błędy w publikacji – Redakcja.

Choroba Alzheimera
Obecnie w Polsce na tę podstępną chorobęchoruje 370460 tys., a na świecie 50-52
mln osób, a w związku z
pandemią sytuacja osób z
demencją uległa dodatkowemu pogorszeniu.Choroba Alzheimera jest stanem postępującym, co oznacza, że objawy
rozwijają się stopniowo przez
wiele lat i ostatecznie stają
się poważniejsze. Pierwszą
oznaką choroby Alzheimera
są zwykle drobne problemy z
pamięcią. Może to być na przykład zapominanie o ostatnich
rozmowach lub wydarzeniach
oraz zapomnienie nazw miejsc
i obiektów. Charakterystyczne
jest, że najwcześniej tracimy
pamięć o wydarzeniach, które
miały miejsce niedawno. Natomiast długotrwała pamięć
dłużej pozostaje nienaruszona.Choroba Alzheimera jest
rodzajem choroby otępiennej
charakteryzującej się zwyrodnieniem komórek nerwowych.
Podstawowym objawem jest
stopniowa utrata zdolności
poznawczych. Choroba Alzheimera jak na razie nie jest
chorobą uleczalną jednak
szybka diagnoza i odpowiednia terapia pomagają nie tylko
utrzymać dłuższą sprawność
psychofizyczną przez chorego, ale także stopniowo
przygotowywać otoczenie na
nadchodzące zmiany. Obecnie
nie ma lekarstwa na chorobę
Alzheimera, ale dostępne są
leki, które mogą pomóc złagodzić lub opóźnić niektóre
objawy.
Z czasem problemy z pamięcią stają się poważniejsze
i mogą rozwinąć się dalsze
objawy, takie jak:dezorientacja
i zagubienie się w znajomych
miejscach, trudności w planowaniu lub podejmowaniu
decyzji, chowanie rzeczy w
nietypowych miejscach, zapominanie, co się ostatnio robiło
lub powiedziało, problemy z
mową i językiem, trudność z
prawidłową oceną sytuacji,
ubrania się i potrzeby nieadekwatne do sytuacji, problemy
z samodzielnym poruszaniem
się lub wykonywaniem czynności związanych z samoopieką, zmiany osobowości,
takie jak agresja, wymaganie
i podejrzliwość wobec in-

nych, halucynacje (widzenie
lub słyszenie rzeczy, których
nie ma) i urojenia (wierzenie
w rzeczy, które są nieprawdziwe), obniżony nastrój lub
niepokój, wycofanie się ze
swoich zainteresowań, hobby,
ulubionych przyzwyczajeń,
wycofanie się z kontaktów
rodzinnych i z przyjaciółmi.
Choroba Alzheimera może
też powodować:problemy z
połykaniem, trudności z jedzeniem i zmniejszony apetyt.
W początkowej fazie choroby
pojawiają się kłopoty z przyswajaniem nowych informacji.
Choroba Alzheimera dotyczy
głównie (ale nie tylko) osób w
podeszłym wieku, pierwszy
etap choroby często nie jest
zauważany przez otoczenie
chorego, ponieważ zwykle
wiążemy starość z zaburzeniami pamięci. Powtarzające
się problemy z odtwarzaniem
niedawnych wydarzeń powinny stać się przesłanką do konsultacji ze specjalistą. Wraz z
rozwojem choroby Alzheimera
zaczynają pojawiać się problemy z wykonywaniem codziennych, rutynowych czynności
(np. myciem się) oraz nieumiejętność odtworzenia zwykłego
porządku dnia. Często także
dochodzi do gwałtownych
zmian nastroju, znacznych
zaburzeń, psychicznych i osobowościowych.
W początkowym okresie
choroby zaburzenia poznawcze mogą wcale nie występować lub można zaobserwować
jedynie nieznaczne pogorszenie pamięci. Osoby chore
mogą nie pamiętać ostatnich
wykonywanych czynności lub
nie mogą przypomnieć sobie
dobrze znanych nazw, imion,

albo gdzie położyli codziennie używane przedmioty. Z
czasem może pogarszać się
orientacja w aktualnych wydarzeniach. Ubytki pamięci
dotyczą szczególnie życia
prywatnego chorego, zdąża
się, że osoby z początkami
Alzheimera tracą poczucie
czasu. Wczesnymi objawami
mogą być również trudności w
samodzielnym podróżowaniu
a także zarządzaniu finansami. W razie zauważenia u
swoich bliskich podobnych
problemów z pamięcią zaleca
się zgłoszenie do lekarza. Odpowiednio wczesne wykrycie
choroby daje możliwość zastosowania szybkiego leczenia.
Wyróżnia się dwie postaci alzheimera: dziedziczną
(rodzinną) oraz bardziej powszechną – sporadyczną, która
pojawia się po 65. roku życia
i nie występuje w najbliższej
rodzinie. Natomiast dziedziczna postać choroby rozwija się
przed ukończeniem 65 lat, nawet w wieku dwudziestu, trzydziestu lat. Świadomość możliwości dziedziczenia (np. wykonanie odpowiednich testów
genetycznych), daje szansę na
zmniejszenie ryzyka choroby
lub jej znacznego opóźnienia
poprzez regularne ćwiczenia
fizyczne, zaprzestania palenia
tytoniu, spożywania alkoholu
i przestrzeganie zdrowej diety
oraz stymulowanie mózgu
przez uczenie się nowych rzeczy i ćwiczenie pamięci.
W przypadku zaobserwowania wśród najbliższych
choroby warto skorzystać z
pomocy lekarza specjalisty
neurologa oraz kontaktując
się z odpowiednimi placówkami,umożliwiających kompleksowe wsparcie pacjentów,
ich rodzin i opiekunóworaz
jednocześnie udzielającymi
pomocy opiekuńczej i rehabilitacji osobom cierpiącym
na chorobę, ich opiekunom
i bliskim. Jedną z nich jest
Wielkopolskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie z siedzibą
w Poznaniu, które między
innymi udziela nieodpłatnych
porad:lekarza psychiatry, lekarza geriatry, psychologa,
pracownika socjalnego i fizjoterapeuty.

Roman Szymański

W okresie pandemii koronawirusa umarło więcej osób
niż we wcześniejszych latach,
jednak nie był to tylko efekt
COVID-19. Pacjenci rzadziej
kontrolowali swoje zdrowie i
proces leczenia. Spadła liczba
kardiologicznych zabiegów
ratujących życie, a zwiększyła
się grupa pacjentów z powikłaniami po zawale. Choroby układu krążenia to wciąż
główna przyczyna zgonów, a
na tle Europy Polska miała ich
największy nadmiar w 2020
roku. W najgorszej sytuacji
są osoby z nadciśnieniem i
zaburzona glikemią, bo stany
te wiążą się ze zwiększoną
śmiertelnością w COVID-19.
Wielu seniorów oczekuje
obecnie na otrzymanie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. W ostatnim okresie
sanatoria były dwukrotnie zamykane i ponownie otwierane.
W międzyczasie Ministerstwo
Zdrowia uruchomiło program
rehabilitacji postcovidowej w
formie stacjonarnej i prowadzonej w uzdrowiskach, co
może dodatkowo wydłużyć
okres oczekiwania na skierowanie.
Zwróciliśmy się z pytaniem
do Wielkopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ - o ile
może w związku z tym wydłużyć się okres oczekiwania.
Otrzymaliśmy odpowiedź:

- w tej chwili nie mamy informacji, by uruchomienie
programu stacjonarnej rehabilitacji pocovidowej miało
wpłynąć na terminy oczekiwania pacjentów na leczenie
uzdrowiskowe. Obecnie czas
oczekiwania na uzdrowiskowe
leczenie sanatoryjne dorosłych
wynosi w Wielkopolsce około
29 miesięcy, a na uzdrowiskowe leczenie szpitalne – około
trzech miesięcy. Wynika z
niej, że wszelkie programy
dodatkowe uszczuplające bazę
sanatoryjną, jednak nie będą
miały wpływu na okres oczekiwania, który i tak wydłużył
się obecnie do ok. 29 miesięcy.
Przykre jest, że praktycznie
okres wynosi obecnie ponad
40 miesięcy, wliczając możliwość złożenia wniosku po
roku od powrotu z sanatorium.
Wielu seniorów, dla których

leczenie sanatoryjne było nie
tylko odskocznią od szarości
dnia codziennego, ale przede
wszystkim możliwością podreperowania zdrowia, tak fizycznego, jak i psychicznego, okres
jest barierą niejednokrotnie nie
do pokonania. Pogarszający
stan zdrowia starzejącego
społeczeństwa i to nie tylko z
powodu panującej pandemii,
ale braku możliwości skorzystania z zagwarantowanych
świadczeń zdrowotnych, powoduje dodatkowe frustracje
i rozżalenie, prowadzące do
zwiększenia apatii, a nawet
stanów depresyjnych. Ilu seniorów z uwagi na postępujące
starzenie i pogarszający się
stan zdrowia nie doczeka w
ogóle wyjazdu do sanatorium!
Czy seniorzy zasługują na
takie traktowanie?
Roman Szymański

Dzień Matki
Dzień Matki to jedno z najbardziej wyjątkowych świąt.
Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud
włożony w wychowanie. Jest
obchodzone nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo
macierzyństwo nie zna granic.
Początki święta sięgają czasów
starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy
matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Po przyjęciu
chrześcijaństwa do tradycji
należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów
i słodyczy w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku.
W Polsce święto to przypada
na 26 maja (w przedwojennej
Polsce daty tego święta były
ruchome). W tym dniu matki
są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego
rodzaju prezentami.
Święto można obchodzić
na różne sposoby, a jednym
z nich jest specjalny koncert
zadedykowany najważniejszej
osobie w życiu każdego człowieka – własnej Matce. Ks.
Bogdan Skowroński z Dusznik Zdr. już od kilkunastu lat
przygotowuje wyjątkowy program muzyczny, który zawiera
pieśni i piosenki związane z
tematem matczynym. Wszystkie dotychczasowe koncerty i

recitale, z uwagi na okolicznościowy repertuar i wyjątkowe
zaangażowanie tego niepowtarzalnego twórcy i wykonawcy,
wzbudzały wśród słuchaczy
tęsknotę za rodzinnym domem, retrospektywne spojrzenie na życie, nostalgiczne
wspomnienia przeżytych chwil
oraz u niejednego słuchacza
powodowały wzruszenie i łzy.
Szczególne emocje koncerty
wywoływały u osób w wieku
senioralnym, często samotnych i osamotnionych, dla których kontakt z ks. Bogdanem,
zachwycającym niepowtarzalnym głosem, charyzmą oraz
nietuzinkowym podejściem do
uczestników, dzięki muzycznym spotkaniom umożliwiał
wyjście ze swoistego „zamkniętego” kręgu i pozwalał
spojrzeć na otaczający świat

z innej perspektywy. Dzięki
programowi muzycznemu
słuchacze mieli możliwość
nie tylko posłuchania pieśni
wspominających rodzinę, ale
przeżycia we wspomnieniach
mijających chwil i okazać szacunek, miłość i podziękować
za trud wychowania. Koncerty
ks. Skowrońskiego przynoszą
nie tylko wspaniałe przeżycia
muzyczne, ale skłaniają do refleksji i zastanowienia się nad
życiem doczesnym…
W tym roku z uwagi na panującą pandemię koronawirusa
i związane z tym obostrzeniami, po raz pierwszy niestety
nie będzie bezpośredniego
spotkania ze słuchaczami.
Koncert odbędzie się online i
będzie miał charakter koncertu
życzeń.
Roman Szymański

Proces odwrotu starzenia się
Turritopsis nutricula… Ten
termin może nic ci nie mówić i być może nigdy wcześniej go nie słyszałeś, ale to
nazwa pewnego gatunku
meduzy, która ma niezwykłą zdolność do odwracania
procesu starzenia się.
Obraz tej małej meduzy, która
nigdy nie umiera, pięknie ilustruje rzeczywistość nowych
narodzin i życia z Bogiem.
Boże Słowo mówi, że „(…)
mamy zedrzeć z siebie starego
człowieka, który hołdował
dawnemu sposobowi życia i

którego niszczyły zwodnicze
żądze. Zamiast tego mamy
poddawać się odnowie w
duchu naszego umysłu i oblec się w nowego człowieka,
stworzonego według Boga w
sprawiedliwości i świętości
prawdy” (List do Efezjan
4,22-24).
A zatem, choć upływ czasu
widoczny jest na naszym ciele, jednak nie dotyczy ducha,
zwłaszcza jeśli narodziłeś się
na nowo i stałeś się dzieckiem
Boga. Twoje serce, dusza i
myśli stale są odnawiane.
Wszystko to, co stanowi

twoją nową naturę, z czasem
się rozwija, jeśli...
a stawiasz we wszystkim
Boga na pierwszym miejscu,
a czytasz i jesteś posłuszny
Jego Słowu,
a mówisz do Niego i spędzasz z Nim czas,
a decydujesz się wypełniać
Jego wolę i pragnienia Jego
Ducha, nawet jeśli to kosztuje.
To jest ciągły przepływ, nieustanna wymiana pomiędzy
Jego życiem a twoim. Twoje
myśli są odnawiane, a Jego
życie się w tobie umacnia.
ERIC CELERIER
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PSL i Koalicja Polska poparły
Fundusz Odbudowy
Z posłem Andrzejem Grzybem rozmawia Franciszek Gwardzik

Historia święta 1 Maja
Dla przypomnienia krótka
historia 1 Maja obchodzonego jako Międzynarodowego Dnia Solidarności
Ludzi Pracy na świecie .W
roku 1886 odbył się strajk
robotników w Chicago,
który został brutalnie
stłumiony przez policję. Dla
uczczenia ofiar tego strajku
na kongresie założycielskim
II Międzynarodówki w
Paryżu ogłoszono 1 Maja
świętem robotniczym. Po
raz pierwszy święto 1 Maja
obchodzono w roku 1890
czyli 131 lat temu.
W Polsce pierwsze obchody
odbyły się 1 Maja 1891 roku
w Łodzi i Żyrardowie. Później największe demonstracje
odbyły się w latach;1905-07,
1917-19. 1 Maja wszedł do
t radycji polsk iego r uchu
socjalistycznego ale został
potem zawłaszczony przez
komunistów.
W Polsce 1 Maja został
uznany jako święto państwowe
w 1950 roku. Na terenie Poznania w roku 1920 roku odbyła
się manifestacja robotników
kolejowych, którzy domagali się podwyżek płac. Takie
podwyżki płac wprowadzono
dla robotników na terenach
byłych zaborów: rosyjskiego
i austriackiego ale o zaborze
niemieckim zapomniano. 28
kwietnia 1920 roku podczas
demonstracji w Poznaniu policja użyła broni. Zginęło 9
robotników. Na murze Zamku
/Pałacu Kultury /jest tablica u
pamiętająca to zdarzenie. 1
Maja 2021 roku w Poznaniu
odbyły się obchody święta. Na
Placu Bernardyńskim złożono
wiązanki kwiatów pod tablicą

u pamiętającą pierwsze obchody 1 majowe. Główne obchody
odbyły się przed Krzyżami
w Poznaniu gdzie radni m.
Poznania, posłanki ;Katarzyna Kretkowska, Katarzyna
Ueberhan, przedstawiciele;
różnych partii, organizacji,
związków zawodowych; ZNP,
Metalowcy z HCP, Teatru
Wielkiego, Budowlani, Rada
Między powiatowa OPZZ w
Poznaniu złożyli; wieńce, wiązanki kwiatów pod Poznańskimi Krzyżami pamiętając o tym

Państwowym Święcie. Również delegacje złożyły kwiaty
pod tablicą pamiętającą śmierć
9 robotników kolejowych.
Również Kościół obchodzi 1
Maja jako katolickie Święto
Józefa Rzemieślnika. Proklamował je papież Pius XII
1 Maja 1965 roku. W Polsce
główne uroczystości kościelne
odbywają się w Katedrze pod
wezwaniem Józefa Rzemieślnika w Kaliszu.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Porozumienie J. Gowina i
Solidarna Polska Z.Ziobry
pokazują swoja odrębność
od PiS. Nie udało się przekonać Solidarnej Polski do
poparcia ratyfikacji decyzji
o zwiększeniu budżetu UE,
co to oznacza dla przyszłości Zjednoczonej Prawicy?
Nic nadzwyczajnego w
Zjednoczonej Prawicy się w
tej sprawie nie wydarzyło,
bo Solidarna Polska zgłosiła
brak poparcia dla zatwierdzenia Funduszu Odbudowy
przez Premiera Morawieckiego przed szczytem Rady
Europejskiej. Wezwania były
wyrażane publicznie, a nawet
jeden z Sekretarzy Stanu
z Solidarnej Polski został
odwołany ze stanowiska za
kwestionowanie zgody na
F. odbudowy,oraz zgody na
podwyższenie redukcji emisji
gazów cieplarnianych do
2030 roku do 55%. Jestem
przekonany, że ten brak
zgody jednak nie wpłynie na
trwałość Zjednoczonej Prawicy, która dotrwa do końca
kadencji. Proszę zauważyć,
że głosowaniu zgody na
powstanie Funduszu Odbudowy, większym problemem
podnoszonym szczególnie
w mediach publicznych jest
wstrzymanie się od głosu
Platformy Obywatelskiej niż
głosowanie przeciw projektowi ustawy o wyrażeniu zgody
na ratyfikacje decyzji o po-

pracodawców. Należy zauważyć, że struktura podziału
też uległa zmianie, ponieważ
samorządy i sektor prywatny otrzymają powyżej 31%
funduszy, a sektor rządowy
ponad 37 %.

Jak w sprawie Funduszu
Odbudowy głosował PSL?
PSL i Koalicja Polska
poparły powstanie Funduszu
Odbudowy, ponieważ są to
fundusze na odbudowę gospodarki, potencjału służby
zdrowia, odbudowę funkcjonowania małych i średnich
firm, oraz przebudowę polskiej energetyki w kierunku
odnawialnych żródeł energii
i wytwarzania energii przez
konsumentów. Jako PSL
wnioskowaliśmy, aby zwiększono fundusze na rolnictwo
,ponieważ w projekcie Kra-

„

Oczekiwaliśmy od Rządu, aby przed
wysłaniem Krajowego Programu Odbudowy
do Brukseli, przedstawił projekt
na posiedzeniu plenarnym w Sejmie
wstaniu Funduszu Odbudowy
przez Solidarną Polskę. Niektórzy przedstawiciele PiS
wręcz uznają, że głosowanie
PO to zmierzanie do Polexitu
– wyjścia z UE. Pewność w
głosowaniu za Funduszem
Odbudowy została zapewniona w umowie z PiS z Lewicą.
Reasumując przedterminowe
wybory z powodu różnic w
Zjednoczonej Prawicy nam
nie grożą.

jowego Programu Odbudowy
było zapewnione tylko 1%, a
po zmianach mamy 6 krotny
wzrost. Podobnie wnioskowaliśmy o zwiększenie funduszy na Odnawialne Zródła
Energii i tu wzrost jest
dwukrotny w porównaniu do
pierwotnego projektu. Zasadniczym naszym postulatem
było powołanie Komitetu
Monitorującego z udziałem
samorządów i przedstawicieli

Jaki był zatem powód do
tak ostrego sporu Rządu z
opozycją w sprawie Funduszu Odbudowy i Krajowego
Programu Odbudowy?
Polskie Stronnictwo Ludowe
Koalicja Polska popierało
utworzenie Funduszu Odbudowy, a nawet wtedy gdy
Solidarna Polska zapowiadała w ubiegłym roku veto
dla Funduszu Odbudowy
deklarowaliśmy Premierowi
M. Morawieckiemu poparcie
do powstania tego funduszu.
Fundusz to pieniądze na sfinansowanie wydatków, które
Polska zapisała w Krajowym
Programie Odbudowy. Oczekiwaliśmy od Rządu, aby
przed wysłaniem Krajowego
Programu Odbudowy do
Brukseli, przedstawił projekt
na posiedzeniu plenarnym
w Sejmie. Spotkaliśmy się
z odmową i odesłano nas do
publicznej prezentacji projektu na konferencji prasowej 26
lutego. Od tej daty prowadzone były konsultacje publiczne
i o ich wynikach także nie
było rozmowy w Sejmie. Publicznie zatem zgłaszaliśmy
nasze postulaty o powołaniu
komitetu monitorującego
z udziałem samorządów,
zwiększenie funduszy na
rolnictwo i odnawialne żródła energii oraz dla małych i
średnich firm, które poważnie ucierpiały w okresie
epidemii. Jak powiedziałem
wcześniej doceniamy zmiany,
które Rząd wprowadził, ale
nie jesteśmy pewni jakie
efekty chce Rząd osiągnąć
wprowadzając plan odbudowy, bo takiej prezentacji nie
było. Słowem pominięcie Sejmu w pracach nad Krajowym
Programem Odbudowy, oraz
brak w projekcie włączenia
samorządów projektowanie
i wydatkowanie KPO był
powodem sporu.

Konkurs literacki „Pokolenie Solidarności” Czy jeden z poznańskich skwerów będzie
Dla uczczenia 41. rocznicy powołania NSZZ „Solidarność”
i w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Instytut
Literatury we współpracy z
Instytutem Dziedzictwa Solidarności organizuje konkurs
literacki „Pokolenie Solidarności”.
Dzięki konkursowi pragniemy wypełnić lukę w narracji o
fenomenie Solidarności - niezależnym ruchu związkowym
i społecznym. Prace nadsyłane
na konkurs powinny być inspirowane historią, działalnością
i spuścizną NSZZ „Solidarność”.
Konkurs jestadresowany
do każdej pełnoletniej osoby, która poprawnie dokona
zgłoszenia, ale są również
kategorie specjalnego przeznaczenia, dedykowane działaczom NSZZ „Solidarność” i
osobom należącym do szeroko
rozumianej opozycji lat 70. i
80. - dzienniki i wspomnienia,
na które szczególnie czekamy.
Nabór prac konkursowych
rozpocznie się 1 lipca 2021
roku i potrwa w zależności od
kategorii:

nosił imię Marii i Lecha Kaczyńskich?

a opowiadanie (pula nagród
50 000 zt) i prace non-fiction (wspomnienia, dzienniki,
reportaże i biografie - pula
nagród 50 000 zł) - do 30
września br.
a powieść (pula nagród
100 000 zł) - do 31 sierpnia
2022 roku.
Wręczenie nagród odbędzie
się w grudniu w Warszawie
podczas uroczystego koncertu
z okazji upamiętnienia 40.
rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego.
Serdecznie zachęcamy do

wzięcia udziału w konkursie.
Zgłoszenia do konkursu należy
wysyłać za pomocą wiadomości e-mail na adres: solidarnosc@instytutliteratury.eu.
Szczegóły znajdą Państwo
na stronie organizatora www.
instytutliteratury.eu oraz w
załączonym regulaminie konkursu. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt
pod adresem: promocja@
instytutliteratury.eu.
Regulamin konkursu znajduje się na str. solidarnosc.
poznan.pl

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu złożył
wniosek o nazwanie skweru
mieszczącego się u podnóża
stóp Cytadeli – koło Pomnika
Armii Poznań – imieniem
Lecha i Marii Kaczyńskich.
Projekt ma szanse powodzenia, dzięki wykonanej w
ostatnich miesiącach dużej
pracy naszych radnych, wielu
rozmowom, wstępne poparcie
dla projektu publicznie zadeklarowali radni innych klubów
w tym m.in. szef klubu radnych
PO. Inicjatywa ta jest jednak
niestety mocno atakowana
w poznańskich mediach i na
forach społecznościowych –
głównie w komentarzach na

profilach facebookowych epoznan, wtk, gloswielkopolski.
wyborcza poznan
Proszę o dużą mobilizację i
odpieranie ataków, o Państwa
wpisy i lajki.
Inicjatywa ma realną szansę
powodzenia, ale potrzebne jest
nasze wsparcie. Wszystkim
nam powinno zależeć, aby
nasz Prezydent i jego żona
zostali upamiętnieni w Poznaniu, mieli swoje miejsce w
przestrzeni publicznej, a spór o
zasługi Prezydenta Lecha Kaczyńskiego został zamknięty.
Proszę przy tym pamiętać
o kulturze wypowiedzi i pohamowaniu emocji, to właśnie
nasza strona winna się w dys-

kusjach wyróżniać kulturą i
spokojem.
Zachęcam także do udziału
w sondzie na stronie Głosu Wielkopolskiego: https://
gloswielkopolski.pl/czy-jeden-z-pozna nsk ich-skwerow-bedzie-nosil-imie-marii-i-lecha-kaczynskich-decyzja-na lezy-do -radnych /
a r/c1-1560 0299?f bclid=IwA R0W M J P W1U F L 9lU96SZhiYS_kDMS1mOSGf DXusHD6Qd56t8pTduvMCRJ-Sc
Szymon Szynkowski vel Sęk
Pełnomocnik okręgu PiS Poznań
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
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Tusk przerażony. Mafiozo ujawnił
całą prawdę sprzed lat!żony
Donald Tusk doskonale
zdaje sobie sprawę, że
jeśli całą opinię publiczną
obiegną ujawnione, tajne
informacje o jego przeszłości, będzie to koniec jego
politycznej kariery. Zarówno on, jak jego koledzy z
wczesnej PO, są w poważnych tarapatach.
A są w nich ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński jest niezwykle zdeterminowany, by
prominentnych polityków PO
pozamykać w więzieniach.
Lepsze okazji nie będzie,
sprawa jest bardzo poważna,
bo okazuje się, że na fotel
premiera Tusk miał kroczyć
przestępczą ścieżką.
Człowiek, który dziś twierdzi, że stoi na straży prawa i
niezawisłości sądów, miał być
powiązany z komunistycznymi służbami specjalnymi i…
mafią. Dziś są ludzie, którzy
mówią o tym wprost, nie bojąc się pozwów. Jak twierdzą,
mówią prawdę, zatem nie mają
się czego obawiać.
Nieżyjący już Wiktor Kubiak to menadżer kilku polskich piosenkarek, a także
postać powiązana z komunistycznymi służbami specjalnymi i jeden z inspiratorów
powstania KLD, pierwszej
partii Tuska. Partia ta zapoczątkowała niewyobrażalną
grabież majątku narodowego i korupcję na nieznaną
wcześniej skalę. Po latach
nikt nie ma już wątpliwości, że Kubiak był jednym
z głównych reprezentantów
interesów postkomunistów w
III RP. Przy tym był jednym

z najbliższych ziomków Donalda Tuska
– Donald Tusk, Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof
Bielecki, Paweł Piskorski, cała
późniejsza polityczna elita. Był
to w 1989, a już w styczniu
1991 prezydent Wałęsa powołał rząd Bieleckiego. Bez
pieniędzy Kubiaka i „pułkowników” nie byłoby ani tego rządu, ani spektakularnych karier
większości z tych polityków.
Zrobili na tym wiele świetnych
interesów – opowiada Wojciechowi Sumlińskiemu “Masa”,
najsłynniejszy świadek koronny w Polsce.
Kubiak nie krył się ze znajomością z Żemkiem. Widywałem go z Wiktorem dziesiątki
razy, w biurze, na lunchach w
Marriotcie. Żemek też chodził
w wojskowym wywiadzie i to
też nie było dla nas tajemnicą.
Razem ukręcali duże pienią-

„

Donald Tusk, Janusz
Lewandowski, Jan K.
Bielecki, Paweł Piskorski, cała późniejsza polityczna elita.
dze, przy których to, co nam
wpadało z haraczy, „tirów”,
prostytutek, czy narkotyków,
to drobne. W tamtym czasie
imponowało nam, że trzymamy z takimi ludźmi. Było poczucie przynależności do kasty
rządzącej, najwyższe kręgi.
Mieli haki na wszystkich i
trzęśli tym całym bagnem.
„Starzy” pracowali pod ich
dyktando, a oni wyświadczali
przysługi. – Przysługi? – Tak,

przysługi. Na przykład, gdy
trzeba było uzyskać wielomilionową dotację, wyprać pieniądze, zrobić w mediach trochę propagandy, coś lub kogoś
wykreować albo napiętnować,
wyciągnąć z aresztu, załatwić
świadectwo lekarskie, immunitet albo korzystny wyrok.
Robili takie rzeczy setki razy
i byli w tym naprawdę świetni.
* O kontrolerze NIK, Falzmannie, który badając aferę
FOZZ „umarł” w niejasnych
okolicznościach: Kubiak z Paradowskim śmiali się później,
że wszyscy kupili „zawał”
Falzmanna i że w sumie nawet
„zgrabnie to wyszło”. Skompromitować, oskarżyć, postawić przed sądem, zamknąć
w więzieniu, w którym może
potem się powiesi – tak to
działało. Zniszczyć reputację,
odebrać wiarygodność, a dopiero na końcu życie pozorując
samobójstwo – wszystko w
takiej kolejności, to rozumiem.
Ale „zawał serca”?
Dziś wiemy już, że Donald
Tusk miał wiedzę na temat
mnóstwa politycznych morderstw i działaniach “seryjnego samobójcy” od początku lat
90. aż do dziś. Nigdy jednak
nie podzielił się tą wiedzą z
organami ścigania, ani rzecz
jasna ze społeczeństwem. Były
premier doskonale wkomponował się w nową rzeczywistość
i “po trupach” wspinał się na
najwyższe szczeble władzy.
Ponadto, dzięki kontaktom z
niemieckim wywiadem w latach 80., zyskał sympatię Angeli Merkel, która wyciągnęła
go z Polski, gdy wybuchła
afera podsłuchowa.
wLocie.pl/Wiadomości1

Wybieramy szczepienie
czy... śmierć
Otwierasz telewizor- jest
o szczepieniach, otwierasz
gazetę- jest o szczepieniach,
otwierasz smartfon na fejsie i
na You Tube jest o szczepieniach. Wychodzisz na ulicęznajomi mówią o szczepieniach. Tyle o szczepieniach
na co dzień. Mimo tego
zjawiska o antyszczepieniowcach ani słychu.
Spotkałem na ulicy mojego
znajomego i to z wyższym
wykształceniem. Narzekał,
że musi się zaszczepić, bo

chce wyjechać na Majorkę.
Kolejny znajomy, też antyszczepieniowiec, przeklinał,
że musi się zaszczepić, bo
lekarz go nie przyjmie na wizytę. Mówię mu ,że jak złapie
wirusa to pogotowie zawiezie go do szpitala. Doszły
mnie jeszcze inne pogłoski,
że do Urzędów w Gminie
i Powiecie nie przyjmą
petenta bez szczepienia. To
samo wojskowi, policjanci i
strażacy antyszczepieniowcy
- będą zwolnieni. Nauczycie-

le i zawodowi fachowcy nie
będą przyjęci do pracy. Jest
to duży i zwariowany cyrk
na kółkach. Jestem z tego
pokolenia, co było szczepione
przeciw odrze, ospie i innym
wirusom. Było to szczepienie
obowiązkowe i nikt się nie
buntował, bo były kary finansowe. Pytam się rządzących
i lekarzy doradców premiera - nie możecie ten cyrk
zamknąć. Czy obowiązek
szczepienia to brak wolności?

Red. Gwardzik

Choroby bezobjawowe
W najdemokratyczniejszej
demokracji świata, czyli
Związku Sowiecki przodującym we wszelkich dziedzinach życia, medycyna też
przodowała. Tamtejsi lekarze
odkryli „schizofrenię bezobjawową”. Taki prosty wynalazek pomagał im zamykać
w odosobnieniu każdego, kto
mógł stanowić zagrożenie dla
„władzy ludowej”. Bez procesów, ba nawet bez jakichkolwiek zarzutów, można było tą
metodą zamknąć bezterminowo dowolnego „wroga ludu”.
Pozostali harowali i posłusznie wykonywali polecenia
władz w przekonaniu, lub
bez przekonania, że władza
zawsze ma rację.
Czy obecnie mamy do czynienia z podobną sytuacją?
Absolutnie nie! Nawet jeśli to
na to wygląda. Kwarantanna

jest dla naszego dobra i bez
znaczenia pozostaje fakt, jaki
promil populacji ma objawy
chorobowe. Ta konieczność
powszechnego odosobnienia
wynika wyłącznie z troski o nas wszystkich: tych
zarażonych, zarażających i
potencjalnie chorych bezobjawowo.
A może żyjemy już w nowym, lepszym świecie i nawet tego nie zauważyliśmy?
Postulowana przez komunistów równość, zaczęła się od
naśladowania Chińczyków w
ubiorach nikogo nie wyróżniających. Czyż nie nosimy
już wszyscy spodni, kufajek
i maseczek? Takie uniformy
pozwalają rozróżniać ludzi
tylko po gabarytach. Jeśli
tak wygląda nowa forma
komunizm, to co do niej
doprowadziło? Strach i wiara

w zbawienie szczepionką? Jej
producenci obiecującą przecież jedynie lżejszy przebieg
choroby, nic więcej!
Mamy zatem do czynienia z
pandemią strachu wywołaną
przez wszystkie media, które
wykazały się nadzwyczajną
jednomyślnością w tej jednej
sprawie. Nikt oczywiście nie
wspomni o forsie jaką otrzymują za bredzenie w kółko
o tym samym. Wielce udany
eksperyment psychologiczny
polegający na wmówieniu
zdrowym choroby bezobjawowej. Czym jest pandemia
paniki? Może prócz chorób
bezobjawowych istnieją
również objawy bez-chorobowe, do których można by
zaliczyć zbiorową histerię,
niezależnie od przyczyny ją
wywołującej?

Małgorzata Todd
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Gowin chce na nowo
wymyśleć centroprawice
- Trzeba na nowo wymyśleć
Polskę i na nowo wymyśleć
centroprawicę – zapowiedział
w czasie niedawnej konwencji
programowej ugrupowania
Porozumienie, jego przewodniczący, Jarosław Gowin. –
Znając dorobek polityczny
tego pana po obu stronach
politycznej barykady, apeluję
do Jarosława Gowina: Proszę
mnie nie wymyślać! Ja od
kilku pokoleń jestem Polakiem
i wiem, jakiej chcę Polski.
Człowiek, który, jako minister
sprawiedliwości zajmował się
nieudaną ustawą dotyczącą
działalności gospodarczej,
podczas, gdy w podległych mu
instytucjach prawnych panowało sobiepaństwo i człowiek,
który przez całą kadencję
ministra nauki pisał jeszcze bardziej nieudaną ustawę
o szkolnictwie wyższym, z
której nikt w Polsce nie jest
zadowolony, niech lepiej nie
bierze się za „wymyślanie”, bo
znów wyjdzie coś bardzo kalekiego, miałkiego i dalekiego
od Polski i polskości!
To samo dotyczy centroprawicy, która w naszym kraju
nigdy nie miała szczęścia
być w miarę decydującą siłą
polityczną. Szczególnie teraz, gdy na scenie politycznej
mamy Prawo i Sprawiedliwość realizujące prawicowy
program pod względem ideowym i lewicujący program
pod względem społecznym
a jednocześnie sprzyjający
przedsiębiorcom zarówno małym i dużym, o czym świadczą
najlepiej wyniki gospodarcze.
Podkreślam WYNIKI, nie narzekania przedsiębiorców czy
pracowników, szczególnie w
dobie walki z pandemią i ograniczeń antycovidowych! Ale
na scenie politycznej mamy
też inne ugrupowanie centroprawicowe, bo prawicowe
w sferze idei i ultraliberalne
w sferze gospodarczej, czyli
Konfederację.
Na czym wiec miałoby polegać wymyślanie nowej centroprawicy? – W sferze socjalnej
lub liberalnej nikt istniejących
ugrupowań nie przebije. A
więc prawdopodobnie pod
nóż pójdzie sfera ideowa, czyli
skręcenie prawicy w lewo, coś
na wzór współczesnej europejskiej chadecji, która w Polsce
też nie miała nigdy większego
zainteresowania, nie mówiąc
już o poparciu. A więc np.
ogłoszenie, że co prawda nie
uznamy wszystkich 54 płci za
obowiązujące, ale zaakceptujemy małżeństwa tej samej
płci, nie będziemy zwracali
uwagi na polskie interesy w
Unii Europejskiej i pozwolimy
jej na wtrącanie się w polskie
prawo, ale za to zaakceptujemy
przerywanie ciąży, a karami
więzienia zagrozimy kierowcom rozjeżdżającym skrzek
żabi. W imię sprawiedliwości
społecznej ograniczymy tzw.
rozdawnictwo rządu, ale za
to zlikwidujemy pojęcie płacy
minimalnej, czyli zrobimy
wszystko, by PiS możliwie
jak najbardziej utracił swój
elektorat, ale to nie będzie
miało większego znaczenia,
bo my i tak wejdziemy w koalicję z Platformą, Hołownią,
lewicą, szczególnie starą, a w
Konfederacji doparzymy się
zagrożenia faszystowskiego
i poprzemy wniosek jej delegalizacji.
Może coś w tym wszystkim
pokręciłem w szczegółach, ale
ogólnie o coś takiego chodzi.

Nim jednak pan przewodniczący przekroczy próg nowej
koalicji opartej na tak szerokim spektrum politycznym
od Lewicy po (centro)Prawicę pozwolę sobie zadać mu
pytanie, które też uważający
się za wytrawnych polityków
podpowiadali pani Walewskiej
przed przekroczeniem progu
sypialni Napoleona I: A, co
z Polską?
Tamto pytanie podpowiadane w ostatniej chwili pozwalało wierzyć kobiecie, że dokonując tego kroku nie sku…ła
się, ale poświęciła dla Polski.
Przewodniczący Porozumienia
będzie się dokładnie w ten sam
sposób tłumaczył, tylko, że
dziś fakty są przeciwko takiemu argumentowaniu!
- Oto po pięciu latach rządów Zjednoczonej Prawicy
mamy najlepszą od 600 lat,
czyli od czasów króla Kazimierza Wielkiego, najlepszą
koniunkturę! Zarówno polityczną (bez względu na to co
bełkoczą komisarze unijni, bo
czynią to na prośby naszych
wewnętrznych wrogów, dokładnie powtarzając ich argumenty, choć nieraz ich nie rozumiejąc), jak i, a może przede
wszystkim, gospodarczą!
W efekcie czego mamy nie
tylko doskonałe wskaźniki dotyczące rozwoju gospodarczego, bezrobocia czy inwestycji,

Prawicy w mediach pojawia
się coraz więcej przestrzeni
polskiego myślenia o Polsce,
ale dla niektórych to ograniczenie wolności mediów, bo
Niemcy zawłaszczając 90 %
przestrzeni medialnej gwarantują nam „różnorodność”
przekazu podczas, gdy Polacy
tej różnorodności by nam nie
zagwarantowali, nawet tam
gdzie do Niemców należą trzy
tytuły lokalne pracy, a polskiego nie ma w ogóle! To te
niemieckie, amerykańskie czy
szwajcarskie media lamentują,
że 3-procentowy podatek od
reklam to uderzenie w wolność mediów, podczas, gdy
same tak zawłaszczyły rynek
reklam, że żadne reklamy z
pośrednictwem tzw. domów
mediowych nie trafiają do
mediów polskich (czy jest
ktoś mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego uważa się, że
widzowie TV TRWAM to nie
jest docelowy target dla reklam
parafarmaceutyków?)!
I okazuje się, że tak zbudowana z sukcesem Polska, z tak
dobrymi wynikami gospodarczymi i społecznymi, to jest
coś czego należy się wstydzić i
przewodniczący Porozumienia
musi ją wymyśleć na nowo!
Zamiast być dumnym z tych
dokonań i na konwencji programowej ogłosić TO NASZE
DZIEŁO I DUMA! i aktuali-

„

Oto po pięciu latach rządów Zjednoczonej
Prawicy mamy najlepszą od 600 lat, czyli od
czasów króla Kazimierza Wielkiego, najlepszą
koniunkturę!
ale przede wszystkim udało
się nam zlikwidować w kraju
nędzę, którą nam zafundowały
wszystkie siły polityczne będące obecnie w opozycji. To
dzięki polityce Zjednoczonej
Prawicy Niemcy dziś płaczą,
że nie ma kto u nich zbierać
za grosze szparagi, a więc
bundesagentura w Polsce już
zapowiada, że jak dojdzie do
władzy zlikwiduje dodatki
dla rodzin i emerytów – będą
chcieli dorobić niech jadą za
Odrę do bauera!
To dzięki Zjednoczonej Prawicy radykalnie ograniczono
rabunek budżetu państwa,
dlatego są środki na pomoc
dla najsłabszych ekonomicznie. Ale dlatego słyszymy
o nieludzkim traktowaniu
aresztantów z milionami ukradzionymi państwu, a przecież
podejrzani bez tych milionów
w żaden sposób nie podzielą
się tym co ukradli z kastą
sędziowską, bo przecież nie
będą mieli z czego!
To dzięki Zjednoczonej

zując program zastanawiać się
jak ten program doskonalić i
rozszerzać, odcina się od niego
i od tak dobrze (choć przyznaję, można lepiej!) zarządzanej
Polski! I potrzebuje ją na nowo
wymyśleć, bo, co? Bo polityka prorodzinna to obciach
i zaściankowość? Bo niskie
bezrobocie to tragedia dla
milionów ludzi? Lepiej było,
gdy wskaźnik ten przekraczał
20 %? Bo poczucie własnej
godności wśród Polaków jest
szkodliwe?
Ja Polak żyjący w takiej
Polsce, jaką tworzy Zjednoczona Prawica, jestem z tej
Polski zadowolony i dumny i
nie życzę sobie by przywódca
niewielkiego ugrupowania
wymyślał nowy kształt mojego
kraju, bo po pierwsze ta jego
nowa wizja uderzy także we
mnie, a po drugie, bo sądząc
po „dokonaniach” koncepcyjno-legislacyjnych pana Gowina będzie równie nieudana jak
wszystkie jego wizje!
Adam Zyzman

MUZYCZNE BRZMIENIA
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Felieton Wodniczaka
zostały zawieszone i może w
nieodległej przyszłości będzie powrót do normalności.
Więcej działo się w Ostrowie
Wielkopolskim, gdzie przez
pięć lat Komeda z rodzicami
i siostra Ireną zamieszkiwali.
Okres ostrowski wybitnego
kompozytora znany jest i
w tym mieście; zaznaczono
wiele miejsc, w których
bywał Komeda. Uczył się
muzyki tzw. poważnej,
potem w czasie po skończeniu ostrowskiego
gimnazjum ( jestem
absolwentem tej samej
szkoły) zaczął się
interesować muzyka
taneczną i stworzył
zespół jazzu tradycyjnego Carioca (też
rozpoczynałem edukację
muzyczną grając na kontrabasie w zespole dixelendowym
Wyspa w Ostrowie Wielkopolskim
Co do Krzysztofa Trzcińskiego Komedy, to mnie
martwi tylko to, że się o nim
pamięta od rocznicy, do rocznicy, a nie tak wielu wykonawców ma jego kompozycje
w repertuarze. Zresztą nie
są tak łatwe do wykonania,
może to przyczyną. Chociaż
Leszek Możdżer twierdzi, że

Kult Krzysztofa Trzcińskiego Komedy kwitnie. Jest
bardzo polskim zjawiskiem
- legendą , która w pewien
sposób sama się realizuje
Jego niezwykła biografia
wiąże się z historią powojennego jazzu w naszym kraju.
Od pierwszych koncertów i
nagrań jakie dokonywał był
wskazywany jako jeden z
Wielkiej Trójki - obok Tomasza Stańko i Zbigniewa
Namysłowskiego
- ale biografią
i dyskografią,
kompozycjami
muzyki filmowej wyprzedził
ICH, a longplay
ASTIGMATIC
przez lata do dzisiaj
uważany jest za najwybitniejsza polska płytę
jazzową.
W dniu 90 urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego
27 kwietnia wyemitowano
spektakl w g scenariusza
Tomasza Lacha zrealizowanym w ubiegłym roku w
poznańskim Teatrze Nowym,
do obejrzenia w internecie.
Niewiele w okolicach urodzin
się odbywało, w Poznaniu,
ale to może to wina wirusa,
wszak wszystkie imprezy

Neon Komedy rozświetlił miasto!

kołysankę z filmu Rosemerys
Lulaby każdy muzyk może
wykonać bez próby, bo skomponowana jest w najprostszy
sposób, zawiera tylko cztery
ułatwione akordy... Ubolewano nad małą ilością publikacji
poświęconych Komedzie i tu
kolejny mit. Są co najmniej
cztery monografie książkowe,
chociaż skupiają się wyłącznie na biografii, monografia
muzykologiczna ciągle czeka
na swojego autora. Może
to wezwanie do ostrowian
Piotra Kałużnego i Krzysztofa Wodniczaka., aby pochylili
się nad warstwa muzykologiczna kompozycji Komedy.
Zresztą Piotr Kałużny ma
już wprawkę w takiej ocenia,
rozebraniu utworów na
czynniki pierwsze. Wykazał
to publikując w Jazz Forum
i magazynie muzycznym
Brzmienia dokonując próby
analizy utworu Czesława Niemena Wydrzyckiego Dziwny
jest ten świat
Powiem tak, normalność to
nie kolejne imprezy rocznicowe, ku czci i dla pamięci, bo
nam wszystkim najbardziej
brakuje normalnego życia
koncertowego. A ono...Uwaga, uwaga nadchodzi...

Krzysztof Wodniczak

„KOMEDA: Ostatnia Retrospekcja”
przyjdzie nam jeszcze trochę
poczekać.
Tymczasem, dzięki rejestracji
materiału podczas prób powstał
materiał filmowy, z którego
zmontowaliśmy rewelacyjny
spektakl. Pracowaliśmy wszyscy z wielkim zaangażowaniem
i sercem. Musiało się udać!
Zobaczcie sami. Materiał udostępniliśmy 27 kwietnia w 90
rocznicę urodzin Krzysztofa
Komedy.
A kiedy znikną obostrzenia,
zaprosimy Was do teatru i zagramy na żywo!
Autorem tekstu wykorzystanego zarówno na płycie jak i
w spektaklu jest Tomasz Lach,
pasierb Krzysztofa Komedy.
Tomasz Lach był bardzo związany z Komedą, traktował go
jak ojca. Był też przez długie
lata świadkiem wspomnień
Zosi Komedowej opisujących
zachowania Krzysztofa Komedy w ostatnich dniach życia.
Za namową członków formacji
Weezdob Collective, Tomasz
Lach napisał poruszającą opowieść, pełną różnorodnych
uczuć i emocjonalnych zwrotów
akcji, tworząc niezwykły portret
umierającego artysty.
Tekst, zarówno na płycie jak
i w spektaklu interpretowany
jest przez aktora Mariusza
Zaniewskiego. Całość wyreżyserował Michał Kocurek,
również aktor. Mariusz Zaniewski rewelacyjnie wcielił
się w Krzysztofa Komedę. Jego
mimika, gesty i słowa idealnie

Krzysztof Komeda urodził się
27.04.1931 roku w Poznaniu.
Z tej okazji zaprezentujemy
Państwu spektakl słowno-muzyczny pt. „Komeda: Ostatnia
Retrospekcja”.
O K rzysztofie Komedzie
powstało już wiele filmów,
i mnóstwo koncertów z jego
muzyką. Obraz, który zobaczycie, pozwoli Wam spojrzeć
na historię Krzysztofa Komedy
nie tylko jako pianisty i wybitnego kompozytora, ale także
jako człowieka. Nie słysząc
muzyki Komedy odczujecie
Jego obecność, a przeżywając
gonitwę myśli bohatera spektaklu odniesiecie wrażenie, że
jego przeżycia mają także zwyczajnie ludzki, ponadczasowy
wymiar.
Spektakl został zrealizowaliśmy we współpracy z formacją Weezdob Collective pod
koniec 2020 roku. Do projektu
przygotowaliśmy już od jakiegoś czasu, trwały rozmowy,
powstawały koncepcje… 15
listopada 2020 formacja wydała album „Komeda, Ostatnia
Retrospekcja”, a pod koniec
grudnia 2020 zrealizowaliśmy
pomysł przeniesienia materiału
na deski teatralne. Pracowaliśmy w warunkach obostrzeń
sanitarnych, każdy z nas bał
się zarażenia koronawirusem,
ale jednocześnie cieszyliśmy z
faktu, że możemy się spotkać
i wspólnie pracować Mieliśmy
wtedy nadzieję, że wkrótce,
zagramy na żywo... Na to
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współgrają z dźwiękami muzyki, i nie ma tu ani jednego
fałszywego ruchu czy brzmienia, każde słowo wypowiadane
przez Mariusza Zaniewskiego
jest ważne i trafia w punkt.
Porusza najdelikatniejsze struny wrażliwości widza.
Całość jest wzr uszającą,
muzyczno-słowną metaforą
przeżyć człowieka zmagającego
się z myślami w chwili śmierci.
Muzycy Weezdob Collective
genialnie zinterpretowali te
emocje dźwiękami własnych
kompozycji, w których przez
cały czas trwania spektaklu
wyczuwa się całą paletę barw
poetyki i nostalgię muzyki
Krzysztofa Komedy.
Reżyseria: Michał Kocurek
Tekst: Tomasz Lach Muzyka:
Weezdob Collective
Wystąpili:Mariusz Zaniewski
oraz Weezdob Collective w
składzie: Kacper Smoliński harmonijka Kuba Marciniak –
saksofon, klarnet Piotr Scholz
- gitara Damian Kostka - kontrabas Adam Zagórski – perkusja
Producent spektaklu:
Agencja GRUV ART Magdalena
Nowecka
Renata Pepka-Stróżyk
http://www.gruv-art.com.pl/
Montaż: MUCHA-produkcja
filmowa Spektakl został zarejestrowany 30.12.2020r. na deskach Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.
K.W.

Tak Ostrów Wielkopolski
świętuje 90. rocznicę urodzin
Krzysztofa Komedy Trzcińskiego - miasto rozświetlił
neon. To jednak nie jedyne
prezenty dla artysty i miłośników jego twórczości.
Hucznie i kameralnie zarazem obchodzimy 90. rocznicę
urodzin Krzysztofa Komedy
Trzcińskiego, kompozytora i
pianisty jazzowego, prekursora
jazzu nowoczesnego w Polsce
i hollywoodzkiego twórcy
muzyki filmowej. Nim wstał
dzień, w którym Komeda
świętowałby swój jubileusz,
ostrowski mural Komedy rozświetlił neon, a Maciej Balcar
na cześć artysty wykonał jego
utwór “Nim wstanie dzień”,
motyw przewodni z filmu
“Prawo i pięść”. Natomiast
trębacz Mateusz Fidyka z
Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej zagrał „Kołysankę”
- główny motyw w filmu Romana Polańskiego „Dziecko
Rosemary”.
- To właśnie w Ostrowie
Wielkopolsk im K rzysztof
Komeda pokochał jazz, to
tu narodził się jego talent.
Chcieliśmy, by dzień jego
urodzin, był wielkim świętem,
a niezwykły mural był obecny
w przestrzeni naszego miasta
za dnia, jak i w nocy. Dzieło
Konrada Moszyńskiego nabrało nowego blasku i zachwyca.
Od teraz niezwykły mural z
neonem będzie już zawsze
przypominał, że Ostrów to
miasto Komedy - mówi Beata
Klimek, prezydent Ostrowa
Wielkopolskiego.
Autorem muralu na kamienicy przy ulicy Kolejowej, ale
i pomysłodawcą kompozycji z
neonem, jest ostrowski artysta
Konrad “Mucha” Moszyński.
- W czasach, gdy Krzysztof
Komeda żył i tworzył, neony
były bardzo popularną formą
artystyczną. Można je było
spotkać na ulicach, zdobiły
witryny sklepów, ale i klubów,
także muzycznych i jazzowych. Stąd właśnie pomysł
na mural, który nawiązuje do
młodości Komedy kolorami
oraz neonem - zaznacza Konrad Moszyński.
W barwach muralu zaprojektowano także miejskie,
komedowe gadżety - kubki,
koszulki, torby, magnesy. Z
okazji urodzin artysty rozdawano je mieszkańcom Ostrowa
Wielkopolskiego. Gadżety
można nabyć w Ostrowskim
Centrum Kultury.
Kolejnym prezentem dla
artysty jest album „Mam tu
swój dom”, który prezentuje
niepublikowane wcześniej
nagrania muzyki filmowej
Krzysztofa Komedy z dwóch
zapomnianych filmów.
- Bardzo ucieszyło nas odkrycie unikatowych nagrań
muzyki filmowej autorstwa
tego wybitnego polskiego

kompozytora. Znamy dobrze
jego legendarne kompozycje
z „Noża w wodzie” „Dziecka
Rosemary” czy filmów „Niewinni czarodzieje” oraz „Do
widzenia, do jutra”. Teraz
dzięki odnalezionym taśmom i
wydanej płycie będziemy mogli lepiej poznać mniej znane
oblicze jego niepublikowanej
dotąd twórczości. Przyznam,
że to wydawnictwo ma także
dla mnie dodatkowo pewną
wartość sentymentalną. Pochodzę bowiem z Ostrowa
Wielkopolskiego, a Komeda
uczęszczał i zdawał maturę
w tym samym Liceum co ja
– mówi dr Robert Banasiak,
dyrektor Centrum Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu.
Partnerem wydawnictwa
jest Ostrów Wielkopolski.
Specjalna edycja płyty przygotowana specjalnie dla Ostrowa
Wielkopolskiego zawiera –
oprócz innej okładki – przewodnik śladami Krzysztof
Komedy pióra Tomasza Lacha
i mapę miasta z zaznaczonymi
miejscami powiązanymi z
kompozytorem. Płyta będzie
dostępna od Międzynarodowego Dnia Jazzu, 30 kwietnia, w
Ostrowskim Centrum Kultury.
Budynek Banku Polskiego,
w którym mieszkał jako nastolatek. Liceum przy ulicy
Gimnazjalnej 9, w którym
założył swój pierwszy zespół
Carioca, kamienica Kujawskich przy ostrowskim Rynku
32, gdzie wciąż stoi pianino,
na którym prowadzony przez
Witolda Kujawskiego, swojego
pierwszego, a zarazem ostatniego jazzowego edukatora
Krzysztof Komeda poznał i
pokochał jazz. To tylko kilka
z osiemnastu miejsc opisanych
w przewodniku „Ostrowskie
ślady Krzysztofa Komedy”.
Czytelników zabierze w tę
wędrówkę Tomasz Lach, syn
Zofii Komedowej-Trzcińskiej.
Wydawcą przewodnika, który
będzie dostępny nieodpłatnie
w ostrowskich instytucjach
kultury i w punkcie informacji turystycznej, jest Urząd
Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Przewodnik jest
dostępny także online na stronie umostrow.pl w zakładce

“kultura”.
“Ostrowskie ślady Krzysztofa Komedy” trafiły również
do pasażerów pociągu „Komeda”, który punktualnie o 14:24,
jak każdego dnia, odjeżdża w
kierunku Poznania. Konduktorzy Kolei Wielkopolskich
rozdają go w dniu urodzin
artysty jako zaproszenie do
naszego miasta. Ta publikacja to kolejny ukłon Ostrowa
Wielkopolskiego w stronę czołowego twórcy nowoczesnego
jazzu - Komedy.
„Kadry Komedy” - unikalne, wyjątkowe fotografie
Krzysztofa Komedy Trzcińskiego zostały zaprezentowane
w spektakularnym formacie
na wystawie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Ta
ekspozycja to jeden z elementów jubileuszowego X Festiwalu Filmowego Grand Prix
Komeda organizowanego w
Ostrowie Wielkopolskim oraz
90. rocznicy urodzin muzyka
jazzowego.
- Jesteśmy szczęśliwi, że
możemy w tych trudnych,
pandemicznych czasach uczcić
wybitnego twórcę jazzowego,
Krzysztofa Komedę-Trzcińskiego – podkreślił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz
Grodzki i oficjalnie otworzył
wystawę.
- Wielkie osobowości twórcze, tej rangi jak Krzysztof
Komeda, zostawiają bezcenne ślady swojej bytności w
każdym miejscu, w którym
się znajdują - zaprosiła na
wernisaż senator Ewa Matecka, ostrowianka i inicjatorka
wystawy w Senacie – Dlaczego Ostrów Wielkopolski?
Otóż Ostrów jest miastem
wspaniałym do życia i z pewnością wiedział już o tym
Krzysztof Komeda Trzciński.
To tam zaczął się jego jazz,
tam został odkryty jego talent.
Ostrów otworzył mu okno na
cały świat.
Wyjątkową ekspozycję przygotowało Ostrowskie Centrum
Kultury, a Ostrów Wielkopolski objął „Kadry Komedy”
swoim patronatem. Wystawa
będzie dostępna również w
Ostrowskim Centrum Kultury,
właśnie podczas tegorocznej
edycji festiwalu filmowego.

Niezwykły hołd na 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Komedy
Z okazji przypadającego 27
kwietnia jubileuszu dziewięćdziesiątych urodzin Krzysztofa Komedy dziennikarze
RadioJAZZ.FM postanowili
złożyć hołd twórcy i odtworzyli najsłynniejszy kadr z filmu
Andrzeja Wajdy „Niewinni
czarodzieje” (1960), do którego muzykę napisał właśnie
Komeda. Zdjęcie wykonano
w oryginalnej lokalizacji, na
podwórku przy ul. Chmielnej
10 w Warszawie. Jest na nim
skuter Lambretta 125, dokładnie taki sam, jaki pojawił się w
filmie. Autorem fotografii jest
Piotr Gruchała.
Na oryginalnym zdjęciu

autorstwa Wiesława Zdorta
znaleźli się (od pierwszego
planu) Jan Zylber, Roman Polański, Andrzej Trzaskowski,

Krzysztof Komeda, Andrzej
Nowakowski, Andrzej Wojciechowski, Tadeusz Łomnicki,
Henryk Kurek. W ich role

wcielili się dziennikarze RadioJAZZ.FM: Jerzy Szczerbakow, Dominika Naborowska,
Agnieszka Holwek, Adam

Domagała, Rafał Garszczyński, Cezary Ścibiorski, Witold
Busz, Adam Tkaczyk i Piotr
Łukasiewicz.
Krzysztof Komeda to autor
najwa ż n iejsz ej
płyty w historii
polsk iego jazzu
(„ Astigmatic”)
oraz kompozytor
muzyk i do wielu zna kom it ych
filmów, m.in. do słynnego
„Dziecka Rosema r y” czy
„Riot” z Genem Hackmanem
w roli głównej. Jego kariera
jako kompozytora muzyki
filmowej zaczęła się w Polsce,

gdzie napisał muzykę do takich klasyków, jak „Nóż w wodzie”, „Niewinni czarodzieje”,
„Prawo i pięść” i
wielu innych.
Wię cej o f i lm ie „ Niew i n n i
cz a ro d z ieje”, o
związanych z nim
ciekawostkach i
muzyce, w artykule autora audycji JazzMovie w
RadioJA ZZ.F M Andrzeja
Winiszewskiego:
https://jazzpress.pl/wyroznione/leksykon-polska-filmografia-jazzowa-niewinni-czarodzieje-1960

Str. 12

POWIATY-GMINY
13 maja 2021

Gnieźnieńska kolej uratowana!...
Kolejka powiatowa w
Gnieźnie skazana była
na całkowitą zagładę, na
zawalenie się budynków, na
umieranie taboru na zarośniętych lasem bocznicach,
na pastwę złodziei i złomiarzy. Na szczęście znaleźli się
ludzie, którym nie obcym
stał się los umierającego
zabytku, jednymi z wielu są
dyrektor parowozowni PKP
Cargo w Gnieźnie kpt. mgr.
inż. Dariusz Michałowski
oraz gen. prof. inż. Maciej
Maria Zeidler (FZŚ) chcielibyśmy państwa pokrótce
zapoznać i ich heroiczną
działalnością w celu uratowania kolejki powiatowej
Gniezno. Na początku była
cukrownia...
W 1883 roku spółka Jechke
& Grabski wybudowała największą w kraju cukrowanie na
terenie miasta Gniezno wraz z
obsługującą ją kolejką wąskotorową. Linia kolejowa liczyła
18km i prowadziła z gnieźnieńskiej cukrowni do książęcego miasteczka Odrowąż
pod Wrześnią. Pracowała ona
głównie w okresie kampanii
cukrowniczej a w pozostałych
porach roku przejazdy zdążały
się nader rzadko. Rozstaw
torów 60cm a tabor składał
się z dwóch parowozów, 99
wagonów towarowych typu
węglarka oraz jednego wagonu
osobowego. Srebrzyste szlaki
kolejki szybko rozrastały się
albowiem z miasteczka Niechanowo wybudowano kolejne
linie do innych miasteczek
takich jak Mielrzyn czy Mierzewo oraz Witkowo...Pod
zarządem powiatu.
W 1895 roku kolejkę wraz
z całym taborem i załogą oraz
liniami kolejowymi odkupił
od cukrowni Gniezno powiat
Witkowski odtąd jej oficjalna
nazwa brzmiała Witkauer
Kreissbauhn, wybudował on
nowe linie kolejowe do Powidza a potem do Anastazewa,

gdzie po drugiej stronie granicy kursowała już kolejka
Gosławicka, oraz do Wrześni
i do Czerniewa przez Żydowo.
W 1897 roku zlikwidowano
powiat Witkowski i cały jego
obszar włączono do powiatu Gnieźnieńskiego, odtąd
jej oficjalna nazwa brzmiała
Gnesnauer Kreissbauhn. Powiat Gnieźnieński okazał się
dobrym gospodarzem dokupił
kolejne wagony i parowozy,
rozbudował tabor do kolejnych
folwarków i miasteczek, w dodatku z usług kolei korzystało
także wojsko. Warto wiedzieć,
że kolejka Gnieźnieńska i Gosławicka pomimo tego samego
rozstawu torów nie były ze
sobą połączone gdyż właśnie
przy dworcu w Anastazewie
znajdowała się granica państwowa pomiędzy Cesarstwem
Niemieckim (Wielkie Księstwo Poznańskie) a Cesarstwem Rosyjskim (Królestwo
Polskie).
Podczas pierwszej Wojny
Światowej kolejka była nader
intensywnie wykorzystywana
przez wojsko niemieckie, do
Królestwa Polskiego jeździły
eszelony wojskowe załadowane ciężkim sprzętem wojskowym jak armaty, haubice,
CKM-y i amunicja do nich.
Część tego sprzętu trafiała do
Wojska Polskiego - Legiony
Piłsudskiego, Polniche Wermacht, Pierwszy, Drugi, Trzeci i Czwarty korpus Wojska
Polskiego w Rosji oraz armia
Hallera (5 dywizja Strzelców
Murmańskich oraz 6 dywizja
Strzelców Syberyjskich). W
zamian za pomoc dla Wojska
Polskiego, Królestwo Polskie
zostało niemal całkowicie ogołocone ze wszelkich dóbr, wywieziono praktycznie wszystkie płody rolne do Niemiec jak
również zwierzęta inwentarskie doprowadzając do upadku
polskie rolnictwo pod zaborem
Rosyjskim. Jeden z żołnierzy
legionów kawalerzysta z Opalenicy napisał iż kózki rogate

„

Niemieccy żołnierze
i ich dowódcy stali
twardo na stanowisku „Będziemy negocjować tylko z generałem Piłsudskim!

oddały nam wielkie zasługi
zaopatrując nas w mleko na
śniadanie, żeberka na obiad,
flaki na kolację i skórę na kożuchy i buty. 5 Listopada 1916
roku Cesarstwo Niemieckie i
Austro-Węgierskie uznały tzw
Aktem 5 Listopada niepodległość Królestwa Polskiego
co jeszcze bardziej zaostrzyło
politykę germanizacyjną na
Kolejce, gdyż wojsko Niemieckie żądało coraz większych
przewozów a po wybuchu
rewolucji w Rosji w ogóle
przestało płacić za wykonane

usługi. 11 Listopada 1918 roku
Wojna Światowa skończyła się
klęską Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgierskiego
natomiast Rosja, która należała
do państw zwycięskich utopiła
się we krwi Komunistycznej
Rewolucji, najpierw pojmali
w Piotrogrodze (Dzisiaj Sankt
Petersburg) demokratycznie
wybranego i uznanego przez
ogół premiera Nikołaja Kieleńskiego i rozerwali go na
strzępy na oczach żołnierzy
jego eskorty a następnie na rozkaz Lenina zażądali złożenia

„

W 1895 roku kolejkę wraz z całym taborem
i załogą oraz liniami kolejowymi odkupił od
cukrowni Gniezno powiat Witkowski. Oficjalna nazwa brzmiała Witkauer Kreissbauhn

broni i abdykacji przez Cesarza
Mikołaja, jedyny prawowity
Cesarz Rosji i Wszech -rusi,
Ostatni Król Polski odmówił,
wówczas Lenin wysłał do
szturmu na Pałac Zimowy pułk
Marynarzy Nadwołżańskich z
Astrachania nad Wołgą wspartych przez stary pancernik z
końca XIX w. o nazwie Aurora. Lenin zamierzał oddać
salwę z dział krążowniki, która
miała obrócić w ruinę pałac zimowy, resztę mieli dokończyć
marynarze bagnetami jako desant piechoty. Stary pancernik
Aurora miał tak wyślizgane
działa, że ich pociski zamiast
trafić w Pałac Zimowy trafiły
w kurniki na jego zapleczu zabijając co najwyżej kilkanaście
kur! .....Powstanie Wielkopolskie i wojna Polsko- Sowiecka
10 listopada 1918 roku wybu-

chła rewolucja komunistyczna
w Berlinie w wyniku której
abdykował cesarz Wilhelm II
i dzień później skapitulował
przed Francją, to samo uczynił
cesarz Austrio- Węgier Karol
I. Sytuację w Polsce komplikował fakt , że jedyny prawowity
Król polski Św. Mikołaj II
Romanow wraz z całą rodziną
i sztabem znajdował się w
sowieckiej niewoli, za sprawą
towarzysza Dzierżyńskiego nie
wiadomo gdzie. W związku z
tym na czele rady regencyjnej
w Warszawie stanął Książe
Regent Adam Czartoryski.
Ludność stolicy spontanicznie
chwyciła za broń, oczyściła
ulicę z wojska niemieckiego
jednak nie sposób było zdobyć obiektów wojskowych
- koszarów, fortyfikacji etc.
Niemieccy żołnierze oraz
ich dowódcy stali twardo na
stanowisku „Będziemy negocjować tylko z generałem
Piłsudskim! Gdzie jest generał Piłsudski?!”. Tymczasem
komendant Piłsudski wraz ze
swoim adiutantem ówczesnym
podpułkownikiem sztabu generalnego wojska polskiego
Kazimierzem Sosnkowskim
z Porażyna koło Opalenicy
odbywali karę pozbawienia
wolności w zapleśniałych
kazamatach starej pruskiej
twierdzy w Magdeburgu.
Powodem ich uwięzienia była
zainicjowana przez nich odmowa złożenia przysięgi przez
Pierwszą i Trzecią brygadę
Legionów Piłsudskiego cesarzom Niemiec i Austrio
-Węgier..
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MIASTO KOŚCIAN

230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja - polskie święto
państwowe obchodzone w
rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku.
3 maja o godzinie 11.30
na Placu Niezłomnych w
Kościanie władze samorządowe, harcerze, przedstawiciele partii politycznych oraz
stowarzyszeń, złożyli kwiaty i

zapalili znicze przy Tablicach
Pamięci na Placu Niezłomnych w Kościanie. Oprawę
symbolicznej uroczystości
zapewniło: „Stowarzyszenie
imienia Kościańskiej Rezerwy Skautowej”.
Samorząd Miasta Kościana
reprezentowali: Burmistrz
Piotr Ruszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Dawid Olejniczak.
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Podziękowania
dla Pani Eweliny
W dniu 7 maja Burmistrz
Piotr Ruszkiewicz spotkał się
z Panią Eweliną Knoską-Piechocką, inicjatorką ponadprzeciętnego przedsięwzięcia
zbiórki pieniędzy na budowę
studni „Kościanianki” w Sudanie Południowym.
Dziękuję za zaangażowanie
w aktywną pomoc ludziom,
integrowanie grup obywatelskich i przeobrażanie codziennego życia w chwile radości.
Podziwiam konsekwentne
rozbudzanie w innych altruistycznych postaw i zachęcanie ich do bezinteresownej
aktywności dobroczynnej. Jest
Pani z pewnością osobą o dobrym sercu, kobietą kreatywną
i sumienną, otwartą i empatyczną. Wybitne zrozumienie,
wytrwałość i cierpliwość, jak
również umiejętne koordynowanie przedsięwzięć, przynosi korzyści całej ludzkości.
Niech uśmiech i wdzięczność

Podpisanie umowy na przebudowę
i rozbudowę SUW Łazienki
10 maja w gabinecie burmistrza miasta Kościana
podpisana została umowa
w zakresie realizowanego
przez Spółkę „Wodociągi
Kościańskie” projektu
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu
wodociągowego dla miasta
Kościana”.
Podstawowym celem zadania
„Remont i przebudowa Stacji uzdatniania Wody „ŁAZIENKI” w Kościanie jest
zwiększenie bezpieczeństwa
nieprzerwanych dostaw wody
oraz poprawy jej jakości. Nowe
studnie sięgające 100 metrów
głębokości (obecnie mają 30
m), połączone z nanofiltracją
przyczynią się do dostarczania
lepszej jakości wody pitnej do
mieszkańców Kościana. Waż-

nym elementem inwestycji jest
budowa 2 nowych zbiorników
retencyjnych do gromadzenia
wody pitnej, które staną się
istotnym elementem stabilności sieci wodociągowej –
stwierdził podczas spotkania

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

burmistrz Piotr Ruszkiewicz.
Prace wykona firma HYDRO -M A R KO Sp. z .o.o
Sp. k. z Jarocina za kwotę
10.651.800,00 zł. Wykonawca
ma 10 miesięcy na zrealizowanie umowy.

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93
farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

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

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA” Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6
tel. 68 384 27 75

Wystawa plenerowa
„Konstytucja 3 maja”

„

W związku z 230. rocznicą
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Muzeum Regionalne w Kościanie wraz z Kościańskim
Ośrodkiem Kultury zapraszają do obejrzenia wystawy
poświęconej dziejom jednej z

pierwszych na świecie i pierwszej w ówczesnej Europie
ustawy zasadniczej. Ekspozycję przygotowało Muzeum
Ziemiaństwa w Dobrzycy.
Wystawa będzie dostępna na
Placu Wolności do końca maja.

Inicjatorka ponadprzeciętnego przedsięwzięcia zbiórki
pieniędzy

otoczonych opieką ludzi i
zwierząt, ukazują potrzebę
czynienia dobra, a uznanie
ogółu społeczeństwa będzie
najlepszą nagrodą – stwierdził
w trakcie spotkania Burmistrz
Piotr Ruszkiewicz.

Rada Miejska Kościana 1990 -2020
Pamiątkowa publikacja pt.
„Rada Miejska Kościana 19902020” wydana została z okazji 30-lecia Samorządności
Kościana.Poświęcona jest
ludziom, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd
oraz działają na rzecz dobra
lokalnej wspólnoty miasta
Kościana.Jest to opracowanie
zbiorowe pod redakcją Teresy
Masłowskiej i Jerzego Zielonki dodatkowo wzbogacone aktualnymi fotografiami
Kościana.
Pamiątkowa publikacja
poświęcona jest Radzie Miejskiej Kościana i radnym
wszystkich kadencji odrodzonego samorządu, którzy
mieli swój znaczny udział
w sukcesach miasta. Im,
ich rodzinom, mieszkańcom
grodu nad Obrą, samorządom
osiedlowym, administracji
samorządowej, jednostkom
podległym miastu i z miastem współpracujących - w

imieniu obecnego przewodniczącego rady pana Dawida
Olejniczaka i swoim własnym - dziękuję za ogromny
wkład pracy w tworzenie i
rozwój demokratycznej idei
samorządności, która stała

się źródłem osiągniętego dorobku - podkreśla Burmistrz
Piotr Ruszkiewicz.
Bezpłatna wersja elektroniczna do pobrania ze strony
Urzędu Miejskiego Kościana
(koscian.pl)

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

Edmund Bosy
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”
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

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

ROZMOWA
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Mieszkańcy Nowego Tomyśla czekają na geotermie

„

Z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. (PEC) Wojciechem Kowalskim
rozmawia Franciszek Gwardzik
Niedawno zostały ogłoszone
wyniki Ogólnopolskiego
Rankingu Przedsiębiorstw
Energetyki Cieplnej za rok
2021. Jakie są wyniki tego
rankingu?
PEC w Nowym Tomyślu
uzyskał wyróżnienie za
rok 2021. Ranking wybiera
10 najlepszych przedsiębiorstw, a także przyznaje
wyróżnienia. Znaleźć się
w tym gronie, a wszystkich
Przedsiębiorstw w Polsce
jest ponad 400, to powód do
dumy. Wśród wyróżnionych
w tym roku PEC w Nowym
Tomyślu. Wyróżnienie
zostało przyznane między innymi za utrzymanie poziomu
ceny ciepła od 7 lat, dzięki
prooszczędnościowym i jednocześnie proekologicznym
inwestycjom, skutkującym
mniejszym zużyciem energii
elektrycznej i gazu. Pozwala
to mimo ogólnego wzrostu
cen, utrzymać cenę ciepła.
Wyróżnienie uwzględnia
także zrównoważony rozwój
Przedsiębiorstwa, a także
troskę o podnoszenie kwalifikacji załogi. Mimo dużych
inwestycji w latach 2014-20,
sięgających ok. 4,7 mln zł
netto, Przedsiębiorstwo nie
jest zadłużone.
Przedsiębiorstwo od roku
2014 poszukuje technologii
dającej tzw. „efektywność
energetyczną” tzn. produkowanie min w 50% energii odnawialnej (biomasa,
biogaz, geotermia, energia
wiatru czy słońca). Od

jesieni 2016 roku rozpoczęło
starania o pozyskanie energii
geotermalnej. Ma to duże
znaczenie na przyszłość,
w świetle gwałtownie wzrastającej ceny emisji CO2.
Dwutlenek węgla to gaz,
który jestwynikiem spalania
węglowodorów. Decyzjami
Unii Europejskiej, cena ta
w ciągu kilku ostatnich lat,
wzrosła z 6 do 50 EUR/tonę.
Obecnie powstaje na terenie
kotłowni rejonowej instalacja fotowoltaiczna o mocy
50 kW, mająca zaspokoić
w ok. 20% zapotrzebowania
obiektu na energię elektryczną. Wszystko to przekłada się
na cenę ciepła dla odbiorców
PEC.
Co słychać w temacie pozyskania energii geotermalnej
w Nowym Tomyślu do celów
grzewczych?
Najwłaściwszym adresatem
tego pytania jest Gmina
Nowy Tomyśl. Gmina
uczestniczy w konkursie
rozpisanym przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW), ponieważ tylko
Gmina może liczyć na 100%
dotację na pierwszy,badawczy odwiert geotermalny.
PEC nie jest stroną w tym
postępowaniu.
Niezależnie od powyższego, PEC w roku 2017
zlecił Polskiej Geotermalnej
Asocjacji przy AGH w Krakowie opracowanie dwóch
dokumentacji. Pierwszy to

Gmina ma możliwość
ubiegać się o dotację
na drugi odwiert
i podłączenie tego
źródła ciepła do sieci
ciepłowniczej PEC.
go. Wszystkie te dokumenty
zostały przekazane Gminie
Nowy Tomyśl.Były one niezbędne do startu w konkursie
ogłoszonym przez NFOŚiGW.

udokumentowanie istnienia
i możliwości wykorzystania
wód geotermalnych pod
Nowym Tomyślem, drugi to
projekt pierwszego badawczego odwiertu. Pozyskanie

DYPLOM
dla firmy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.
za
wyróżnienie
w
Ogólnopolskim Rankingu
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2021

Łukasz Osypiński
Dyrektor Programu

Grzegorz Kozicki
Redaktor Naczelny

powyższych dokumentacji,
umożliwiło otrzymanie
w marcu 2018 roku koncesji
na wykonanie wspomnianego odwiertu od Marszałka
Województwa Wielkopolskie-

Jakich efektów, zakładając
sukces geotermii, oczekujemy?
Jeżeli wszystkie, oczekiwane
założenia spełni pierwszy
odwiert, tzn. głównie temperaturę wody ok. 70° C i jej dużą
wydajność w m³/h, Gmina
ma możliwość ubiegać się
o dotację na drugi odwiert
i podłączenie tego źródła ciepła do sieci ciepłowniczej PEC.
Planowane jest wykorzystanie
pompy ciepła dużej mocy (5
MW) dla dalszego podniesienia temperatury wody grzejnej.
Pokryje to produkcję ciepła
w kotłowni rejonowej PEC
przy ul. Komunalnej 26 w ok.
70-80%.
Jak głęboko należy szukać
tej wody geotermalnej?
Im głębiej tym lepiej. Woda
znajduje się na kilku poziomach w zbiornikach geoter-

malnych na granicach warstw
geologicznych. Pierwotne
plany sięgały głębokości
3500 m, gdzie woda powinna
mieć ponad 120°C z możliwością produkcji prądu i ciepła. Jednak koncesja pozwala
wiercić na max. głębokość
ok. 2100 m (na granicy triasu
dolnego i permu górnego),
ponieważ poniżej zlokalizowane są pokłady wydobywanego aktualnie gazu
ziemnego.
Jak technicznie wygląda
praca ciepłowni geotermalnej?
Potrzebne są dwa odwierty
geotermalne. Pierwszy najczęściej czerpalny, pionowy,
drugi kształtowy do zatłaczania wody, wykonany tak,
że na wymaganej głębokości
poziomu wodonośnego,
odległość między nimi to ok.
1500 m. Woda geotermalna,
jako taka, nie jest wykorzystywana, czerpiemy z niej przy
pomocy wymienników ciepła
tylko energię cieplną. Po
oddaniu ciepła jest zatłaczana
ponownie w głąb ziemi gdzie
znów się ogrzewa. Krąży
więc, między powierzchnią
a poziomem skąd pochodzi.
Pozyskane ciepło, przekazywane jest wodzie kotłowej,
która jest nośnikiem ciepła dla
odbiorców. Inwestycje geotermalne planuje się na okres
25-30 lat. W Polsce pierwsze
takie zakłady pracują już
ponad 20 lat.

(wywiad autoryzowany)
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Międzynarodowy Dzień Strażaka

4 maja w dniu święta swojego patrona Św. Floriana, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko
- Gminnego ZOSPRP w asyście druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach złożyli
wiązankę kwiatów pod pomnikiem Pamięci i Wolności na rakoniewickim rynku, upamiętniając
230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne obchody Święta
Konstytucji 3 Maja odbyły się
w ograniczonym wymiarze.
Mieszkańcy Gminy Rakoniewice nie zapomnieli jednak o
wywieszeniu flag narodowych
oraz celebracji tego dnia w
rodzinnym gronie.
O godzinie 11:30 w kościele parafialnym pw. św.
Marcina i Stanisława Bpa.
w Rakoniewicach, odbyła
się uroczysta msza święta w intencji Ojczyny. Po
mszy przedstawiciele władz
samorządowych w osobie
Burmistrza Rakoniewic dr
Gerarda Tomiaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Krzysztofa Krawczyka złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili
znicze przed Pomnikiem
Pamięci i Wolności.

Międzynarodowy Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek
Corocznie, 8 maja, obchodzony jest Ogólnopolski Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek.
Tradycyjnie z tej okazji Burmistrz Rakoniewic, dr Gerard
Tomiak, złożył wszystkim
bibliotekarkom z całej Gminy Rakoniewice serdeczne
życzenia.
Jednocześnie Burmistrz podziękował bibliotekarzom za
wytrwałość i zaangażowanie
w pracę na rzecz podnoszenia
poziomu i różnorodności oferty kulturalnej w naszej gminie,
zwłaszcza w obecnej, trudnej
sytuacji.

Fot.Wielkopolskamagazyn.pl

Złożyli kwiaty w rocznicę Konstytucji 3 Maja

m Nowy Tomyśl

W poniedziałek w Nowym Tomyślu, w rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja , mimo
niesprzyjających warunków

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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

atmosferycznych, przedstawiciele lokalnych – powiatowych
struktur Polskiego Stronnictwa
Ludowego oraz Platformy
Obywatelskiej złożyli sym-

boliczne wiązanki kwiatów
pod obeliskiem upamiętniającym uchwalenia Konstytucji 3
Maja, znajdującym się na Placu
Chopina.

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 900 zł /tona
a blacha 700 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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PASZKOWSKI
WULKANIZACJA I SERWIS OPON AUTO
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

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.

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

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH O
G
NE
PRZEGLĄDY OKRESOWE
ICZ

734 120 226
604 441 405

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

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

