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Mistrzostwa Polski Seniorów
Karate Kyokushin

Klub Karate Kyokushin Kanku działa w Nowym Tomyślu
od 1990 roku. Jego zawodnicy
uczestniczyli w 167 turniejach
zdobywając 557 medali. Brali
również udział w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach
Europy, Otwartych Mistrzostwach Ameryk w USA oraz
Otwartych Mistrzostwach
Hiszpanii. Oprócz rywalizacji sportowej brali udział w
38 obozach (w tym 13 rangi
międzynarodowej), 24 zgrupowaniach, 77 pokazach.
Prowadzący zajęcia Krzysztof
Szeffner jest organizatorem nie
tylko ogólnopolskich turniejów, ale również Dni Kultury
Japońskiej czy dwukrotnie
Mistrzostw Makroregionu
Zachodniego. W tym roku
Polski Związek Karate powierzył nowotomyskiemu klubowi
najważniejsze krajowe wydarzenie: Mistrzostwa Polski
Seniorów Karate Kyokushin.

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
Sprzedam BMW 530 D rok prod. 2002

przebieg: 274 000 moc: 193 KM skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

sp. z o.o. sp. k.

Przyjmiemy uczniów

w zawodzie ślusarz

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

biuro@zlom.poznan.pl

PROFESJONALNY PARTNER

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

AUTO
PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

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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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

Każdego dnia na naszych gości czekają atrakcje na świeżym powietrzu.
Na ścieżce spacerowej znajdują się takie atrakcje jak mini zoo, makiety
prehistorycznych zwierząt, owady w powiększeniu, podniebna Eko wioska
oraz place zabaw zarówno stacjonarne jak i dmuchane

Samorząd 3.0 - rozwój bez barier

Z wielkopolskimi samorządowcami spotkał się dziś minister Michał Cieślak oraz
wojewoda Michał Zieliński.
Michał Cieślak, który w Radzie Ministrów odpowiada
za rozwój samorządów. Podczas konsultacji minister
przedstawił najważniejsze
założenia rządowego projektu
„Samorząd 3.0 - rozwój bez
barier” oraz koncepcje reformy Polskiego Ładu - strategii
przezwyciężenia skutków pandemii. W wydarzeniu uczestniczyli także posłowie na Sejm
RP - Krzysztof Czarnecki oraz
Leszek Galemba.
Na briefingu prasowym
zorganizowanym po spotkaniu minister podkreślił, że
szczególnie ważną kwestią
dla samorządów jest gospodarka odpadami, głównie w
obszarze recyklingu, ceny
odpadów oraz propozycji które
mogą wpływać na to, aby w
przyszłości koszty śmieci na
każdego mieszkańca były
coraz mniejsze. Jak zaznaczył
Michał Cieślak potrzebne
są zmiany oraz rozwiązania
związane z recyklingiem na
poziomie ponadnarodowym,

które doprowadzą do tzw.
odpowiedzialności producenta
za opakowanie.
Wśró d prop onowa nych
zmian legislacyjnych minister
wymienił także uwolnienie
gruntów rolnych i leśnych na
terenie miast pod inwestycje
o charakterze publicznym np.
budowę szkoły, przedszkola,
żłobka, ośrodka zdrowia czy
mieszkań ze środków budżetu państwa. Minister omówił także zmiany związane z
funkcjonowaniem związków
międzygminnych, świadczących usługi w zakresie m.in.
komunikacji czy gospodarki
odpadami.
Z kolei mówiąc o projekcie
„Samorząd 3.0 Rozwój bez barier” wojewoda przypomniał,
że minęło 30 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, a reforma administracji
publicznej, w tym samorządu
terytorialnego stanowiła jeden z najistotniejszych zadań
kolejnych rządów, poczynając
od wyborów czerwcowych.
- Odrodzona samorządność,
obok wielu różnych osiągnięć,
ma ogromne zasługi w rozwijaniu infrastruktury, która jest

niezbędna do funkcjonowania
każdej społeczności. Dzięki
temu przyczyniła się do stymulowania gospodarki oraz
podniesienia jakości życia
mieszkańców. Temu ostatniemu służy także samorządowa
działalność w zakresie polityki
społecznej i współpraca z
rządem przy realizacji programów prorodzinnych - akcentował wojewoda Michał
Zieliński.
Ogłoszony podczas konferencji w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Projekt Samorząd 3.0. dotyczy między
innymi identyfikacji barier
w rozwoju samorządów. Celem konsultacji jest zmiana
przepisów prawnych, które
ograniczają samorządy. Zgodnie z założeniami ministra
Michała Cieślaka propozycje
powinny być ukierunkowane na ułatwienie realizacji
inwestycji rozwojowych i o
znaczeniu pożytku publicznego. Program odnosi się
również do nowych źródeł
dofinansowania, z których
mogą korzystać samorządy, a
także poprawy jakości usług
publicznych.

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

Franciszek Dudziński – nadal
aktywny sportowo!
W rozegranym otwartym deblowym turnieju tenisa ziemnego na korcie Wolsztyńskiego
MOSiR-u, 88-letni tenisista
amator - Franciszek Dudziński
wspólnie z partnerem wywalczyli II miejsce.
Pan Franciszek wspólną
grę deblową zaproponował
swojemu przyjacielowi Bogusławowi Solnickiemu.
Grając dwa spotkania:
W pierwszym z nich z parą
deblową z Rakoniewic wolsztynianie ulegli 3-6, 3-6 – uznając wyższość sportową dużo
młodszych rywali.

Drugi z pojedynków wykazał niezwykłą determinację
Panów Franciszka i Bogusława – pokonali oni znanych
nie tylko ze sportu: Zenona
Ziomka i Edwarda Kostaniaka
– 6-4, 6-3.
Gra Pana Franciszka Dudzińskiego który 3 czerwca
2021r. ukończy 88 lat – pokazuje jak można być aktywnym,
jak pasja (tutaj do sportu)
pozwala utrzymywać się w
dobrym stanie zdrowia i doskonalić swoje umiejętności
tenisowe. Brawo Panie Franciszku !!!!

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp. ul. Garbary 23 pok. 219 tel. 608 321 611
Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611 WYDAWCA: Wydawnictwo Reklamowo-Prasowe „Powiaty-Gminy”, Grodzisk
Wlkp., ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601, e-mail:
h-dymalski@wp.pl DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02
Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
ma prawo skrótów nadsyłanych listów i artykułów oraz zmian tytułów
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Restauracja Zwierzyniec
– miejsce, które łączy
pokolenia!
organizuje wieczory z muzyką
na żywo. Popularne fajfy to
znakomita okazja żeby zaprosić znajomych na spotkanie.
Duży parkiet do tańca oraz
urozmaicona karta z alkoholami sprawi że zabawa będzie
wyśmienita.
Spotkanie rodzinne, obiad
po komunii, chrzciny dziecka czy inna impreza okolicznościowa to specjalność
Zwierzyńca. Oferujemy menu
dopasowane indywidualnie
pod klienta na bazie bogatej

Zwierzyniec usytuowany jest
w bezpośrednim sąsiedztwie
Starego Zoo w Poznaniu. To
rodzinna restauracja z prawie
20 letnią tradycją serwująca
kuchnię polską i europejską.
Jej ciepłe i słoneczne wnętrze
oraz przestronny ogródek
wypełniony kwiatami sprawi
że goście będą czuć się dobrze
i miło spędzą czas. Dla najmłodszych mamy przygotowany kącik dziecięcy w którym
nie sposób się nudzić.
W weekendy restauracja

Mistrzostwa Szkoły w
League of Legends
m Grodzisk Wlkp.
W środę, 28 kwietnia 2021r. po
raz pierwszy w Zespole Szkól
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp odbył się turniej w gręLeague of Legends rozegrany
online, zorganizowany przez
nauczyciela Rafała Maluśkiego i ucznia klasy 2A Adama
Czekałę.
W turnieju wystąpiło 14 pięcioosobowych ekip. Rozgrywki eliminacyjne rozgrywane
były systemem BO1, czyli do
jednej wygranej, natomiast
finał - BO3, do dwóch wygra-

nych, w którym spotkały się
ekipy „Chaszcze Gruchy” i
„WE SHILLLING”.
W finale drużyna w składzie: Zofia Nowicka, Piotr
Raczkowiak, Piotr Kapustka,
Krystian Frąckowiak i kapitan
Dominik Kledziński pokonała
przeciwników 2-0. Swoją
wygraną uczniowie zadedykowali Bartkowi, który uległ
wypadkowi samochodowemu,
odnosząc groźne obrażenia.
Bartek-trzymamy kciuki!.
Dziękujemy wszystkim graczom za wspólnie spędzony
czas i dobrą zabawę!
Rafał Maluśki

Marszobieg z mapą

Eksperymenty „KLOPSÓW”

m Szreniawa

Po warsztatach tanecznych i
bębniarskich przyszedł czas na
od dawna odkładane warsztaty
związane z pograniczem turystyki i fizyki.
19 maja2021r. członkowie
Szkolnego Klubu Turystycznego „KLOPS” wzięli udział
w zajęciach warsztatowych,
które poprowadziła pani Marta
z koła fizyków poznańskiego
Uniwersytetu im. A.Mickiewicza.
Wielu z Was podróżuje. Czy
zastanawialiście się kiedyś
nad zjawiskiem fatamorgany,
powstawaniem burzy, kolorami tęczy? O tych problemach
oraz o funkcjonowaniu wody

W niedzielę 23 maja br. przypada święto, które w kulturze
ludowej zwane było Zielonymi
Świątkami. Dlatego też Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
tradycyjnie zaprosiło na pokazy edukacyjne związane z
obrzędowością i zwyczajami
związanymi właśnie z tym
dniem.
W dniach 22 i 23 maja w
godzinach od 12 do 16 organizatorzy dla zwiedzających
Muzeum przygotowali szereg
atrakcji: pokaz obrzędów i
zwyczajów sadowniczych,

14 punktów. Trasa była
określona według ustalonej
kolejności zlokalizowanych
punktów kontrolnych.
Najlepsi okazali się uczniowie klasy mundurowej za co
zostali nagrodzeni dyplomami
oraz kompasami mapowymi.
Marcin Łodyga

w przyrodzie mówiliśmy
podczas spotkania. Całość
została uzupełniona pokazami
i eksperymentami.
Dziękujemy Panom:
Krzysztofowi Pogonowskiemu
i Andrzejowi Maklesowi za
pomoc w organizacji warsztatów.

Pogoń za Zającem
23:19 10 miejsce
2. Borowczak Norbert czas
24:28 16 miejsce
3. Alicja Cicha czas 25:34 2
miejsce kobiet
4. Alicja Nowak czas 30:09
6 miejsce kobiet
5. Beata Andrzejewska
43:31 6 miejsce NordicWolking
Wszystkim uczestnikom
gratulujemy
Marcin Łodyga

goście czuli się wyjątkowo.
Zapraszamy do kontaktu
i składania rezerwacji pod
numerem telefonu 61 671 27 11

Korowód umajonych wołów

m Grodzisk Wlkp.

W słoneczny niedzielny poranek 9.05.2021r. uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych
w Grodzisku Wlkp. w wyniku
poluzowania obostrzeń mogli
uczestniczyć w biegu „Pogoń
za Zającem”. Bieg odbył się w
Ujeździe, a pięciokilometrowa
trasa prowadziła duktami leśnymi. Reprezentacja Zespołu
Szkół Technicznych uzyskała
następujące rezultaty:
1. Daniel Cieślakowski czas

Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp. wzięli udział w marszobiegu zorganizowanym w
grodziskim parku miejskim.
Po zapoznaniu się z mapą
uczestnicy mieli za zadanie
odnaleźć

karty dań w której znajdują
się takie specjały jak pieczona
kaczka z domowymi pyzami,
najwyższej jakości steki z wołowiny, dania
z ryb, lekkie
i świeże sałatki oraz dania
dla naszych
najmłodszych
gości. Nasza
profesjonalna
obsługa zadba o każdy
szczegół, aby

korowód umajonych wołów,
pokaz połączony z prelekcją
wykonywania tradycyjnych
kwiatów z krepy, wykonywanie tradycyjnej rzeźby
ludowej, pokaz prac stolarza,
pokaz wyplatania z wikliny,
pokaz wyplatania wianków
z kwiatów. Na terenach muzeum można było podziwiać
również zabytkowe auta, które
prezentował Automobilklub
Wielkopolska.
Mimo kapryśnej pogody
mnóstwo osób odwiedziło
muzealne ekspozycje.
Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

„
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Oni mogą więcej i uchodzi im to na sucho
Jestem bardzo zniesmaczony tym, co zaszło podczas
ostatniej nadzwyczajnej sesji
Sejmiku Wielkopolskiego,
zwołanej na wniosek 10 radnych, w celu odwołania z
funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku, radnego Marka
Golę. Radny Koalicji Obywatelskiej Marek Gola zaszczepił
się przeciw COVID-19 poza
kolejnością, w grupie ZERO,
czasie przewidzianym dla
lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów i diagnostów. Słowem, w
czasie, kiedy mieli się szczepić
ci, którzy na pierwszej linii
walczyli z niewidzialnym wrogiem. 11 obecnych na sali radnych Prawa i Sprawiedliwości
było za odwołaniem z funkcji
wiceprzewodniczącego Marka
Golę, który dopuścił się czynu
skandalicznego, korzystając z
dobra sobie nienależnego, naraził na duże straty wizerunek
Sejmiku i obraził zaszczytną
funkcję wiceprzewodniczącego tej izby. Tymczasem głosy
KO, PSL i Lewicy rozłożyły
się tak: przeciw odwołaniu 25
i jeden radny się wstrzymał.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Marek Gola zaszczepił
się szczepionką dedykowaną
dla kadry medycznej Zakładu

Opiekuńczo-Leczniczego w
Śremie, placówki podległej
Samorządowi Województwa
Wielkopolskiego, gdzie z ramienia Marszałka Województwa pełni funkcję przewodniczącego rady społecznej.
Nie było dużo argumentów
w obronie wiceprzewodniczącego Goli, w zasadzie tłumaczył się sam mówiąc „nie mam

sobie nic do zarzucenia”. Jego
zdaniem, szczepionka mogła
się zmarnować, na terenie
szpitala przebywał często, został do szczepienia zaproszony.
Szkoda, że n ie poda no
szczepionki któremuś z pensjonariuszy ZO-L w Śremie,
pani lub panu w podeszłym
wieku, którzy są w grupie
najwyższego ryzyka. Może
uratowałoby to komuś życie.
Sam od lat jestem przedstawicielem Wojewody Wielkopolskiego w radzie społecznej
Szpitala Specjalistycznego w
Pile, bywam na terenie szpitala równie często, i nigdy nie
uzurpowałbym sobie prawa do
szczepienia poza kolejnością.
Koalicja Obywatelska-Platforma Obywatelska zapomniała, że wyborcy powołują swoich przedstawicieli do służby,
w tym przypadku do służby
dla wspólnoty wielkopolskiej.
Arogancja, buta, wywyższanie
się nad społeczeństwem, a później efekt jest jednoznaczny
w postaci stale spadających
sondaży. W ostatnim PO miało
12%, jak tak dalej pójdzie, za
dwa lata nie wejdą do Sejmu.
Ale to będzie z pożytkiem dla
Polski i Wielkopolski.
Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku
Wielkopolskiego, PiS

356 tys. zł dofinansowania
dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury
Centrum Kultury otrzyma
dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2021.
Głównym celem programu
jest zapewnienie optymalnych
warunków dla działalności

domów i ośrodków kultury
oraz centrów kultury i sztuki
w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez
modernizację i rozbudowę ich
infrastruktury.
Pozyskane środki zostaną
przeznaczone na przywrócenie
funkcjonalności artystyczno

– edukacyjnej budynkowi Zbąszyńskiego Centrum Kultury.
W związku z tak dobrymi
wiadomościami, pani Marta
Kubiak Poseł na Sejm RP
w dniu 5 maja 2021 roku
odwiedziła Centrum Kultury
w Zbąszyniu, aby osobiście
pogratulować.

Polski Ład – nowy program
społeczno gospodarczy PiS
Polski Ład nie jest programem
wyborczym. Jest to program
wyjścia z kryzysu w okresie
pocovidowym. Średni roczny
koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4
mld zł, a maksymalny koszt do
2030 r. ma wynieść 651,6 mld
zł. Głównym celem programu
jest odbudowa po tak trudnym
czasie, jakim niewątpliwie jest
pandemia. To również wytyczanie nowej ścieżki rozwoju
i wspierania społeczeństwa.
Nowy Polski Ład zakłada
skupienie się na pięciu obszarach:
a Plan na zdrowie to w
założeniu 7% PKB(w ciągu 6
lat) na wyższe wynagrodzenie
kadr medycznych, na szybszą
ścieżkę wejścia do zawodu,
atrakcyjne kredyty dla medyków po specjalizacji lub po
powrocie z granicy, na budowę programu Krajowej Sieci
Kardiologicznej i Onkologicznej, na utworzenie Agencji
Rozwoju Szpitali i Funduszu
Medycznego. Ponadto zakłada
zniesienie limitów u specjalistów i utworzenie programu
badawczego nad Covid-19.
a Uczciwa praca-godna płaca zakłada podniesienie kwoty
wolnej od podatku dla osób
pracujących do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z
85 tys. do 120 tys. zł, ograniczenia umów „śmieciowych”,
uregulowanie pracy zdalnej.
Unowocześniony ma zostać
również program wspierania
zatrudnienia.
a Dekada rozwoju stawia na
nowoczesną infrastrukturę. To
ponad 2 tys. km nowych dróg
ekspresowych i autostrad, po-

Abyśmy wszyscy
mogli bezpiecznie żyć
i spokojnie pracować
za godne pieniądze

nad 100 mostów i obwodnic,
przebudowa 50 tys. km dróg,
remont miejscowych mostów,
chodników, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych.
Obok dokończenia autostrady
A1 i drogi S19 trzeba ukończyć
budowę wschodniego odcinka
A2. Kluczowa jest również
budowa drogi S10 łączącej
Szczecin, Piłę, Bydgoszcz,
Toruń i Warszawę, a także
drogi S8 między Wrocławiem
a Kłodzkiem. Planowane są
także prace na odcinku S19
między Lublinem a Białymstokiem. Wybudowana zostanie
zachodnia również obwodnica
Szczecina i kontynuowana
będzie budowa drogi S11. Dekada rozwoju zakłada budowę
żłobków dla 10 tys. dzieci,
setki przedszkoli, 54 ponad
4 tys. świetlic oraz remonty
w prawie 4 tys. szkół, rozwój
lokalnej infrastruktury społecznej: setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów
integracji i domów pomocy.
Ponadto rozbudowana zostanie

sieć wodna-kanalizacyjna, sieć
energetyczna i infrastruktura
cyfrowa.
a Rodzina i dom w centrum życia to przede wszystkim mieszkania bez wkładu
własnego lub dom do 70m²
bez zbędnych formalności.
Zakłada również powszechny
i bezpłatny dostęp do badań
prenatalnych, darmowe szczepienia przeciw HPV, większą
elastyczność pracy dla rodziców, rozszerzenie programu
Maluch+, a także program
żłobek w każdej gminie, na
który gmina otrzyma dotację.
a Polska - nasza ziemia
zakłada nowe normy regulujące pracę w rolnictwie,
zwrot za akcyzę od hektara w
górę o 10%, ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym,
paszportyzację polskiej żywności, program rozwoju miejscowości popegeerowskich,
cyfryzację całego procesu
obsługi rolnika, a także lepszą
ochronę producentów rolnych
dzięki utworzeniu rachunku
powierniczego oraz zmiany
w prawie- nowy kodeks rolny.
Jestem przekonana, że Polski
Ład pozwoli nam szybciej
wyjść z kryzysu spowodowanym ponad roczną pandemią.
Ta nowa strategia działania
rządu zmierza bowiem do
tego, abyśmy wszyscy mogli
bezpiecznie żyć i spokojnie
pracować za godne pieniądze.
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Spis Powszechny to:
Obowiązkowe badanie
realizowane raz na 10 lat
przez Główny Urząd
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja
ochrony Twoich
danych

Nowoczesna
i bezpieczna
formuła spisu
on-line

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

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

10 porad spisowych dla seniorów

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

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

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl)
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81
Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
www.auto-orwat.gratka.pl

1.

Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2.

Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt
spisowy.

3.

Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu
czytaj pytania i odpowiedzi.

4.

Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na
kolejną stronę formularza.

5.

Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6.

Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same.
Poinformuj je o tym.

7.

Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8.

Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9.

Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym)
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie
zadzwonić w tej sprawie.

Spis trwa do 30 września!

GMINA OPALENICA
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Zapadły kolejne ważne decyzje w walce
o unijne środki
W czwartek 13 maja w
sali konferencyjnej nad
remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Opalenicy
odbyło się kolejne spotkanie
przedstawicieli władz gmin
i powiatów – nowotomyskiego, wolsztyńskiego i
grodziskiego.
Przypomnijmy, że w lutym
podpisano w Opalenicy porozumienie 14 gmin i trzech
powiatów w sprawie konieczności utworzenia Zintegrowanych Obszarów Inwestycyjnych Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego
jako obszaru wymagającego
interwencji. Głównym celem
połączenia sił jest walka o
fundusze europejskich na lata
2021-2027.
W związku z tym faktem
od wspomnianej daty, raz
w miesiącu przedstawiciele
gmin i powiatów spotykają się
w Opalenicy i wespół z firmą
projektową, czuwającą nad
całością – omawiają kolejne
etapy rozwoju porozumienia.
Podczas majowego spotkania
przedstawiono wyniki konsultacji – wcześniej bowiem
poszczególne samorządy miały zgłosić swoje potrzeby. W
sumie do Ingenis (firma zajmująca się naszym projektem)
trafiły 144 propozycje.
Najczęściej pojawiające
się inwestycje w kontekście
ich przedmiotu, to: budowa
oraz przebudowa dróg gminnych, powiatowych w tym

budowa obwodnic; budowa
ścieżek rowerowych (oraz
pieszo rowerowych) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
(przystanki, wypożyczalnie
rowerów); projekty z zakresu
termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej; budowa, przebudowa oczyszczalni
ścieków oraz gospodarka odpadami; budowa nowej sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz
modernizacja istniejących;
projekty około turystyczne i
z zakresu infrastruktury społecznej (muzea, remont szkół,

budowa miejsc rekreacji itp.);
modernizacja i doposażenie
placówek medycznych.
Podczas spotkania przedstawiono również propozycje
celów strategii „Zachodnia
Wielkopolska”. Cele powinny być spójne z założeniami
dokumentów strategicznych
nowej perspektywy finansowej
2021-2027.
Oto one:
Cel Strategiczny 1. Wsparcie
przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa: zwiększenie innowacyjności gospodarki

regionu; wzrost aktywności
zawodowej; wzrost wykorzystania kapitału ludzkiego na
rynku pracy.
Cel Strategiczny 2. Rozwój
społeczny i kulturowy regionu:
rozwój regionu w obszarze kultury, sportu, turystyki; rozwój
regionu w obszarze ochrony
zdrowia; rozwój regionu w
obszarze edukacji.
Cel Strategiczny 3. Ochrona środowiska i gospodarka
niskoemisyjna: ochrona środowiska, w tym przystosowanie
do zmian klimatu; rozwój
zrównoważonej efektywności energetycznej; racjonalna
gospodarka odpadami; zrównoważona gospodarka wodna
i ściekowa.
Cel Strategiczny 4. Nowoczesna infrastruktura i usługi:
rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i wodnej; rozwój
transportu niskoemisyjnego i
mobilności miejskiej; rozwój
rozwiązań cyfrowych w regionie, w tym rozwój wdrażania
e-usług publicznych.
Zapadła jeszcze jedna ważna
decyzja. Otóż ustalono, że w
Opalenicy zostanie powołane
Biuro Koordynacyjne, które
będzie realizować powierzone
mu obowiązki z zachowaniem
zasad należytej staranności,
zgodnie z najlepszą praktyką
oraz z przepisami obowiązującego prawa, w zakresie
działania na rzecz pozyskania zewnętrznych środków
w perspektywie finansowej
2021-2027.

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

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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Zbąszyń nie zwalnia
tempa rozwoju gminy
Z burmistrzem Zbąszynia Tomaszem Kurasińskim rozmawia
Franciszek Gwardzik
Czy w związku z epidemią
została opóźniona realizacja
inwestycji?
Mimo trudnej sytuacji związanej z obowiązującym na
terenie całego kraju stanem
epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 Gmina Zbąszyń
stara się nie zwalniać tempa
rozwoju społeczno-gospodarczego i realizować zamierzone
inwestycje. Wśród najważniejszych trwających właśnie
inwestycji należy:
a Budowę remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zbąszyniu wraz
z Gminnym Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Planowany do ukończenia w roku
bieżącym obiekt remizy planowany jest jako budynek
dwukondygnacyjny, gdzie na
parterze znajdują się pomieszczenia sanitarne i szatniowe
oraz siłownia, natomiast na
piętrze część konferencyjna,
szkoleniowa z wewnętrzną
siecią komputerową, sprzętem
komputerowym i rzutnikiem,
w dalszej części – jednokondygnacyjny. Część jednokondygnacyjna stanowi garaż wielostanowiskowy dla 6 wozów
bojowych, wyposażony m.in.
w instalację odciągu spalin
i instalację sprężonego powietrza do napełniania układów
hamulcowych dla aut bojowych. W części tej znajduje się
także warsztat naprawczy oraz
jednostanowiskowa myjnia dla
aut bojowych. Wartość zadania, zgodnie z zawartą umową
z Wykonawcą robót, wynosi
3 897 870,00 zł brutto.
Inwestycja ta na chwilę
obecną realizowana jest wyłącznie ze środków własnych
gminy Zbąszyń. Wykonawcą
robót budowlanych w przypadku tej inwestycji jest firma
Całus Sp. z o.o. Sp.K.
a Przebudowę z rozbudową
Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej
i Regionu Kozła w ramach
projektu muzeum „Utworzenia
regionalnego ośrodka edukacji
kulturalnej i animacji kultury
w Zbąszyniu”. Wartość robót
budowlanych zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową
wynosi 4 512 852,87 złotych brutto. Wykonawcą robót
budowlanych jest firma UB
Szałata sp. z o.o. z Poznania. Przedmiotowa inwestycja
jest dofinansowana w kwocie
3 286 666,64 zł ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Planowana
data ukończenia zadania to
31.12.2022 r.
Jak wygląda realizacja budowy dróg?
W zakresie robót drogowych

Wartość kosztorysowa zadania
opiewa na kwotę 1 199 907,00
złotych brutto. Zadanie jest
dofinansowane ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 719 825,40 zł.
W ramach zadania przebudowana zostanie ulica Sportowa w Zbąszyniu na odcinku
0,633 km. Planuje się wykonanie m.in. kanalizacji
deszczowej, modernizację
nawierzchni asfaltowej oraz
chodnika. Prace budowlane
zostaną zrealizowana w zakończone w 2021 roku.

również realizowanych jest
obecnie kilka zadań, w tym
z udziałem środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego.
Wspomnieć należy o następujących zadaniach:
a Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej od budynku
mieszkalnego nr 53 do drogi
łączącej Nowa Wieś Zbąska
z Babimostem. Wartość robót
zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową wynosi 17 316,00
złotych brutto. Roboty realizuje firma Usługi - Handel
Detaliczny i Hurtowy Lidia
Matysiak z siedzibą w Zbąszyniu (Fundusz Sołecki).
a Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej – ulica Zakrzewska w Przyprostyni.
Wartość robót zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową
wynosi 19 702,44 złotych
brutto. Roboty realizuje firma
PŁYTECH Zakład Ogólnobudowlany Daniel Kitta z siedzibą w Opalenicy.(Fundusz
Sołecki).
a Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej od budynku
mieszkalnego nr 98 do budynku mieszkalnego nr 99
w Strzyżewie. Wartość robót zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową wynosi 20
206,20 złotych brutto. Roboty
realizuje firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Krzysztof Marchewka z siedzibą w Starym Jastrzębsku
(Fundusz Sołecki).
a „PRZEBUDOWA DROGI
NA UL. HOLENDERSKIEJ
W ZBĄSZYNIU”. Wartość
robót zgod n ie z zawa r t ą
z Wykonawcą umową wynosi
289 771,89 złotych brutto. Roboty realizuje firma CAŁUS
Sp. k. Boruja Nowa.
Ważną inwestycją drogową,
w przypadku której jesteśmy
na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych jest
przebudowa drogi gminnej
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu
ulicy Sportowej w Zbąszyniu.

Czy będzie remont
kapitalny Domu Kultury?
Obecnie dobiega końca wybór
i podpisanie umów dla dwóch
równie ważnych i potrzebnych
inwestycji tj.:
a „Przywrócenie funkcjonalności artystyczno - edukacyjnej budynkowi Zbąszyńskiego Centrum Kultury
– przebudowa Domu Kultury
w Zbąszyniu”
Wa r tość robót zgod n ie
z planowaną do zawa rcia
umową wynosi 4 512 852,87
złotych brutto. Zadanie jest
dofinansowane z kilku źródeł zewnętrznych: Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 187 552,62
zł; budżet państwa w ramach
Programu Infrastruktura Domów Kultury w kwocie 356
000,00 zł i Programu Kulisy
Kultury w kwocie 99 865,00
zł (wniosek w trakcie oceny).
Wartość zadania według najkorzystniejszej oferty (oferta
firmy Budownictwo M. Całus
Sp. z o.o., sp. k., Boruja Nowa)
to 1 114 500,00 zł. Termin realizacji zadania: 31.12.2021 r.
a Podobnie trwa obecnie
procedura wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.
„Budowa szatni na medal na
terenie campingu w Zbąszyniu” Wartość kosztorysowa
tej inwestycji to 196 800,00
zł. Na realizację przedmiotowego zadania gmina Zbąszyń
otrzymała dofinansowanie
w kwocie 80 000,00 zł ze
środków budżetu państwa.
Wartość zadania według najkorzystniejszej oferty (Zakład
Usług Remontowo – Budowlanych Grzegorz Lehnhardt,
Tuchorza) to 195 499,74 zł.
Termin realizacji zadania :
31.07.2021 r.
Trwają także prace projektowe na realizację zadań pn. Termomodernizacja – wymiana systemu ogrzewania Szkoły
Podstawowej w Zbąszyniu
- 1 000 000,00 zł
-Budowa Szkoły Podstawowej w Nądni – projekt
200 000,00 zł
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Turniej tenisa ziemnego
W sobotę, 8maja,turniejem
tenisa ziemnego na zbąszyńskich kortach,Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji,rozpoczęło
cykl imprez plenerowych w
roku 2021pod nazwą „OtwarcieSezonu”. Oczekiwanie na
spotkanie z Wami na naszych
obiektachtrochę trwałoalecierpliwość została w końcunagrodzona.
Jako pierwsi, szansę startu
otrzymali i ku naszej radości
ochoczo z niej skorzystali
sympatycy tenisa.Na starcie
stawiło się ośmioro uczestnikówby rywalizowaćo puchar
najlepszego w inaugurującymtegorocznysezon tenisowyturnieju Otwarcie Sezonu. Poza
pucharem każdy inkasował
nowe punkty do rankingu2021.
Na nasze korty przybyli starzy
i nowi znajomi;z Wolsztyna,
Drezdenka, Stefanowa oraz
Zbąszynia. Otwarciadokonał
Tomasz Szczechowicz, dyrektor Zbąszyńskiego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji,
nad dalszym przebiegiem
imprezy czuwali animatorzy
sportu –Łukasz Woźny i Łukasz Krzyżański.Pierwszy
etap imprezytopojedynkiw
dwóch grupach, z których do
półfinałówawansowało po
dwóch z najlepszym dorob-

kiem punktowymz każdej
grupy. Awans wywalczyli: Adrian NajboriFilip Fujak(grupaA)oraz Dariusz Cierzniak
iTomek Prońko(grupaB)i to
między tą czwórką uczestnikówtoczyła się dalsza walka
o najlepsze miejscaimprezy.
Pojedynkipółfinałowe zwyciężyli,niepokonani wcześniej w
grupach:AdrianNajbor, który
pokonał Tomka Prońkę 6:3
i 7:5orazDariuszCierzniak,
który pokonał Filipa Fujaka
6:3, 2:6, 10:7.W pojedynku
otrzeciemiejsce lepszy okazał
się TomekProńko zwyciężającFilipaFujaka 6:4, 6:2.Finał
należał do Adriana Najbora,
który zakończył to spotkanie
w dwóch setach6:4, 6:4,pokonując Dariusza Cierzniaka.

Gratulujemyi zapraszamy na
kolejnyturniej, który rozegrany zostanie, 22 maja. Będzie
to Turniej Tenisa Ziemnego
im. Stanisława Kluja –propagatora tej dyscypliny w naszym mieście.Organizatorem
turnieju było Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji.Poniżej klasyfikacja
końcowasobotniego TurniejuTenisa Ziemnego „Otwarcie
Sezonu”: 1/ AdrianNajbor /
Zbąszyń/2/Dariusz Cierzniak
/Wolsztyn/3/Tomek Prońko/
Drezdenko/4/ Filip Fujak/Stefanowo/5-6/ Marlena Jędryczko /Drezdenko/, ArturKasiński/Zbąszyń/7-8/ Tomasz
Kasiński /Zbąszyń/, Wojciech
Kostera /Zbąszyń/.
T. Szczechowicz

Znajdziesz mnie w bibliotece – Tydzień
Bibliotek w Nowym Tomyślu
Kolejny Tydzień Bibliotek
za nami. I jak zawsze, choć
drugi rok z rzędu zorganizowany jedynie w formie online,
obfitował w wiele atrakcji i
czytelniczych niespodzianek.
Znajdziesz mnie w bibliotece
- to hasło, przyświecające tegorocznej akcji. A co znaleźli
nowotomyślanie w tym czasie
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyślu? Przede wszystkim
książki w roli głównej, czyli
niebanalny konkurs czytelniczy dla dorosłych oraz konkurs
dla dzieci: „W poszukiwaniu
zaginionej książki”. Stworzone
zostało również wyjątkowe,
funkcjonalne i atrakcyjne
dizajnersko miejsce przyjazne wszystkim miłośnikom
książek, jaką jest Plenerowa
Strefa Bookcrossingu, przy
której można przysiąść, poczytać, zabrać książkę, a w
zamian postawić inną. To dla
miłośników książki tradycyjnej, natomiast dla miłośników
czytania na nowoczesnych
nośnikach biblioteka stworzyła możliwość wypożyczenia
aż na 30 dni elektronicznych
czytników książek. Aby wypożyczyć nowiutkie urządzenie
wystarczy jedynie zaakceptować postanowienia zawarte
w regulaminie biblioteki. Nie
byłoby Tygodnia Bibliotek bez
ciekawych spotkań z inspi-

rującymi ludźmi. Pierwszym
z nich był niewątpliwie emanujący pozytywną energią i
twórczymi pomysłami Dawid
Łasut - krakowski społecznik,
podróżnik, trener językowy
i publicysta. Opowiedział on
o swoich życiowych inspiracjach, przepisie na aktywny
lifestyle z dużą rodziną, oraz
know-how na życie usłane
podróżami w czasie pandemii.
Pokazał, że nawet w trudnym
czasie można znaleźć remedium na smutek, rezygnację,
czy też nudę. Natomiast w
swój świat literackiej twórczości zabrała Małgorzata
Starosta, która w rozmowie z
influencerką książkową Wioletą Sadowską opowiedziała
o swoim kryminalno-obyczajowym cyklu „Pruskie baby”
oraz świeżo wydanej książce
„Szczęśliwy los”. Autorka w
swych książkach, poza ciekawą historią, kładzie szcze-

gólny nacisk na dbałość o styl
i język, logikę w budowaniu
akcji oraz jakość humoru, co
pokreśliła podczas spotkania
online z miłośnikami dobrej
literatury. Poza tą dawką o walorach niewątpliwie intelektualnych, bibliotekarki zadbały
również o kondycję fizyczną
swoich czytelników, inaugurując cotygodniowy cykl zajęć
sportowych, służących dobrej
kondycji, prezentowanych
przez Emilię Rościszewską
– fizjoterapeutkę, terapeutkę
manualną, trenerkę medyczną
z Kliniki Rehabilitacyjnej
Rosmed Nowy Tomyśl. W
pierwszym odcinku podzieliła
się zestawem ćwiczeń, przydatnym osobom czytającym,
które pomagają zrelaksować
i usprawnić wzrok. I tak oto
różnorodnie, pośród wielu
atrakcji minął tegoroczny,
miejmy nadzieję ostatni pandemiczny, Tydzień Bibliotek.

Nowotomyska biblioteka w CYFRYZACJI GOKów
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu bierze udział w projekcie
Fundacji Asuncion Morera“CY F RYZACJA GOKów”.
Bibliotekarki wezmą udział
w szkoleniach dotyczących
kompetencji cyfrowych, aby
móc realizować ciekawe zajęcia adresowane do dzieci i
młodzieży.
Fundacja Asuncion Morera rea l izuje projek t n r
POPC.03.02.00-00-0 198/19
pod nazwą: „CYFRYZACJA
GOKów – podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządo-

wych ośrodków kultury z obszaru NUTS3 – leszczyński”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, który jest współfinansowany ze środków UE.
Projekt Ministerstwa Cyf r y z a c j i i M i n i s t e r s t wa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego polega na trzech
głów nych d z ia ła n iach:
• podn iesien ie kompetencji pracowników GOK
• wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
• wyposażenie w sprzęt
Projekt przebiegał będzie w
dwóch etapach:

a I etap Projektu to grupowa nauka zagadnień z min.
2 obszarów rozwoju kompetencji cyfrowych – szkolenia
grupowe dla pracowników
gminnych samorządowych
instytucji kultury.
a II etap Projektu to grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez trenera i
przeszkolonych pracowników
instytucji kultury.
Projekt jest realizowany
zgodnie z zasadą równości
szans i niedyskryminacji oraz
warunki szkoleń przystosowane są do uczestnictwa osób z
niepełnosprawnościami.
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Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego
o Puchar Burmistrza Miasta Kościana

W dniach 22-23 maja 2021 roku
w Kościanie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza

Miasta Kościana. Organizatorem wydarzenia była Szkoła
Tańca Poezja. Rywalizacja
odbywała się w następujących

kategoriach tanecznych: a Taniec Nowoczesny Solo, Duet,
Formacja i Miniformacja, a
Taniec Współczesny Solo,

Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 4
Wkrótce rozpoczną się prace
w zakresie montażu stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach
zadania „Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie”.
Etap inwestycji obejmuje
w szczególności: prace rozbiórkowe z utylizacją, murarsko-tynkarskie, wykonanie
konstrukcji wsporczej wraz z
obróbką otworów oraz montaż
ram ze szkleniem. Wykonawca
będzie miał 15 tygodni na
realizację zadania. Roboty
wykona firma PEKABUD
Market Sp. z o.o. z Poznania
za cenę 784.737,54 zł
Jest to kolejna ważna inwestycja oświatowa w Kościanie,
mająca na celu zmniejszenie
zapotrzebowania na energię

cieplną w budynku szkoły oraz
stworzenie bardziej komfortowych warunków do przepro-

wadzania zajęć dydaktycznych
– podkreśla Burmistrz Piotr
Ruszkiewicz.

Bądź człowiekiem, posprzątaj
po swoim psie
W Kościanie mamy dużo terenów rekreacyjnych, dlatego
staramy się aby były przyjazne
dla mieszkańców, rodzin z
dziećmi, by były zadbane i
cieszyły spacerowiczów oraz
odwiedzających miasto.
Jest to przestrzeń ogólnodostępna, z której korzystać
mogą wszyscy. Są to miejsca
wspólne, gdzie należałoby
zwrócić uwagę na zwierzęta,
których posiadanie przynosi
wiele satysfakcji, radości, ale
i również obowiązków. Jeśli
chcemy, by spacery były miłe
dla wszystkich, to pamiętajmy
że trzeba posprzątać po swoim
psie.
W mieście przy trawnikach
ustawione zostały tabliczki
przypominające o obowiązkach właścicieli do posprzą-

tania odchodów. Rozwieszone zostały także bannery z
napisem „Właścicielu. Bądź
człowiekiem, posprzątaj po
mnie. Dziękuję”. Jeśli wychodzimy na spacer ze swoimi
czworonogami, pamiętajmy o
tym obowiązku, posprzątaj-

my po nich, gdyż one same
tego nie zrobią. Być może w
ten sposób okolica, w której
mieszkamy będzie bardziej
przyjazna, zmniejszy się ryzyko zakażenia chorobami,
nie tylko dla psów, ale też
dla ludzi.

Duet, Formacja i Miniformacja, a Inne Formy Tańca (Disco
Dance, Show Case, Latin solo)
Formacja i Miniformacja. W

kategoriach wiekowych : 9 - 11
lat; 12 - 15 lat; pow. 15 lat. Z
uwagi na obostrzenia związane
z trwającą epidemią Turniej

dobył się bez udziału publiczności. Retransmisja dostępna
jest na profilu YouTube Szkoły
Tańca Poezja.

Będą nowe kamery na Placu Wolności
Burmistrz Miasta Kościana
Piotr Ruszkiewicz podpisał
umowę dotyczącą zadania
„Rozbudowa Systemu Monitoringu w Kościanie” III etap.
Zakres prac obejmuje montaż 3 nowych kamer monitoringu na Placu Wolności. Ponadto
w ramach umowy wykonane
zostaną prace: zaciągnięcie
do kanalizacji teletechnicznej
nowych kabli światłowodowych, wykonanie szafy teletechnicznej nowego punktu
kamerowego, modernizacja w
węzłach sieci znajdujących się
we wskazanych budynkach
na terenie miasta, wykonanie
instalacji zasilającej kamery,
rekonfiguracja serwerów w
centrum monitoringu, modyfikacja aplikacji podglądu w
trzech centrach nadzoru wizyjnego, uruchomienie systemu
oraz wykonanie rozbudowy
systemu monitoringu – instalacja kamer i systemów instalacyjnych w mieście Kościanie.

Powyższe zadanie wykona
DESPOL-NET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Kościana
za kwotę 74 677,58 brutto zł.
Zakończenie całości robót i
odbiór końcowy inwestycji ma
nastąpić do 30 października
2021 r.
Cieszy mnie fakt, że mieszkańcy oraz osoby przyjeż-

dzające do Kościana chętnie
odwiedzają zrewitalizowany
Plac Wolności. Musimy jednak
pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa, dlatego rozbudowujemy system miejskiego
monitoringu o nowe kamery
właśnie w tym miejscu – informuje burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Przebudowa ulicy Towarowej
Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Towarowej w Kościanie. Zakres prac obejmuje budowę kanalizacji deszczowej
oraz nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych
w ramach realizacji zadania
„Przebudowa ul. Towarowej
– etap II”.
W ramach postepowania
o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofer tę
Firmy Usługowo-Handlowej
SOB-BRUK Adam Sobiech
z Kościana opiewającą na
kwotę 875 269,29 zł. Zakres
zamówienia obejmuje wykonanie: prac rozbiórkowych z
utylizacją, wycinkę drzew i
krzewów, budowę kanalizacji deszczowej, korytowanie,
profilowanie, zagęszczenie
podłoża, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej drogi,
miejsc postojowych, chodnika, wykonanie zjazdów z

płyt ażurowych, odtworzenie
nawierzchni z asfaltobetonu
oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Planowany termin realizacji
zamówienia wynosi 16 tygodni
od przekazania terenu robót.
Jest to kolejna ważna i długo
wyczekiwania inwestycja w
infrastrukturę drogową na terenie miasta, w ramach której

w sąsiedztwie dworca kolejowego w Kościanie powstanie
90 nowych miejsc parkingowych – podkreśla burmistrz
Piotr Ruszkiewicz.
Przypominamy, że wkrótce
zakończy się budowa parkingu
na ponad 100 samochodów i
300 rowerów, który powstaje
pomiędzy dworcem kolejowym a ulicą Młyńską.
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Str. 9

400 tys. zł. dla Szpitala Powiatowego w Wolsztynie
właśnie Szpital Powiatowy w
Wolsztynie, który otrzyma 400
tys. zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę
i przebudowę szpitala w celu
dostosowania obiektu do obowiązujących warunków wynikających z rozporządzenia
Ministra Zdrowia i warunków
przeciw pożarowych, na utworzenie SOR, sterylizatornii,
pracowni fizjoterapii, oddziału
opieki paliatywnej. Inwestycja
obejmuje również, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby
oddziałów: Chirurgicznego,
Dziecięcego, Anestezjologii

Znamy już wyniki drugiego
naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Do podziału było 1,65 mld zł.
Wcześniej w ramach naboru
rozdzielono już 4,35 mld zł.
Nabór wniosków trwał od 10
do 28 grudnia 2020 roku.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) jest to
program, w ramach którego
rządowe środki trafiają do
gmin, powiatów i miast w całej
Polsce na inwestycje. Wsparcie
to jest bezzwrotne i pochodzi
z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Z programu tego skorzysta

Marta Kubiak Poseł na Sejm RP z wizytą w Wolsztynie
W dniu 6 maja 2021 roku w
Urzędzie Miejskim w Wolsztynie pani Marta Kubiak
Poseł na Sejm RP wzięła
udział w spotkaniu z Burmistrzem Wolsztyna panem
Wojciechem Lis. W spotkaniu
uczestniczyli również: pan
Tomasz Spiralski - zastępca
burmistrza pani Katarzyna
Merda - sekretarz Gminy,
pani Maria Piosik - przedstawiciel Rady Miejskiej, pan
Artura Walczaka-Mortezaei Przewodniczący Powiatowych
Struktur PiS, pan Mariusz
Urban - przedstawiciel Rady

Powiatu Wolsztyńskiego oraz
asystent pani poseł.
W związku z tym, że
pani Marta Kubiak dość
żywo interesuje się aktualnymi sprawami gminy, to
głównym tematem rozmów
były kwestie związane z
wolsztyńską oświatą oraz polityką oświatowo - społeczną
realizowaną przez gminę.
Przy okazji Pan Burmistrz
zaprezentował wizualizacje
projektu Środowiskowego
Domu Samopomocy, który
przygotowali pracownicy
gminy.

Następnie pani Poseł mogła obejrzeć Dzienny Dom
Senior +, a także postęp robót
budowlanych związanych z
budową gminnego żłobka.
Na obie inwestycje gmina
pozyskała dofinansowania. W
ramach resortowego programu
rozwoju instytucji opieki na
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 Gmina Wolsztyn
otrzymania dofinansowania
w wysokości 3.660.000 zł na
budowę nowego żłobka. Gmina podpisała również umowę
w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego 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 na pokrycie części prac
inwestycyjnych i placu zabaw, wyposażenie żłobka oraz
wynagrodzeń pracowników
żłobka. Całkowita wartość
otrzymanego dofinansowania
wyniesie więc 6.587.095,91 zł.
Zgodnie z planem nowy żłobek
ma zacząć funkcjonować od 1
stycznia 2022 r.

300 tys. zł dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach
W dniu 4 maja 2021 roku pani
Marta Kubiak Poseł na Sejm
RP spotkała się ze Starostą
szamotulskim panią Beatą Hanyżak. Celem spotkania było
omówienie kilku istotnych
inwestycji.
Jednym z nich było przyznanie Szpitalowi Powiatowemu
w Szamotułach dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pozyskane środki w kwocie

300 tys zł. przeznaczone zostaną na doposażenie placówki
w sprzęt medyczny. Podniesie
to standard opieki medycznej
nad pacjentami oraz podniesie
jakość wyspecjalizowanych
usług medycznych powiatu
szamotulskiego.
Podczas wizyty omówiono
również realizację zadania
związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo – Gałowo, na które powiat

szamotulski uzyskał środki
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych na rok 2021.
Dofinansowanie w kwocie
5 137 970,51 zł pozwoli na
wykonanie projektu, który zakłada odwodnienie, poszerzenie i wzmocnienie drogi oraz
budowę jednostronnego ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż
całego jej odcinka, dwóch
zatok autobusowych i montaż
trzech znaków aktywnych z

zasilaniem solarnym. Przebudowane ma zostać także
dotychczasowe skrzyżowanie
w Jastrowie. Powstanie tam
małe rondo z oświetleniem,
chodnikiem oraz przejście dla
pieszych z wyspą dzielącą.
W związku z tym, iż pani
Poseł interesuje się aktualnymi
sprawami powiatu, to rozmawiano również o przyszłych
planach inwestycyjnych w
powiecie.

i Intensywnej Terapii, Bloku
operacyjnego, Sterylizatornii,
SOR, Pracowni fizjoterapii
i innych. Zakupione zostaną
również karetki i cyfrowy
aparat RTG.
W prawdzie całkowity koszt
inwestycji szacowany jest na 41
424 289 zł, zatem otrzymane
400 tyś zł pozwoli zaspokoić
jedynie najpilniejsze potrzeby.
W związku z tym, pani
Marta Kubiak Poseł na Sejm
RP w dniu 6 maja 2021 roku
odwiedziła Szpital Powiatowy
w Wolsztynie, aby osobiście
pogratulować pozyskanych
środków.

Samochód dla OSP Kaszczor
Jeszcze w tym roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi
314 samochodów ratowniczogaśniczych o łącznej wartości
ok. 244 mln zł.
Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu z:
a NFOŚiGW / WFOŚiGW
– 60,7 mln zł,
a dotacji KSRG – 44,9
mln zł,
a dotacji MSWiA – 19,6
mln zł,

a środków pochodzących z
odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.
W powiecie wolsztyńskim z
owego dofinansowania skorzysta jednostka OSP Kaszczor w
gminie Przemęt. Jednostka
otrzyma ciężki samochód
ratowniczo – gaśniczy.
Wierzę, że dobry sprzęt
wspomoże ciężką pracę strażaków i jednocześnie życzę
bezpiecznych powrotów z
akcji.

Samochód dla OSP Duszniki
Jeszcze w tym roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi
314 samochodów ratowniczogaśniczych o łącznej wartości
ok. 244 mln zł.
Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu z:
a NFOŚiGW / WFOŚiGW
– 60,7 mln zł,
a dotacji KSRG – 44,9
mln zł,
a dotacji MSWiA – 19,6
mln zł,

a środków pochodzących z
odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.
W powiecie szamotulskim
z owego dofinansowania skorzysta jednostka OSP Duszniki w gminie Duszniki Jednostka otrzyma średni samochód
ratowniczo – gaśniczy.
Wierzę, że dobry sprzęt
wspomoże ciężką pracę strażaków i jednocześnie życzę
bezpiecznych powrotów z
akcji.
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Oszustwa na inwestycjach
w Polsce i Afryce
Co najmniej 152 osoby poszkodowane na przynajmniej
16 mln zł. CBA zatrzymało
cztery osoby zamieszane w
nieprawidłowości w zakresie doradztwa finansowego
prowadzonego przez spółki
między innymi z grupy Great
Private Equity.
Prezes i wiceprezes spółki
Great Private Equity, a także
dwóch dyrektorów regionalnych z Poznania i Krakowa
zostało zatrzymanych przez
funkcjonariuszy warszawskiej
Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Czynności
przeprowadzono w Warszawie,
Siemianowicach Śląskich i
Krakowie. Jest to pierwsze
realizacja w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie przez CBA i Prokuraturę
Okręgową w Warszawie.
Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, w
tym dokumentacja, dane elektroniczne i zeznania świadków,
wskazują że co najmniej 152
osoby doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem w kwocie nie mniejszej niż 16 mln zł.

Postępowanie dotyczy emisji obligacji i prowadzenia
inwestycji na rynku FOREX
między innymi przez spółki
z grupy Great Private Equity.
Chodziło o inwestycje obejmujące nieruchomości położone
w Warszawie, Nigerii i Ghanie
oraz produkcję filmową.
Klienci spółek lokowali
oszczędności w obligacje,
które w założeniu miały im
przynieść od 8 do 10 procent
zysku. W związku z początkową spłatą obligacji, inwestorzy otrzymywali propozycje
reinwestycji, w których zysk
miał być gwarantowany. Po
pewnym czasie przedstawiciele firmy unikali kontaktu
z inwestorami, którzy tracili
wcześniej zainwestowane
pieniądze. Dotychczasowe
ustalenia wskazują, że poszczególni inwestorzy stracili
od 1 tys. zł do nawet ponad
3.5 mln zł.
Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty oszustwa na
szkodę osób inwestujących
oraz prowadzenia działalności
w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wyma-

ganego zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego.
Po wykonanych czynnościach procesowych prokurator skierował do sądu wnioski
o tymczasowe aresztowanie
wobec dwóch osób, tj. prezesa
i wiceprezesa. Sąd zastosował
tymczasowe aresztowanie
uwzględniając wnioski prokuratora.
Natomiast wobec pozostałych prokurator zastosował
wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego
oraz zakazu opuszczania kraju
połączonego z zatrzymaniem
paszportu.
Apelujemy do wszystkich
osób, które powierzyły swoje
pieniądze spółkom z grupy
Great Private Equity o kontakt z warszawską Delegaturą
CBA.
Jednocześnie przypominamy o możliwości weryfikacji
instytucji, czy nie znajduje
się na liście ostrzeżeń KNF
– link: https://www.knf.gov.
pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Załatwienie spraw za łapówki
Kolejnych sześć osób zatrzymanych przez CBA w związku
ze śledztwem dotyczącym
powoływania się na wpływy
w instytucjach państwowych.
Funkcjonariusze Delegatury
CBA w Rzeszowie prowadzą
wspólnie ze Śląskim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej postępowanie
dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Wszystko wskazuje na
to, że grupa powoływała się
na wpływy w instytucjach
publicznych, w tym w organach ścigania i w spółkach
Skarbu Państwa oraz podejmowała się pośrednictwa w
załatwieniu spraw w zamian
za korzyści majątkowe i ich
obietnice. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały
miejsce w październiku 2020
roku. Wówczas sześciu po-

dejrzanych usłyszało zarzuty
korupcyjne oraz powoływania
się na wpływy w instytucjach
państwowych.
W ubiegłym tygodniu zatrzymano do tej sprawy - na
terenie województw mazowieckiego, śląskiego i łódzkiego - sześć osób (2 kobiety
i 4 mężczyzn). Jednocześnie
przeszukano ich miejsca zamieszkania. Wszyscy zostali
przewiezieni do Śląskiego
Wydziału Zamiejscowego
Prokuratury Krajowej, gdzie
prokurator przedstawił im
między innymi zarzuty płatnej
protekcji. Zgromadzony w
sprawie materiał dowodowy
ujawnił kolejne przestępstwa
korupcyjne, polegające na wręczeniu korzyści majątkowych
w kwocie co najmniej 185 tys.
zł w zamian za załatwienie
spraw związanych z uniknię-

Zatrzymanie mafii paliwowej
Funkcjonariusze łódzkiej
delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Małopolski i
Mazowsza dwóch mężczyzn.
W toku prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że
zatrzymani kontrolowali dwie
spółki paliwowe, których
nieformalnym celem było
wyłącznie uszczuplenie należności publicznoprawnych
z tytułu nieodprowadzonego
podatku VAT.
Jednocześnie przeszukano
ich miejsca zamieszkania,
a także inne wytypowane
uprzednio lokalizacje.
Są to kolejne czynności podjęte w związku z
dalszymi ustaleniami dotyczącymi działania tzw.
mafii paliwowej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej w
latach 2013-2018. Jak wynika
ze zgromadzonych informacji
grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie
fikcyjnie fakturowała towary
w postaci oleju napędowego,
oleju smarowego, benzyny
oraz oleju rzepa kowego.
Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i

dokumentację księgową.
Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury,
gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uszczuplenia należności Skarbu
Państwa na kwotę ponad
300 tysięcy złotych z tytułu
nieodprowadzonego podatku
VAT. Po przeprowadzeniu
czynności procesowych z
udziałem podejrzanych prokurator zastosował wobec
nich wolnościowe środki
zapobiegawcze w postaci
dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego.
Postępowanie dotyczące
działania tzw. mafii paliwowej prowadzone jest przez
cztery delegatury CBA – białostocką, katowicką, łódzką i
wrocławską – pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w
Białymstoku. Ponad 120 osób
usłyszało do tej pory zarzuty.
Zabezpieczono majątek na
kwotę blisko 13 mln zł.
Śledztwo ma charakter
rozwojowy. Niewykluczone
są kolejne zatrzymania i
zarzuty.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

ciem odbycia zasądzonej kary
więzienia przez jednego z zatrzymanych oraz przyznaniem
dotacji z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu na
trzy miesiące wobec czterech
zatrzymanych osób. Wobec
dwóch pozostałych prokurator zastosował wolnościowe
środki zapobiegawcze, w tym
poręczenia majątkowe, dozór
Policji, zakaz kontaktowania
się z uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania
kraju.
Dotychczas w sprawie jest
13 podejrzanych, z czego wobec 10 stosowany jest tymczasowy areszt.
Planowane są kolejne czynności.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

,,Fabryka faktur”
Funkcjonariusze CBA we
współpracy z KAS rozbili zorganizowaną grupę przestępczą
i zatrzymali 34 osoby, które
w Prokuraturze Regionalnej
w Warszawie usłyszały między innymi zarzuty ,,zbrodni
vatowskiej”. Wartość przewijających się w śledztwie
wystawionych nierzetelnych
i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza 1
mld zł.
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego przy
współpracy z Mazowieckim
Urzędem Celno–Skarbowym
w Warszawie prowadzą pod
nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo
dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej
wystawiającej i posługującej
się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę
fakturami VAT w zamian na
uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia
wysokości należności publicz-

podczas których zatrzymano 34 osoby. Wówczas to,
podczas szeregu przeszukań
w miejscach zamieszkania i
biurach, zabezpieczono liczne dokumenty oraz sprzęt
elektroniczny, które mogą
stanowić materiał dowodowy
w tej sprawie.
Wśród zatrzymanych są
osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej
grupie przestępczej, końcowi
odbiorcy nierzetelnych faktur
VAT oraz tzw. „słupy” czyli
osoby na które były zakładane
podmioty gospodarcze w imieniu których w procederze były
wystawiane fikcyjne faktury.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani
usłyszeli zarzuty udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw
karnoskarbowych.
Postępowanie jest rozwojowe i śledczy planują kolejne
realizacje w sprawie.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Mafia lekowa. Pięć osób
zatrzymanych przez CBA
CBA zatrzymało pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Zatrzymani mieli werbować
do współpracy apteki, skupować leki, a następnie eksportować je poza granice Polski.
Funkcjonariusze Delegatury
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy
Delegatur CBA w Katowicach
i w Lublinie zatrzymali 5 osób,
członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się
nielegalnym wywozem leków
za granicę Polski w ramach
tzw. odwróconego łańcucha
dystrybucji leków. Czynności
przeprowadzono na terenie
województw śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego,
małopolskiego oraz łódzkiego.
Z ustaleń śledczych wynika,
ze zatrzymani związani byli
z podmiotem, który z jednej
strony prowadził hurtownię
farmaceutyczną z drugiej fikcyjną przychodnię lekarską.
Było to jedno z ogniw tzw.

Handel fikcyjnymi fakturami
Blisko 3000 tysiące pustych
faktur na kwotę 37 mln zł wystawiły i nabyły osoby zatrzymane przez CBA. To kolejny
łańcuszek przerwany przez
Biuro w procederze handlu
fikcyjnymi fakturami VAT.
Stołeczna delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi wspólnie
z Prokuraturą Okręgową w
Warszawie śledztwo dotyczące wystawiania i dystrybucji
fikcyjnych faktur dających
podstawę do uszczuplenia
należności skarbowych.
P o s t ę p owa n i e z o s t a ł o
wszczęte o oparciu o materiały
zgormadzone przez funkcjonariuszy CBA. W lutym i lipcu
ubiegłego roku w ramach operacji specjalnych zatrzymano
pięć osób na „gorącym uczynku” popełnienia przestępstwa
związanego z powoływaniem
się na wpływy w Urzędzie
Celno - Skarbowym i pozytywne zakończenie kontroli
celno-skarbowej w zamian za
korzyść majątkową w kwocie
40 tys. zł oraz w związku z
zakupem pustych faktur.
Nowe ustalenia agentów
CBA i zgromadzone w spra-

noprawnych. Grupa miała
działać w latach 2012-2020.
To nowe postępowanie prowadzone od kilku miesięcy przez
śledczych.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa w ramach szeregu firm – na chwilę
obecną ustalono około 100
podmiotów - wystawiała faktury kosztowe, które następnie
były nabywane przez kolejne
podmioty. Celem tego było
zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem
Skarbu Państwa. Wystawione
dokumenty obejmowały zróżnicowane usługi i opiewały na
kwotę co najmniej 1 mld zł.
Ustalono, że osoby zaangażowane w przestępczy proceder
uczyniły sobie z tego stałe
źródło dochodu.
W ostatnich dniach blisko
200 funkcjonariuszy CBA
i KAS przeprowadziło na
terenie województw mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego
i małopolskiego działania,

wie dowody doprowadziły
do zatrzymania pięciu osób,
w tym Rafała G., Marcina
W. Marka Cz., Dominikę R.
– przedsiębiorców z Warszawy, Gdańska, Białegostoku
i Sieradza oraz Joannę G.
– prowadzącą Biuro Rachunkowe w Warszawie. Przeszukano także ich miejsca
zamieszkania, prowadzenia
działalności gospodarczej
oraz przechowywania dokumentacji księgowej.
Wszyscy w Prokuraturze
Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty wystawienia nierzetelnych faktur i ich użycia.
Ustalenia śledczych wskazują,
że uczestniczyli w procederze
wystawiania fikcyjnych faktur
na usługi z zakresu: obsługi
komputera, szkolenia, doradztwo, koordynacja transportu,
konsulting, analizy finansowe
i szereg innych. Jak ustalono
wytworzyli i użyli blisko
3000 faktur na kwotę ponad
37 mln zł.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu
wobec trzech zatrzymanych.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

odwróconego łańcucha dystrybucji leków, przez który
końcowo sprzedawano poza
granice Polski leki nielegalnie skupione z aptek z terenu
całego kraju.
Ustalono, iż rolą zatrzymanych osób, było pozyskiwanie
do współpracy z grupą przestępczą osób prowadzących
apteki lub ich właścicieli. Ze
współpracujących z grupą
aptek pozyskiwano następnie
leki i produkty lecznicze, które
były w dalszej kolejności eksportowane poza granice Polski. Zebrane materiały dowodowe wskazują, że zatrzymani
pozyskali do współpracy z terenu całego kraju szereg aptek,
które sprzedały na rzecz grupy
w latach 2015-2018 leki o wartości ponad 13 mln złotych.
Zatrzymani zostali przewiezieni do siedziby Podlaskiego
Wydziału Zamiejscowego ds.
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury
K rajowej w Białymstoku.
Tam usłyszeli między innymi

zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Prokurator zastosował wobec
nich wolnościowe środki zapobiegawcze.
W ramach prowadzonego
postępowania zidentyfikowano łącznie 11 osób, których
rolą w ramach działania grupy
przestępczej było pozyskiwanie właścicieli aptek do
dalszej przestępczej współpracy. Zakres działania tych
osób obejmował cały kraj,
przy czym pozyskiwano do
współpracy zarówno apteki
z małych miejscowości, a w
niektórych przypadkach sieci
kilku lub kilkunastu aptek.
Wszystkie te osoby zostały
przez funkcjonariuszy CBA
w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego
zatrzymane i usłyszały zarzuty. Łączna wartość skupionych
nielegalnie przez grupę leków
to ponad 113 mln złotych.
Sprawa ma charakter typowo rozwojowy.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Mrożek
Jeśli ktoś nie oglądał poniedziałkowego teatru wyemitowanego 17 maja na antenie
TVP1, niech żałuje. Teatromani, zakładając że tacy jeszcze
istnieją, mogli porównać dwa
spektakle Mrożka: „Ambasador” reżyserowany przez
Axera w 1997 roku i „Tango”, jako wypociny starannie
dobranych „nowoczesnych”
nieudaczników pokazane 29
marca br.
„Ambasador” Mrożka, to
kwintesencja tego co w teatrze
najlepsze. Nagranie pochodzi
z ubiegłego wieku, kiedy to
„nowoczesność w chacie i
zagrodzie” dopiero raczkowała
w teatrze. Wtedy pozwalano
jeszcze, żeby świetny tekst
reżyserował znakomity reżyser
mający do dyspozycji samych
profesjonalistów.
Przy okazji przekonałam
się, że nie ogłuchłam. W przeciwieństwie do obecnie produkowanych głupkowatych
seriali, tu nie miałam kłopotów
z usłyszeniem i zrozumieniem każdego wypowiadanego
przez aktora słowa. Szkoda, że

dobra dykcja i profesjonalne
nagranie dźwięku odeszły do
lamusa.
Treść spektaklu robiła wrażenie, jakby autor napisał ją
wczoraj, a zapowiadane wydarzenia mogłyby wydarzyć się
jutro. W spektaklu występują
przedstawiciele dwóch mocarstw i nie trudno domyśleć
się, o jakie mocarstwa chodzi.
Zasady działań są niezmienne.
Rosja od zawsze opiera władzę
na kreowaniu złych emocji:
strachu i nienawiści – strachu
przed swoimi i nienawiści
wobec obcych.
Do tego trzeba jeszcze dodać politykę zagraniczną.
Tu rosyjscy agenci wpływu
mają za zadanie budzić te
same emocje, tylko odwrotnie
skierowane. Widać to jasno
na przykładzie Polski. Udaje
im się dzielić i siać nienawiść
między nami oraz paraliżujący strach przed Rosją, który
zmusza do bezsensownych dla
nas kompromisów. Czyż nie
dajemy się rozgrywać w ten
sposób od lat?
Małgorzata Todd
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Po „Bolku” wychodzi prawda o „Oskarze”
Czasy PR L: Donald Tusk
jako agent STASI i SB, agent
Oscar Nazwisko jakie pada w
sprawie wspólnego agenta NRD-owskiej STASI i PRL-owskiej SB, to nazwisko premiera
Donalda Tuska. Choć nikt nie
jest w stanie przedstawić dowodów na piśmie, to jednak informację tę potwierdza każdy
były funkcjonariusz zarówno
STASI jak i SB poproszony o
komentarz.
Cała sprawa ma związek z
ukazaniem się w Niemczech
książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna
„Pierwsze życie Angeli M.”
poświęconej działalności w
NRD obecnej kanclerz Angeli
Merkel. Twierdzą w niej, że
w 1981 była szefem wydziału
agitacji i propagandy FDJ (
Wolna Młodzież Niemiecka
– komunistyczna organizacja
młodzieżowa Socjalistycznej
Partii Jedności Niemiec w
NRD ) oraz członkiem władz
komisji zakładowej Akademii
Nauk w NRD.
Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière – polityczni
protektorzy młodej Angeli
Merkel. Pod ich skrzydłami
rozpoczynała polityczną karierę. Oni okazali się agentami STASI. Obaj na terenie
byłej NRD tworzyli oddziały
zachodnioniemieckiej partii
CDU, z której wywodzi się …
Angela Merkel.
Jeżeli Donald Tusk w PRL
był agentem STASI i SB o
pseudonimie „Oscar”, który
aktywnie działał w gdańskiej
„Solidarności”, to ewentualne
zamierzchłe powiązania ze
STASI mogą rzucać zupełnie
nowe światło na wzajemnie
wsparcie i zażyłe stosunki w
polityce międzynarodowej Donalda Tuska i Angeli Merkel.
Donald Tusk jako agent
Oscar STASI i SB? Nazwisko
jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD -owskiej
STASI i PRL -owskiej SB, to
nazwisko b premiera
„Donald Tusk oznajmia
„Henrykowi”, że wspólnie z
dawnymi kolegami z Niezależnego Zrzeszenia Studentów
chce podjąć pracę. Niebezpieczną, ale dobrze płatną, taką
jak np. malowanie kominów. Z
kolei w maju Tusk planuje wraz
z żoną pojechać do Paryża, by
odwiedzić redakcję „Kultury”
Jerzego Giedroycia. Jedne i
drugie plany udaje się zrealizować.”Autorzy Ralf Georg
Reuth i Günther Lachmann
.” w swojej książce „Pierwsze
życie Angeli M.” zadają wiele
pytań. Jakże zasadne w świetle książki „ Pierwsze życie
Angeli M.” wydają się słowa
Jarosława Kaczyńskiego. O
tym, że Angela Merkel została
kanclerzem nieprzypadkowo.
Agent STASI Oscar ciągle
na posterunku -zaczynał w PRL
Nieobecność „króla Europy”
Donalda Tuska w Warszawie

10 kwietnia 2015 roku była nie
tylko faktem haniebnym, ale
także bardzo znamiennym. I
stanowi kolejny dowód obciążający w procesie, który wytoczyła, na razie tylko Historia.
Historia – człowiekowi, który
oddał śledztwo smoleńskie. W
powszechnym dyskursie społecznym utarło się mówić, że
milczenie oznacza zgodę. Tutaj, wielkie milczenie Donalda
Tuska. w sprawie 5. rocznicy,
największej po II wojnie światowej, tragedii, która dotknęła
Polskę, nie wydał jednego
słowa oświadczenia. W życiorysie politycznym Donalda
Tuska, trudno znaleźć choćby
jeden element, który wprost
negowałby liczne domysły.
Prawdopodbnie dlatego,że
przed laty został zwerbowany
przez wschodnio-niemiecką
STASI i działał nad Wisłą pod
pseudonimem Oscar.
Tylko pobieżny rzut oka na
karierę polityczną Donalda
Tuska każe powątpiewać w
jego czyste, zgodne z polską
racją stanu, intencje. Przykłady, takiego stanu rzeczy, są
znane wszem i wobec: „nocna
zmiana” rządu Olszewskiego,
powołanie do życia Platformy
Obywatelskiej, która, co dzisiaj widać jak na dłoni, z zimną
krwią dokonuje demontażu
Państwa Polskiego, wasalne
stosunki z Angelą M. – kuriozalne ordery i europejskie
apanaże, stocznie, Nord Stream, Smoleńsk i cały kontekst
związany z zamachem i strach,
wielki strach przed pułkownikiem Putinem.Od tego czasu
kilka spraw uległo zmianie.
Tusk i Merkel
Przede wszystkim Donald
Tusk został powołany „przez
Angelę Merkel”, bo chyba nikt
nie ma, co do tego żadnych
wątpliwości, na przewodni-

czącego Rady Europejskiej i
czmychnął na sowicie opłacaną synekurę do Brukseli. I
smoleńskie demony zostawił w
kraju. Tylko, że od tych upiorów nie da się uciec. Wystarczy
przeczytać relację Małgorzaty
Wassermann zapisaną w książce „Zamach na prawdę” na
temat kilku spotkań i rozmów
rodzin smoleńskich z Tuskiem
po 10 kwietnia 2010 roku.
Przed naszymi oczami roztacza się obraz stronniczości, a
właściwie służalczości, wobec
Rosjan i himalaje kłamstwa
suflowane cały czas Polakom
pod cyniczna przyk rywką
zwykłej ludzkiej bezradności
i zagubienia, która politykowi
na tym stanowisku przecież
nigdy nie przystoi. Dzisiaj
natomiast widać, że już 10
kwietnia 2010 roku Donald
Tusk prowadził rozgrywkę o
przyszłe europejskie apanaże,
żeby Putin i Merkel mogli powiedzieć: “Oto nasz człowiek
w Brukseli”.Tajemnice STASI
na temat Donalda Tuska muszą znać bezwzględnie dwie
osoby: Angela Merkel i Władymir Putin. Oboje całkowicie
przypadkowo.
To oczywiście żart, bo wszyscy wiemy, nie tylko od Ralfa
Georga Reutha i Günthera
Lachmanna autorów książki
pt. „Das erste leben der Angela
M.” („Pierwsze życie Angeli
M.”), że związki Angeli M. z
FDJ, a więc i ze STASI nie były
tylko incydentalne. O karierze
kgb-owca Putina w NRD napisano, tu i ówdzie, też kilka
słów.Donald Tusk, jak widać
po latach, w tym niemiecko-rosyjskim tyglu czuł się
właściwie jak ryba w wodzie.
Angelę M. całował po rękach
a z Władymirem Władymirowiczem wykonywał słynne
żółwiki. W międzyczasie zaśmiewał się do rozpuku z kole-

gą Bronisławem K. czekając na
smoleńskie trumny na lotnisku
wojskowym w Warszawie.
Kim był agent Oscar
10 kwietnia 2010 roku
Jedni twierdzą, że zamachowcem (zob. celną analizę Łażącego Łazarza pt. „Gruppenfuhrer KAT”). Inni, że wystrychniętą na dudka żałosną
kreaturą, która uwierzyła, że
przestawia na tej szachownicy jakieś figury albo choćby
piony. Patrząc z tego punktu
widzenia do rangi symbolu
może urastać słynna rozmowa w cztery oczy Putina z
Tuskiem na sopockim molo
w 2008 roku. Musiał wtedy
żałosny Kaszub pękać z dumy,
że przywódca takiego „mocarstwa” urządza sobie z nim
przyjacielskie „tete-a-tete” i to
nie w Moskwie na Patriarszych
Prudach. Pożyteczny idiota?
Niekoniecznie. A wspólnik?
Może jedno i drugie!Trzecia
możliwość, że Donalda T.
Historia przerosła i był powodowany tylko paraliżującym
strachem pozostaje najmniej
prawdopodobna. Donald T.
nie siedział samotnie w celi na
Łubiance. Urzędował w stolicy
blisko czterdziestomilionowego państwa, należącego do
NATO. Na biurku miał „gorącą
linię” do prezydenta Stanów
Zjednoczonych.
W takiej sytuacji nie oddaje
się śledztwa wrogiemu mocarstwu, a w każdym razie nie bez
walki. Mówią, że tonący brzytwy się chwyta. I to jest stara
prawda. Tylko, że agent Oscar
nie topił się 10 kwietnia 2010
roku! W każdym razie nie w
morzu należącym do kondominium niemiecko-rosyjskiego.
Merkel i Putin na pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego
nie dojechali. Barack Obama
też. I to są równie wymowne

Uwięzieni dziennikarze na Białorusi
W piątek 28 maja przedstawiciele Stowarzyszenia Gazet
Lokalnych wręczyli w Ambasadzie Białorusi (ul. Wiertnicza 58) petycję z wnioskiem
o natychmiastowe zwolnienie
z więzienia dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz zwolnienie z więzień i aresztów
wszystk ich zatrzymanych
białoruskich dziennikarzy,
między innymi Katsiaryny
Andrejevej i Darii Czulcovej
(pełna lista kilkudziesięciu
nazwisk pod tekstem). Tego
samego dnia o godz. 14.00

przed Ambasadą Białorusi
w Warszawie, ul. Wiertnicza
58 odbyła się demonstracja
organizowana przez Stowarzyszenie Gazet Lokalnych w
obronie aresztowanych na Białorusi przez reżim Łukaszenki
białoruskich dziennikarzy.
Petycję można podpisywać tu:
https://www.petycjeonline.
com/uwolni_poczobuta_-_
polscy_dziennikarze_daj_
nat ych m iastowego_uwolnienie_z_wizienia_na_biaor usi _ a nd rzeja _ poczobuta_i_wszystkich_innych_wi-

z ionych _ t a m _ d z ien n i k arzy?s=86590825&utm_source=whatsapp
Dominik Księski
Lista (aktualna na 24 maja
2021) uwięzionych dziennikarzy na Białorusi:
Andrzej Poczobut Katsiaryna Andrejeva, Daria Czulcova,
Julia Słuckaja, Ała Szarko,
Siargiej Alszeuski
Piotr Słucki, Ksenija Łuckina, Andrej Aliaksandrau,
Dzians Iwaszyn, Maryna Zołatava, Volga Łojka,Liudmiła
Czekina

Alena Taukaczova, Anżela
Asad, Iryna Rybałka, Ała
Łapatka, Daria Danilava,
Katsiaryna Tkaczenka, Maria
Novik,
Andriej Audzjejeu,
Aliaksandr Daineka, Iryna
Kasciuczenka, Liubou Kaspiarovicz, Aliaksadr Burakou,
Uładzimir Łapcevicz, Tacciana Kapitonava, Arciom
Majorau, Alies Silicz, Raman
Pratasievicz - aresztowany po
ściągnięciu z powietrza samolotu Ateny-Wilno.

polityczne „oświadczenia”
woli jak milczenie Donalda
Tuska 10 kwietnia 2015 roku.
Historia powoli wydaje wyrok
na “dziarskiego Donka” z
Gdańska.
Dziarski Donek
z Gdańska działał w PRL
I kodeksowe prawo, że wszystko co powie oskarżony może
być wykorzystane przeciwko
niemu, nie ma w tej sytuacji
pełnego zastosowania. Bo o
wiele cięższym dowodem w
tym procesie, przed “Trybunałem Historii”, będzie wszystko
to, co Donald Tusk chce przemilczeć. Nie da się jednak
ukryć, że agent STASI Oscar
pozostaje ciągle w grze. A jak
długo spadkobiercy STASI,
FDJ i KGB będą go chronić i
wykorzystywać, to już temat
na inne opowiadanie!Dlaczego
politycy Platformy są tak bardzo ulegli wobec Berlina?Decyzje o fundamentalnym dla
Polski i Polaków znaczeniu w
ostatnich latach bardzo często
zapadały nie w Warszawie,
lecz w Berlinie. To w stolicy
Niemiec wytyczano kierunki
polityki zagraniczną naszego
kraju. To w Berlinie podejmowane były decyzje w sprawie
baz NATO czy obozów dla
islamskich imigrantów na
terytorium Polski.
Dlaczego politycy Platformy
zrezygnowali z prowadzenia
suwerennej polityki? Czy zrobili to za obietnice otrzymania
unijnych synekur? Przykro o
tym pisać, ale odnoszę wrażenie, że politycy rządowi
z Platformy Obywatelskiej
postępują tak, jakby Polska nie
była własnością Polaków. Ich
zachowanie może sugerować,
że reprezentują interesy kogoś
zupełnie innego. Kogoś, kto
traktuje Polskę w kategoriach
gospodarczo-politycznej kolo-

nii. Kto czerpie z naszego kraju
gigantyczne zyski, drenując
bezpowrotnie kapitał i sporą
część owoców wzrostu gospodarczego…
Niemiecka elita polityczna
wynajduje w krajach ościennych polityków uległych i
zakompleksionych. Takich,
których może „urobić” według
własnego wzorca. Tak było z
Donaldem Tuskiem. Niemcy
przez kilka lat hodowali go
poprzez wręczane mu medale,
honory, wyróżnienia i poklepywanie po plecach.
Kiedy już go odpowiednio
urobili (uprzednio wykorzystawszy do działań na rzecz
niemieckiej racji stanu na linii
bilateralnej Polska – Niemcy),
to wstawili na eksponowane
europejskie stanowisko, mimo
braku znajomości angielskiego czy francuskiego. Ważne
jednak, że znał niemiecki,
dzięki czemu mógł przyjmować bezpośrednie instrukcje
płynące z Berlina. Cała akcja
z „europejską prezydencją”
Tuska polegała na spacyfikowaniu (przejęciu w kontrolę)
przez Niemcy (za pośrednictwem polityka z kraju
„nowej Unii”) europejskiego
stanowiska, które mogłoby
coś znaczyć, gdyby piastował
je przebojowy polityk o wyraźnych poglądach.
W przypadku jednak obsadzenia go przez totalną miernotę, w dodatku całkowicie
uległą i podporządkowaną
płynącym instrukcjom, nie
znaczy nic. W ten sposób
Berlin kontroluje potencjalne
narracje, jakie mógłby tworzyć szef Rady Europejskiej.
Następczyni Tuska na stanowisku szefa rady ministrów
w Warszawie ma niestety
zbyt ograniczone możliwości
osobowościowo-intelektualne.
Dlatego możemy sobie pomarzyć o próbie prowadzenia niezależnej od Niemiec polityki
zagranicznej. Takiej polityki,
która uwzględniałaby przede
wszystkim interesy naszego
państwa.
Słynne „setki” telewizyjne z wizyty Ewy Kopacz w
Berlinie. Wtedy zagubiona i
nieogarnięta premier naszego
państwa prowadzona była pod
ramię przez Angelę Merkel.
Doskonale zobrazowały istotę
obecnych stosunków Polsko –
Niemieckich. Pod tym względem nadzieje na zmianę mogą
nieść zbliżające się wybory
parlamentarne. Póki jednak
krajem rządzi ekipa Platformy
(jeszcze miesiąc), póty rzeczywistym premierem Polski
będzie Angela Merkel.
Donald Tusk jako agent
Oscar STASI i SB? Nazwisko
jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD -owskiej
STASI i PRL -owskiej SB, to
nazwisko b premiera
Przedruk z 20 maja 2021 Redakcja
wLocie.plWiadomości

Miliardy na szczepionkach
Koncern farmaceutyczny Pfizer zarabia w Europie miliardy euro na szczepionkach
przeciwko COVID-19, ale
wykorzystując prawo podatkowe Holandii - jak czynią to
również inne światowe koncerny - unika płacenia podatków.
Ustalił to portal Follow the
Money.
Miliardy euro przepływają
przez raje podatkowe. Należą
do nich Holandia, Luksemburg
i Irlandia - informuje portal
Follow the Money.
Dziennikarze ustalili, że

wiele działań firmy Pfizer
poza Stanami Zjednoczonymi
jest zarządzanych właśnie
przez firmę z siedzibą w Capelle aan den IJssel: CP Pharmaceuticals International CV
(CPPI).
Według portalu, zyski CCPI
w ciągu ostatniej dekady wahały się od 10 mld dolarów w
2010 roku do prawie 20 mld
dolarów w 2017 roku. To daje
astronomiczną kwotę 169,5
mld dolarów w ciągu 10 lat.
Jednak firma nie płaci w Holandii żadnych podatków.
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Miejska Rada Seniorów w trybie zdalnym
Posiedzenie Miejskiej Rady
Seniorów, z uwagi na panujące obostrzenia odbyło
się kolejny już raz w trybie
zdalnym. Tym razem radni
zajęli się opiniowaniem projektu uchwały Rady Miasta
Poznania w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu
współpracy Miasta Poznania
z organizacjami pozarządowymi na lata 2021–2025”.

Wieloletni program współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi
ma służyć zrównoważonemu
rozwojowi Poznania jako
miasta skupiającego i przyciągającego to, co najcenniejsze – ludzi solidarnych,
otwartych, kreatywnych, rozwijających się i wspólnie
kształtujących przyszłość;
mieszkańców tworzących

solidarne społeczeństwo, podejmujących działania na
rzecz wspólnot lokalnych,
samoorganizujących się w
formalnych i nieformalnych
strukturach oraz wspólnie z
samorządem podejmujących
działania zmierzające ku
realizacji celów zgodnych ze
wspólnymi wartościami.
Program został stworzony
przez przedstawicieli samo-

rządu i organizacji pozarządowych w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem
doświadczeń wynikających
z dotychczasowej współpracy. Wyznacza on kierunki
i nadaje jej ramy na lata
2021–2025 oraz tworzy warunki dla realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego. Podejmując

wspólne działania, Miasto
i organizacje są otwarte na
nowe wyzwania, innowacje
społeczne, kreatywne podejście w zaspokajaniu potrzeb
i oczekiwań mieszkańców
Poznania. Współpraca partnerów akcentuje otwartość i
kreatywność w podejściu do
zmian rozwojowych Poznania.
Miasto i organizacje wspólnie
tworzą warunki dla rozwoju

aktywności obywatelskiej i
społecznej w odniesieniu do
zarówno indywidualnych, jak
i zbiorowych inicjatyw mieszkańców Poznania. Wspieranie
mobilności społecznej mieszkańców w sferze przepływów
kapitałowych, informacyjnych, kulturowych, wartości i
wiedzy ma istotne znaczenie
dla celów współpracy.
Roman Szymański

Problem samotności owdowiałych kobiet oraz wdowców
Czynić dobro można pod różnymi postaciami. Szczególnie
w okresie obostrzeń związanych z pandemią wszelkie
przejawy pomocy w różnych
postaciach mają niezwykłą
moc. Wśród wielu grup społecznych na uwagę zasługuje
najbardziej poszkodowana
przez covid populacja osób
starszych. To seniorzy najbardziej odczuwają „zamknięcie”
w swoistym kręgu osamotnienia, nie potrafią sami walczyć
i pokonać związane z osamotnieniem problemy.
Samotność definiowana jest
w psychologii jako uczucie
przykre, uniemożliwiające
bycie szczęśliwym i spełnionym. Zazwyczaj kojarzy
się z niepożądanym stanem
emocjonalnym, a nie chorobą.
Tymczasem nieuzasadniony
lęk przed samotnością może
prowadzić do osłabienia odporności organizmu, a w konsekwencji nawet poważnych
problemów zdrowotnych. W
przypadku problemów z silnym lękiem niezbędna może
okazać się konsultacja ze specjalistą, skorzystania z wizyty
u psychologa czy psychoterapeuty. Jednak najlepszą pomoc
i wsparcie można uzyskać u
najbliższych, chociaż niejednokrotnie jest to najtrudniejsze, ale pozwala na znacznie
szybszy powrót do równowagi
psychicznej. Zdarza się, że
człowiek starszy, pomimo
iż nieustannie jest otoczony
wianuszkiem ludzi (dzieci,
wnuki, sąsiedzi, pielęgniarka,
opiekunka), czuje się samotny.
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być negatywny obraz
samego siebie zakorzeniony
w seniorze. Niskie poczucie
wartości może doprowadzić
do tego, że człowiek czuje się
po prostu samotny, a fakt otaczającej go sporej grupy osób
postrzega, jako litość wobec
jego starczej nieporadności.
W nowoczesnych społeczeństwach coraz więcej środowisk
zwraca uwagę na problem
samotności, zwłaszcza owdowiałych kobiet, które częściej
niż mężczyźni w wieku senioralnym pozostają same.
Współczesne społeczeństwo
żyje bardzo energicznie, ciągle
się zmienia i rozwija technologicznie, pędzi za pracą. Nie
ma w nim miejsca dla jednostek słabych i niezdolnych do
szybkiego przystosowywania
się do zmian, a tak właśnie

postrzegane są osoby starsze.
Powoduje to w dużej ilości
przypadków stwierdzenie
typu: „Nikomu już nie jestem
potrzebny(a)”. Współczesność
marginalizuje osoby starsze,
spycha w niebyt, w jakąś niszę. Ich dramat jest powolny i
cichy. Rozgrywa się w czterech
ścianach, na kurczącej się życiowej przestrzeni.
Samotność starszego człowieka to problem wynikający
z wykluczenia społecznego i
silnego zakorzenienia się modelu rodziny jednopokoleniowej powodującego wyparcie z
życia w jednym gospodarstwie
domowym dziadków, rodziców, przejście na
emeryturę lub utrata współmałżonka, to jedne z kilku
powodów wywołujących poczucie osamotnienia. Inne
przyczyny samotności starszego człowieka to: zmiana
miejsca zamieszkania (np.
przeniesienie do domu opieki),
zła sytuacja finansowa, utrata
najbliższych czy oddalone
zamieszkanie rodziny, poczu-

cia utrudnionego kontaktu i
nieumiejętności nawiązywania
nowych znajomości, np. przez
wyprowadzkę dzieci, świadomość schyłku życia i braku
perspektyw, poczucie bezsilności i brak wiary we własne
możliwości, społeczna mentalność i negatywne postrzeganie starości. Bez względu na
przyczynę i rodzaj odczuwanej
samotności, nikt nie czuje się
z nią komfortowo. Człowiek
to istota społeczna, dla której
izolacja i osamotnienie nie są
„środowiskiem naturalnym”.
Innym powodem wykluczenia
społecznego, w tym przypadku samotności, jest brak lub
znacząco zmniejszony kontakt z ludźmi oraz poczucie
bezużyteczności społecznej,
co powoduje przygnębienie i
osamotnienie.
Większość seniorów jest samotna z wyboru, a odrzucenie
seniora przez krąg najbliższych prowadzi do jego wyobcowania. Osoba starsza, która
czuje się odrzucona, nie potrafi
utrzymać prawidłowych relacji

międzyludzkich. Jak zatem pomóc osobom starszym, aby nie
czuli się wyrzutkami społeczeństwa? Paniczny lęk przed
odrzuceniem i samotnością
może prowadzić do osłabienia
układu odpornościowego, nadwagi i chorób układu krążenia,
a także poważnych zaburzeń
psychicznych. Skąd biorą się
lęki i jak z nimi walczyć?
Najbardziej oczywistą dla
wszystkich jest samotność spowodowana brakiem kontaktu
z innymi ludźmi. Ludzkość
funkcjonuje w zróżnicowanym wiekowo społeczeństwie.
Często, ceni się doświadczenie
starszego pokolenia, jednak
zapomina się o jego problemach, przez co seniorzy są
narażeni na poczucie samotności. Konsekwencje takiego
stanu są przykre i ponure.
Człowiek staje się zgorzkniały
i apatyczny, a wszelkie próby
kontaktu odbiera, jako zachowania podyktowane litością.
Ponadto, samotność może
rodzić zachowania agresywne,
co z kolei zniechęca otoczenie

seniora do walki z jego samotnością. Koło się zamyka, a osoba starsza cierpi. W skrajnych
przypadkach, samotność może
prowadzić do bardzo męczącej
depresji. Wiele osób starszych
zmaga się z samotnością z
powodu poczucia odrzucenia
społecznego. Taką samotność
można łatwo pokonać poprzez
pomoc seniorowi w
odnalezieniu siebie oraz
nawiązaniu i podtrzymaniu
pozytywnych kontaktów. Poczucie więzi i przynależności do pewnej grupy buduje
poczucie wartości i tego, że
jest się potrzebnym i ważnym
dla innych. Niektóre osoby
starsze potrzebują kontaktu z
szerokim gronem ludzi, dlatego same spotkania rodzinne
im nie wystarczają. Warto
pomóc im odnaleźć miejsce
w społeczeństwie, które zaspokoi ich potrzeby wyższego
rzędu, np. w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, klubach
seniora, kołach zainteresowań.
Istnieje również obecnie wiele
specjalnie powołanych organizacji, stowarzyszeń i ośrodków
inicjatyw senioralnych, których zadaniem jest niesienie
pomocy wszystkim potrzebującym. Znaczącą rolę powinny
wykazywać Miejskie Rady
Seniorów, których głównym
zadaniem jest służenie seniorom poprzez monitorowanie
potrzeb, reprezentowanie ich
interesów wobec władz Miasta
i ścisła współpraca z władzami
przy rozstrzyganiu o istotnych
oczekiwaniach i potrzebach
ludzi starszego pokolenia.
Nie można dopuścić do tego,
by senior czuł się odtrącony
na boczny tor w biegu życia
swoich najbliższych. Współczesnego człowieka wypełnia
strach przed staniem się niepotrzebnym, nieprzynależącym
do nikogo, niezauważanym, bo
w takiej sytuacji przestaje społecznie istnieć. Ale strach ten
może być usprawiedliwiony w
przypadku wykluczania i marginalizacji określonych grup
społecznych, samotności w
rodzinie, instytucjach opieki.
Są to sytuacje jak najbardziej
realne, a samotność fizyczna
jest dla człowieka rezultatem
wyłączania się lub bycia wyłączanym ze społeczeństwa.
Niezwykle ważne jest pamiętanie o tym, że osoba starsza ma także potrzeby wyższego rzędu – nie wystarczy samo
zapewnienie warunków mate-

rialnych i opieki pielęgnacyjnej. Samotność i dążenie ludzi
starych do kontaktu z drugim
człowiekiem widoczne były w
poczekalniach wielu instytucji,
w przychodniach itp., gdzie
wielu seniorów przeprowadzało przypadkowe rozmowy,
opowiadało o swoim życiu,
niekiedy użalając się nad samym sobą i oczekując wsparcia, choćby „dobrym słowem”.
Ważna jest wtedy serdeczność
i cierpliwość, na którą niestety
na ogół nie mamy czasu. Pomocą osobom starszym mogą
służyć opiekunki i pielęgniarki
społeczne, które coraz częściej
prócz tradycyjnych czynności
pielęgnacyjnych pełnią role
terapeutyczne. Domy seniora i kluby osiedlowe, przed
wprowadzeniem obostrzeń,
działały prężnie i umożliwiały
seniorom nie tylko spotykać
się i nawiązywać przyjaźnie,
ale także rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Kopalnią
pomysłów były Uniwersytety Trzeciego Wieku, które
umożliwiały i pozwalały realizować się w najróżniejszy
sposób. Proponując szereg
zajęć zarówno ruchowych,
jak i doszkalających z wielu
dziedzin, na których można
było poznać rówieśników, a
poprzez wspólnie realizowane projekty i zajęcia, także
podtrzymywać przyjacielskie
relacje i kontakty. I nie ma się
czemu dziwić, że coraz większe zainteresowanie wśród
seniorów miały także Domy
Dziennego Pobytu, w których
seniorzy otrzymywali wsparcie nie tylko rehabilitacyjne
i pielęgniarskie, ale przede
wszystkim mogli uzyskać
zrozumienie swoich potrzeb,
porozmawiać o nurtujących
ich problemach, czy nawet
uzyskać wsparcie duchowe, dla
niektórych wręcz niezbędne
do życia. Miejmy nadzieję, że
tego typu placówki w najbliższym czasie ponownie otworzą
swe podwoje i seniorzy będą
mogli uczestniczyć we wszelkich rodzajach zajęć.
Warto zwrócić uwagę, czy
w naszym otoczeniu nie żyją
samotni seniorzy, którzy czekają na pomoc, których warto
zachęcić do aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami w
różnych instytucjach społecznych. Nie możemy udawać, że
problem samotnych seniorów
nie istnieje...
Roman Szymański
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Nad Poznaniem Komeda
Nie każdy wiedział a teraz
świat wie ...
że może tych łez pandemicznych nam nie trzeba
pierwsze krople dobrych
wieści spadają z nieba
i widać że gdy świat kończy z
tym płakaniem
złota Kome(t)da pojawiła się
nad Poznaniem

Z.R.

Komedowanie po raz kolejny
27 kwietnia minęła 90 rocznica urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Odbywało się i odbywa nadal wiele
rocznicowych muzykaliów z
mianownikiem Komeda. A
przecież lista nagrań „komedowskich” jest obszerna. Dionizy Piątkowski autor książek
Czas Komedy ma je wszystkie
i wyda piękny album na jesieni
bieżącego roku.
Polscy muzycy (nie tylko
jazzowi) z lubością oraz kreatywnym zaangażowaniem
od lat włączają kompozycje
Krzysztofa Komedy do swoich
autorskich prezentacji :
To m a s z S t a n k o , M i cha ł Urba nia k, Zbigniew
Seifert, Urszula Dudziak, Roman Dyląg (“We’ll Remember
Komeda”), Simple Acoustic
Trio (“Komeda”), Robert Majewski (“Komeda”), Wojtek
Mazolewski (“When Angels
Fall”), Tomasz Stańko Septet
(“Litania”), Dorota Gorjainow & Wiesław Wysocki
(”Komeda, Księżycowy Chłopiec“), Maria Sadowska (“Tribute To Komeda“), The Komeda Project (“Crazy Girl“),
EABS („Repetitions: Letters to
Krzysztof Komeda”), Adam
Pierończyk (“Komeda: The
Innocent Sorcerer”), Leszek
Zadlo („Wygnanie z raju”),The
Komeda Project (“Requiem”),
Jan Bokszczanin ( “Komeda. Inspirations“), Lena Ledoff (“Komeda-Chopin-Ko-

meda”), Andrzej Jagodzinski
Trio & Grażyna Auguścik i
Agnieszka Wilczyńska („Muzyka filmowa Krzysztofa Komedy“), Jan Ptaszyn Wróblewski („ Moja słodka, europejska ojczyzna”), Maciej
Obara (“Komeda“), Leszek
Możdżer (“Komeda”), Wojciech Staroniewicz („A’FreAk-KomEdA Project”),   Grit
Ensemble (“Komeda Deconstructed”),   Oleś Brothers
& Christopher Dell (“Komeda Ahead“), Weezdob
Collective ( „Czas Komedy”,
„Komeda: Ostatnia retrospekcja”), Ares Chadzinikolau („Takty i nietakty”), Sławek Jaskułke Sextet („Komeda
Recomposed”), Leszek Kulakowski („Komeda Variations”)
i wielu, wielu innych.
Jeszcze płytowe dzieła poświęcone Komedzie:  Jarosław
Buczkowski   i Piotr Kałużny
(w sumie poznaniaków), czeskie NBS Trio (płyta wydana
w Polsce), album organowy
Jana Bogszczanina i absolutną rewelacje ostatnich lat
Eljazz Big Band „After the
Catastrophe” czyli Komeda
na Big Band.
Może wkrótce do wymienionej dyskografii dołączy
CD z nagraniami koncertu w
Jeżyckim Centrum Kultury
jaki wykonał poznańsko norweski kwartet następujący
program prezentując kompozycje Komedy :.ROSEMA-

RYS BABY, THIS OR THIS,
NIEKOCHANA, BALLAD
FOR BERN, CRZLY GIRS.
W oczekiwaniu na ten kolejny CD ośmielę się już dzisiaj,
po koncercie napisać skróconą - z oczywistych względów - recenzję, aby zachęcić
potencjalnych kolekcjonerów
do zakupu tego krążka. Skład
zespołu R.B. bywa zróżnicowany i wahający ze względu
na tzw. projekt muzyczny. W
przypadku repertuaru Komedy przyjęli zminimalizowaną
wersję kwartetu w składzie
- Michał Szostek - instrumenty klawiszowe, aranżacje,
Jerzy Konopa – sax tenor,
trąbka, Remigiusz Kosmalski
- gitara basowa, Jarosław Radtkowski - vokaliza, perkusja,
instr. perkusyjne. Założenie
jakie sobie muzycy założyli,
a może narzucili odbiegało od
dotychczas mi znanych. Aranżacje Michała Szóstka były
bardzo czytelne i nie narzucały
wybiorczych składni, chociaż
w pewnych momentach dało
się usłyszeć całkiem rozbudowane alikwoty, co stwarzało
brzmienie z pierwszych zarejestrowanych nagrań zespołów
jakimi kierował Komeda. Dałem się uwieść, że słuchałem
płyty jazzowej wszech czasów
czyli Astigmatic nagranej
przez trzy dni w studiach Polskich Nagrań.
Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Apel do członków Związku Zawodowego Muzyków
Nasza sytuacja zawodowa
wciąż jest dramatycznie zła. W
opublikowanym dziś rozporządzeniu dotyczącym luzowania
obostrzeń ponownie jako grupa zawodowa pozostawieni
zostaliśmy poza nawiasem.
Muzycy wciąż nie mogą wrócić do pracy. Dziś widać że nasze środowisko jest najbardziej
poszkodowane. Niektórzy z
nas nie pracują już przecież od
ponad roku. Branże dotknięte
pandemią otrzymały pomoc z
programów rządowych. Niestety muzycy indywidualni,
pracujący na podstawie umów
o dzieło mogli skorzystać z
pomocy tylko w niewielkim
zakresie lub w ogóle. Związek Zawodowy Muzyków RP
zabiega od wielu miesięcy o
stworzenie programu, którego kryteria pozwoliłyby na
sensowne wsparcie muzyków
indywidualnych. Niestety wydaje się, że operatorzy programów pomocowych nadal wolą
patrzeć na tą grupę zawodową
jak na celebrytów, którzy nie
potrzebują wsparcia. Dlatego
zainicjowaliśmy akcję - JEST EM M UZYK I EM N I E
CELEBRYTĄ. Chcemy wpły-

nąć na zmianę postrzegania
naszej grupy zawodowej w
opinii społecznej. Chcemy z
naszym przekazem dotrzeć do
najważniejszych polskich mediów. Aby to się jednak stało
potrzebujemy Waszej pomocy.
W poniedziałek zaatakujemy
media, we środę będziemy
mieli spotkanie z dyrektor
IMiT w sprawie programu
pomocowego. Chcemy aby
najpóźniej od poniedziałku
przez kilka kolejnych dni w
mediach społecznościowych,
na Waszych kontach znalazły
się publikacje dotyczące akcji.
Prosimy Was o opublikowanie
naszego spotu filmowego, o
założenie nakładki na Wasze
zdjęcia profilowe na FB, o
umieszczenie banneru w tle
waszego konta, o zalinkowanie
strony www Związku. Zróbcie
te wszystkie rzeczy, lub choć
jedną z nich. Roześlijcie tego
maila do swoich koleżanek i
kolegów muzyków. Namówcie ich do publikacji, oraz
do wstąpienia do Związku
Zawodowego Muzyków RP.
Tylko działając razem mamy
szanse na skuteczne załatwienie naszych spraw.

W załączeniu znajdują się
różne formaty banerów zgodnie
ze standardami FB i Instagrama. Jest także format tła w
FB. Jest też press release akcji.
Poniżej linki do strony akcji
na naszym www. Pamiętajcie jeśli opublikujecie tylko nasz
baner to koniecznie dajcie też
link na naszą stronę: www.
zzmrp.pl
Jeśli chcecie założyć nakładę
akcji na swoje zdjęcie profilowe
na FB to użyjcie tego linku:
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=141585115208944
link na stronę www akcji
gdzie znajduje się też spot filmowy akcji:
https://www.zzmrp.pl/jestem-muzykiem-nie-celebryt%C4%85
link do WeTransfera skąd
możecie ściągnąć spot:
h t t p s: // we . t l / t-X x N d2WFEO0
W imieniu Zarządu ZZM RP (w składzie:Wanda Kwietniewska,
Krystyna Prońko, Maciej Zieliński,
Wojciech Konikiewicz, Leszek Biolik,
Wojciech Wójcicki)
Ryszard Wojciul - wiceprzewodniczący

Moi drodzy czytelnicy !!!
Nie zawsze jest wskazane wyrywać do przodu przed innymi
do tego ścieżkami jeszcze niepewnymi. Jednak zniewolony
duch i ciało z twarzami pobladłymi w trakcie izolacji Covidovej, wyrywały do przodu na
wieści płynące z Jeżyckiego
Centrum Kultury. Jak zawsze
dzięki inicjatywie Krzysztofa
Wodniczaka powróciliśmy
z obywatelskiego niebytu do
aktywności kulturalnej seniorów. W miniony poniedziałek
tj.17 maja br. o godz. 17:00
spotkaliśmy się na koncercie
pt. Nad Poznaniem Komeda
2021. Myśl nasza została skierowana na postać wspaniałego muzyka jazzowego jakim
do schyłku lat 60-tych był
Krzysztof Komeda-Trzciński.
Pozwolę sobie korzystając ze
sprawdzonego źródła jakim
jest Wikipedia , przedstawić P
osobę tego wybitnego muzyka.
„ Krzysztof Komeda, właściwie Krzysztof Trzciński (ur. 27
kwietnia 1931 w Poznaniu, zm.
23 kwietnia 1969 w Warszawie) – polski kompozytor i pianista jazzowy, twórca znanych
na całym świecie standardów
jazzowych i muzyki filmowej.
Pionier jazzu nowoczesnego
w Polsce. Najczęściej występował z własnym sekstetem
(założonym w 1956). Napisał
muzykę do 65 filmów. Pierwszym filmem zilustrowanym
muzycznie przez Komedę była
etiuda filmowa Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą
(1958), ostatnim zaś również
film tego reżysera – Dziecko Rosemary (USA, 1968),
ze słynną „Kołysanką” jako
motywem przewodnim. Z wykształcenia lekarz laryngolog.
Jako muzyk jazzowy wywarł
istotny wpływ na ukształto-

wanie się oryginalnego stylu,
określanego jako polska szkoła
jazzu, który już po tragicznej
śmierci artysty miał wpływ na
rozwój międzynarodowej sceny jazzowej, zwłaszcza awangardy lat 70. XX wieku skupionej wokół wydawnictwa ECM.
Mieszkał m.in. w Częstochowie, Wałbrzychu, Ostrowie
Wielkopolskim (matura 1950
w I Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego,, założył tam
zespół Carioca, brał udział
w spotkaniach „Klubu Muzyki i Poezji” i Jazz Clubu.
Koncert otworzył i zebranych
po 14 miesięcznej przerwie powitał inicjator red. Krzysztof
Wodniczak w towarzystwie
Dionizego Piątkowskiego autora książek biograficznych i
faktograficznych dotyczących
życia Krzysztofa Komedy.
Oprawę muzyczną Koncertu
stanowił R.B. Band w składzie
:, Jerzy Konopa - sax, trąbka,
Remigiusz Kosmalski - gitara
basowa , Jarosław Radkowski:
wokalista, perkusista, Micha ł Szóstek - pia no.
W wykonaniu tego kwartetu

usłyszeliśmy: .ROSEMARYS BABY, THIS OR THI,
.NIEKOCHANA .BALLAD
FOR BERNT .CRALY GIRS.
Wspaniała atmosfera i pełna
widownia zgodnie z wymogami sanitarnymi, rozbrzmiewała raz po raz rzęsistymi
brawami. Uznanie było pełnym odbiciem zaangażowania
wspaniałego J.R. BANDU,
który w subtelnym brzmieniu
poszczególnych instrumentów
, moim skromnym zdaniem w
pełni zobrazował, twórczość
K rzysztofa Komedy. Spotkanie zostało zakończone
przez red. Krzysztofa Wodniczaka rozdaniem pamiątek
związanych z artystą w postaci pocztówek i płyt Czas
Komedy z nagraniem jego
twórczości. Ostatnim miłym
akcentem tego spotkania był
poczęstunek kawą i słodkimi
wypiekami oraz zaproszeniem
na kolejny koncert, który odbędzie się 7 czerwca 2021r w
Jeżyckim Centrum ,Kultury o
godz. 18:10
kronikarz z zamiłowania:
Zbigniew Roth
Zdj.: Hieronim Dymalski

Czas Komedy trwa
Powrót do normalności jest
już coraz bliżej zaproszeni
zostaliśmy do wspólnego, bezpiecznego koncertu. zabawy!
Możemy odnotować pierwsze
muzyczne spotkanie w Jeżyckim Centrum Kultury ul.
Jackowskiego 5-7 (vis a vis
Starostwa Powiatowego).
27 kwietnia br. minęła 90
rocznica urodzin Krzysztofa
Komedy Trzcińskiego
i niewiele kulturalny Poznań miał do zaproponowania
melomanom, więcej działo się
w Ostrowie Wielkopolskim.
Muzyczny aktyw J.C.K. w
minimalny sposób postarał się
te lukę wypełnić przygotowując koncert tematyczny NAD
POZNANIEM - KOMEDA
2021z udziałem autora książek
o Komedzie Dionizego Piątkowskiego (wydawca G&P),
znawcy tematu, szczególnie
z okresu ostrowskiego, red.
Krzysztofa Wodniczaka i poznańsko norweskiego kwartetu
R.B.RDTKOWSKI BAND.
Koncert przygotowano dla słuchaczy Poznańskiej Akademii
Senioralnej i zaproszonych
gości.
Muzykę Krzysztofa Trzcińsk iego Kome dy w ykona ł
kwartet w składzie: Michał
Szóstek - piano, organy Hammonda, główny aranżer, Jerzy
Konopa - sax tenor, trąbka,

Jarosław Radtkowski - vokaliza, perkusja, instr. perk. Remigiusz Kosmalski - gitara basowa, którzy wybrzmieli bardzo
profesjonalnie mimo iż grali
na instrumentach nie z okresu
pierwszego zespołu Komedy.
Nie pamiętają przecież składu
i brzmienia Sekstetu Komedy,
a jedynie zapis nutowy tego
zdolnego, ba wręcz wybitnego pianisty i kompozytora.
Instrumenty współczesne w
rękach dobrych muzyków
brzmiały trochę rapsodycznie, ale najlepiej nawiązywał
w improwizowanej części
na pianinie i elektronicznym
„hammondowaniach” stosując
(fizing) imitował wirujące
głośniki Michał Szóstek a

duety wielokrotne sax. tenoru i
Hammonda przekazywały całą
maestrę wydobytego z kanonu
mainstremu.
Tematy melodyczne tworzył trębacz ( z tłumikiem)
i saksofonista tenorowy w
jednej osobie Jerzy Konopa.
Wysublimowane dźwięki i
para rozłożenie akcentów w
niuansach chronologicznych
dodawały pewnego smaczku
brzmieniowego, tak mało w
ostatnich latach dominującego
w jazzowym feelingu. Dużym problemem muzycznym
była gra gitarzysty basowego, który mocno odbiegał od
klimatów stworzonych przez
Komedę: zbyt mocno odbiegał od wszystkich pochodów
harmonicznych. Wszystkim
znawcom Komedowego jazzu
brakowało wyraźnie kontrabasu, który u Komedy był
nośnikiem subtelnego nastroju
i miękkości brzmień.
Uwerturą koncertu były
wspomnienia red. Krzysztofa
Wodniczaka z okresu młodości imiennika w Ostrowie
Wielkopolskim i poparte całym wykładem twórcy biografii Dionizego Piątkowskiego,
który o Krzysztofie Komeda
Trzcińskim napisał kilka książek z serii Czas Komedy.
Tekst: Kazimierz Miler
Zdj.: Hieronim Dymalski
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Trochę czujemy się jak na wojnie
Dr Szczepan Cofta był gościem porannej rozmowy Radia Poznań
Łukasz Kaźmierczak: Rząd
zamyka szpital na Stadionie Narodowym i pojawia
się oczywiście pytanie, czy
podobny los podzieli szpital
tymczasowy na targach?
Szczepan Cofta: Szpital tymczasowy służy pomocą mieszkańcom Poznania i Wielkopolski i myślę, że będzie pracował
tak długo, jak będzie potrzeba
epidemiologiczna, a także harmonijnie z decyzjami urzędu
wojewódzkiego i płatnika. W
tej chwili szpital ma rozmiary
niewielkie. Czynne są dwa
moduły internistyczne na 56
łóżek oraz 10 łóżek oddziału
intensywnej terapii, a więc jest
to niewiele w stosunku do tych
rozmiarów szpitala, który był
na przełomie marca i kwietnia.
Wówczas szpital tymczasowy
na MTP był największym w
Polsce szpitalem polowym.
Miał potencjał 356 pacjentów
przyjmowanych, tylu niemalże
było przyjmowanych, w tym 20
na intensywnej terapii.
Okazało się, że wcale nie
ustawiono za dużo tych łóżek…
Rzeczywiście w krytycznym
momencie ur uchomiliśmy
trzy sale. A więc trzy czwarte
potencjału łóżkowego. Tutaj
można przywołać halę Karola Marcinkowskiego, halę
profesora Wrzoska, profesora
Jurasza, nazywaliśmy te hale
i w każdej były trzy lub cztery
moduły, imionami znanych poznańskich medyków. Czwarta
hala pozostała w rezerwie. Na
szczęście nie było konieczności jej użycia.
Nie było konieczności nazywana jej w takim razie?
Otrzymała imię i była to hala
państwa Zeylandów, też znakomitych medyków poznańskich.
Niewiele osób z Poznania,
które nie miały styczności
- chociażby w sposób pośredni - ze szpitalem wie, jak
wyglądała ta praca. Ja wrócę

do rzeczywistości, bo decyzja
rządu na dziś jest taka, jak
rozumiem, żeby na każde
województwo - z wyjątkiem
Mazowsza - przypadał jeden
szpital tymczasowy. Skoro
jest szpital imienia Strusia,
który jest stałym, drugim
będą zatem targi?
Oczywiście w naturalny sposób. W tej chwili dochodzi do
sytuacji wygaszania bardzo
wielu oddziałów covidowych
w różnych miejscach Wielkopolski i cieszymy się, że
mogą one powrócić do swojej
normalnej działalności, także
jest to kapitalną sytuacją. Nie
wiemy, czy ten nasz szpital
będzie potrzebny, czy tak się
wygasi epidemia, że już nie
będzie. Jeżeli będzie potrzebny, jesteśmy w stanie przygotować się do działań również w
czerwcu i później, ewentualnie
jesienią, gdyby powróciła fala
epidemii. W tym momencie
szpital taki jak jest dostępny to jest zajęty w dwóch
trzecich. Oczywiście pracują
ofiarnie zespoły medyczne.
Nieco jesteśmy zmęczeni, bo
to jest piąty miesiąc, ale przez
ostatnie miesiące przyjęliśmy
około 1400 pacjentów.
To rośnie bardzo szybko.
Jeszcze niedawno, na 100
dni, było ich 1300. Co 100
osób co jakiś czas przybywa.
Tak jest. Tutaj średnia wieku,
jeśli miałbym uchylić nieco
rąbka tajemnicy, to jest 61 lat.
Nieco więcej mężczyzn niż
kobiet. 60 do 40 procent.
Czyli nie do końca jest zachowana reprezentacja społeczeństwa.
Otyłość jest cechą nieco bardziej obecną w populacji męskiej.
Pan też to mówi jeśli chodzi
o respiratory. Tam zwykle
trafiały właśnie osoby z problemami z wagą i chorobami
towarzyszącymi, takimi jak
cukrzyca.

Tak. Nadwaga i otyłość są podstawowym czynnikiem chorób
współistniejących, które pogarszają przebieg COVID-19.

tkwi przede wszystkim w
społeczności uniwersyteckiej.
Jeśli ktoś chciałby, służymy
oczywiście patentem.

Słyszałem takie nieoficjalne
szepty, że uniwersytet ma
podpisaną umowę na szpital tymczasowy do lipca. A
potem może się okazać, że
będzie chciał się jednak z
niego wycofać, bo może na
przykład jest to już za dużo
dla uczelni.
Umowa jest między urzędem wojewódzkim, targami
oraz Szpitalem Klinicznym
Przemienienia Pańskiego.
Oczywiście działamy też w
harmonii z naszym Uniwersytetem Medycznym. Nie bardzo
wyobrażam sobie, żeby dzieło
- chociaż oczywiście jesteśmy
nieco zmęczeni - dzieło w ten
sposób wprowadzone, na którego rozwój mamy sposób, co
też było sztuką i sztuką będzie
zwijanie jego, ponieważ w
szczycie dysponował on kadrą
medyczną około 900 osób. To
jest prawie podwojenie tego co
jest kadrą Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego.
Także przećwiczyliśmy bardzo
trudne dzieło tworzenia zespołów medycznych.

Macie już ten patent przećwiczony w walce.
To jest w pewnym sensie dzieło
na lata. Jedno z przeżyć rzeczywiście życiowo istotnych
i ważnych. Wiemy, że osoby,
które działały w szpitalu tymczasowym przeszły coś wyjątkowego i podołały tej misji.

Ci ludzie często się też pewnie nie znali i nagle musieli ze
sobą współpracować.
Większość zespołów tworzyły
na początku osoby, które wywędrowały, czy to z kliniki
hipertensjologii pana rektora czy klinki pulmonologii,
kardiologii czy ze struktur
Szpitala Klinicznego numer 2
również. Największą trudnością była harmonizacja nowych
zespołów ludzkich. Po 13-14
lekarzy, którzy otwierając
oddział mieli 30 pań pielęgniarek, wchodzili do hal i nagle
dostawali 28 czy 56 pacjentów i opiekunowie medyczny,
ratownicy, wszyscy oni mieli
do wykonania wspólne dzieło. Tkanka ludzka niezbędna
do wykonania takiego dzieła

Muszę zapytać o słynną
sprawę z tlenem. Mówimy
o koordynowaniu zespołów
medycznych. Ale jest też
działanie administracyjne,
które ma jak się okazało
takie samo znaczenie. Czy
wyciągnęliście wnioski z
tamtej sytuacji? To oczywiście było trochę rozpianie
walką. Ale teraz ma Pan
wiedzę o słabych punktach
szpitali tymczasowych. Czy
taka sytuacja nie ma prawa
się powtórzyć?
To, że zabrakło tlenu, nie ma
prawa się ani zaistnieć, ani się
powtórzyć. Niestety doświadczenia szpitali polowych czy
we Włoszech czy w Stanach
Zjednoczonych, potwierdzają,
że dochodziło też do dramatycznych sytuacji. Niestety
doszło do dramatycznej sytuacji i jest to jakąś skazą na
tym szpitalu. Taka sytuacja
bezwzględnie nie powinna się
powtórzyć. Jest to olbrzymim
naszym bólem. Taką życiową
w pewnym sensie porażką.
Szpital tymczasowy to nie
jest taki szpital, który tworzy
się trzy lub cztery lata, który
jest łatwy w prowadzeniu.
Trochę czujemy się jak na
wojnie. Zostaliśmy zaproszeni do hal targowych w nowe
miejsce i z nowym sprzętem.
Pokonaliśmy trudne sytuacje.
Jeżeli znaleźliśmy w sobie
jako środowisko medyczne
i administracyjne potencjał,
żeby stworzyć szpital wyższy
o potencjale szpitala na Stadio-

nie Narodowym, to myślę, że
jako poznaniacy dokonaliśmy
szczególnego dzieła.
Zapytam jeszcze o szczepienia na targach. Jak to
będzie wyglądało? Czy jest
to osobna działalność, która
będzie się ciągnęła tak długo,
jak będzie potrzeba?
Punkt szczepień w całości
jest związany ze Szpitalem
Klinicznym Przemienienia
Pańskiego i jest w jego strukturach bliźniaczo ze szpitalem
tymczasowym. On znajduje się
na terenie szpitala tymczasowego i jest naszą chlubą, jest
bodajże drugim pod względem
wielkości punktem masowych
szczepień w Polsce.
I jest świetnie zorganizowany. Mówią tak wszyscy,
którzy tam byli, ze mną
włącznie.
Zaszczepiliśmy około 150
tysięcy osób. Staramy się,
żeby to była przestrzeń medycznie profesjonalna, po
poznańsku i po wielkopolsku,
ale staramy się też, żeby była
gościnna. Wolontariusze witają pacjentów i prowadzą na
miejsce. Lekarze kwalifikują,
pielęgniarki szczepią, jest
przestrzeń oprócz medycznej
też na wystawy.
Czyli na razie nie ma mowy o
wygaszaniu tego punktu i będzie on działał do ostatniego
pacjenta?
Umowa jest w tej chwili podpisana do 31 lipca z intencją
przedłużenia do końca roku.
Także z tego się cieszymy.
Myślę, że dobre wyniki Poznania w rankingu szczepień
także są zaletą tego punktu
szczepień.
Czy jest jakiś problem ze
szczepieniem 16 -latków i
17-latków? Podobno pierwsze terminy dla tej grupy
wiekowej to jest dopiero
koniec czerwca. Nie ma tych
szczepionek? Oni muszą się

szczepić szczepionką marki
Pfizer.
Jesteśmy w trakcie rozmów
i dorzucamy terminy szczepienia tak, żeby te grupę też
objąć nimi. Generalnie ciesząc
się, że duże punkty szczepień
są preferowane w strategii
działania w agencji rezerw
strategicznych ministerstwa,
tak jak ostatnie dwa tygodnie
były troszeczkę chudsze odnośnie liczby wykonywanych
szczepień, bo szczepiliśmy
poniżej potencjału. Tak już
od przyszłego tygodnia ten
potencjał szczepień będzie
wykorzystany.
Na razie młodsi nie szczepią
się, ale czy będziecie przygotowywać dla nich jakąś
inną infrastrukturę? Bo to
jest inny pacjent. Może inaczej musi być przygotowane
miejsce lub musi być inny
personel? Słyszałem takie
głosy, że może niedługo
będziemy szczepić od 12
roku życia.
Jesteśmy gotowi na wszelk ie zmiany. K ilkuk rotnie
przebudowywaliśmy punkty
szczepień. W tym momencie
możliwość zaszczepienia jest
nawet do pięciu tysięcy osób
dziennie. Jesteśmy gotowi z
tym wyzwaniem i idzie nam
to dobrze.
Trochę spadło przyjmowanie
drugiej dawki szczepionki.
Ma pan jakąś teorię dlaczego?
W drugim terminie jest bardzo
dużo. Oczywiście służymy
naszym pacjentom, ale taka
wybredność odnośnie terminów jest taka, że stajemy na
uszach i jest to bardzo trudne.
Prosimy o to, żeby zmieniać
terminy tylko w poważnych
sytuacjach życiowych. Nie
możemy dostosować liczby
szczepionek do wszystkich
możliwych życzeń. Prosimy o
powściągliwość i dyscyplinę.
Po poznańsku.
Rozmawiał: Łukasz Kaźmierczak

Pierwsze miejsce prezydenta Poznania
Jacek Jaśkowiak, prezydent
Pozna n ia, zają ł pier wsze
miejsce i został najlepszym
włodarzem dużego miasta w
prestiżowym ogólnopolskim
rankingu „Perły samorządu”
- razem z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem Gdyni. „.
W tym roku drugie miejsce
zdobyła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, a
trzecie - Hanna Zdanowska,
prezydent Łodzi. To kolejne
tak ważne wyróżnienie dla
prezydenta Poznania - w 2018
roku w rankingu „Pereł samorządu” zajął on drugie miejsce
w swojej kategorii.
(Prezydent Jacek Jaśkowiak
na spotkaniu z poznańskimi
seniorami – fot. R. Szymański)
- Dziękuję za wyróżnienie,
jest ono dla mnie zobowiązaniem do jeszcze większej
staranności i pracy na rzecz
Poznania. Rok 2020 minął w
cieniu walki z koronawirusem.
To był czas bardzo trudnych
decyzji, które musieliśmy podejmować, chcąc utrzymać
zaplanowane inwestycje. Równocześnie, pandemia ukazała
wielką solidarność lokalnych
wspólnot, uwalniając u ludzi ogromne pokłady dobra.
Wsparcie dla szpitala, czy DPS
-ów, płynące od mieszkańców

i mieszkanek Poznania oraz
lokalnych przedsiębiorców,
pozwoliło przetrwać najtrudniejsze pierwsze tygodnie, za
co bardzo dziękuję. - Jacek
Jaśkowiak
Poznań jednocześnie stanął
na podium najlepszych samorządów w Polsce. W tym roku
„Perły” zostały przyznane
w pięciu kategoriach: gmina
do 5 tys. mieszkańców, gmina wiejska powyżej 5 tys.
mieszkańców, gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys.
mieszkańców, gmina miejska
do 100 tys. mieszkańców oraz
gmina miejska powyżej 100
tys. mieszkańców. Poznań zdobył trzecie miejsce w kategorii
gmin powyżej 100 tysięcy
mieszkańców - za zwycięską
Gdynią oraz Gdańskiem. To
nie pierwsze takie wyróżnienie dla stolicy Wielkopolski.
W 2018 roku Poznań zajął
czwarte miejsce w swojej
kategorii, a rok później pierwsze. Został też aż dwa
razy wyróżniony jako Lider
Dobrych Praktyk: w 2019 r.
Kapituła konkursu doceniła
politykę senioralną i pakiet
Viva Senior oraz jedyną w
kraju trójwymiarową mapę
miasta. Wszystkie te nagrody
świadczą o tym, że Poznań

ma stałą i stabilną pozycję
wśród najlepszych samorządów w kraju. W zestawieniu
wyróżniono również Liderów
Dobrych Praktyk w czterech
obszarach: gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki oraz
środowiska, a także najlepszego włodarza - czyli wójta,
burmistrza lub prezydenta
miasta. W kategorii gmin
miejskich powyżej 100 tysięcy
mieszkańców najlepszym prezydentem zostali równorzędnie: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, oraz Wojciech
Szczurek, prezydent Gdyni.

Działania Prezydenta na
rzecz poznańskich seniorów
niezwykle trafnie podsumował dr Zdzisław Szkutnik,
przewodniczący Miejskiej
Rady Seniorów III kadencji:
- „W żadnym polskim mieście
nie zrobiono dla Seniorów
tak wiele, jak w Poznaniu w
latach 2014-2019. Gdyby nie
pandemia, zapewne wyniki
byłyby jeszcze lepsze. Liczne
miasta wzorują się na tym dorobku i go u siebie wdrażają,
a przykłady zapewne Państwo
znają. Pomyśleć, że zaczęło
się od zainteresowania ze

strony wówczas kandydata na
prezydenta Miasta Poznania,
tj. Pana Jacka Jaśkowiaka, realizowanym w świecie (w 360
miastach/gminach) projekcie:
„Miasta Przyjazne Starzeniu”.
To następnie akceptacja dla
tej idei ze strony już Prezydenta Poznania i stworzony
przychylny dla niej klimat
sprawiły, że wprowadzono z
sukcesem liczne udogodnienia
dla starszych mieszkańców,
w czym Miasto, za sugestią
MRS, odegrało decydującą
rolę. Wiele Rad Seniorów w
kraju nadziwić się nie mogło,

skąd poznańska MRS ma na
to wszystko środki finansowe.
Tajemnica była prosta: to
Miasto finansowało zgłaszane
przez MRS i przyjmowane w
wyniku wnikliwej dyskusji
przez UM pomysły. No i tak
uzbierało się tego wszystkiego
trochę. Wspominam o tym, bo
to jedna z cegiełek składających się na wizerunek Pana
Jacka Jaśkowiaka jako Prezydenta Miasta i ukazująca Jego
talenty w zarządzaniu ponad
półmilionowym miastem,
które przyniosły Panu Prezydentowi dzisiejszy sukces.
Nie sposób przy tej okazji
nie wspomnieć o Zastępcy
Prezydenta - Panu Jędrzeju
Solarskim, który przez szereg
lat w comiesięcznych(!) spotkaniach z gronem przedstawicieli MRS systematycznie
budował lepsze warunki życia
dla 150-tysięcznej rzeszy
Seniorów Poznania. Zapewne
liczni Seniorzy świadomi
rezultatów opisanych działań
zachowują we wdzięcznej
pamięci wszystkie te starania
i dokonania, które także złożyły się na dzisiejszy sukces
Prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
Serdeczne gratulacje, Panie
Prezydencie.”
Roman Szymański
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Wyniki konkursu „Gmina
Miedzichowo w obiektywie”
Zakończył się konkurs fotograficzny ogłoszony przez
Urząd Gminy w Miedzichowie
o temacie „Gmina Miedzichowo w obiektywie”
Celem konkursu było zachęcenie Państwa do fotograficznej „interpretacji” otaczającej
rzeczywistości i jej utrwalania
w fotografii, a przy okazji
stworzenie ciekawej dokumentacji fotograficznej gminy
Miedzichowo. Jury spośród
wszystkich nadesłanych fotografii postanowiło wyłonić
prace, które zostaną zaprezentowane na koszulkach promocyjnych gminy Miedzichowo,
spośród tej grupy wybrano
zwycięzców konkursu oraz
przyznano wyróżnienia.
Po burzliwych obradach
jurorzy postanowili nagrodzić:
I miejsce – Natalia Pietruńko (zdjęcie Łęczno)
II miejsce – Natalia Pietruńko (zdjęcie Czarna Woda
- Toczeń)
III miejsce – Anna Wojciechowska (zdjęcie Malowniczy
Toczeń)

Serdeczn ie dzięk ujemy
wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia,
pozwoliło nam to spojrzeć
na naszą gminę w nieco inny

sposób i dostarczyło wielu
pozytywnych wrażeń.
Więcej informacji na stronie
http://miedzichowo.pl/

Z okazji Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek Wójt Gminy Miedzichowo Stanisław Piechota
wraz z Sekretarzem Gminy Karoliną Łotecką złożyli
Pani Dyrektor i pracownikom
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzichowie najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za owocną współpracę
i zaangażowanie w pracę na
rzecz rozwoju czytelnictwa
w gminie.

W dniu 18 maja 2021r. do Gminy Miedzichowo trafił kolejny
transport żywności w ilości
4 ton dostarczany od 2020r.
już po raz szósty przez XII
Wielkopolską Brygadę Obrony
Terytorialnej w Poznaniu.
Artykuły żywnościowe pozyskane są ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolskiego
Banku Żywności w Poznaniu .
Żywność posiada długoterminową przydatność do
spożycia i trafi do potrzebujących mieszkańców Gminy
Miedzichowo.

Delegacja PiS złożyła kwiaty
m Opalenica
W 230 rocznicę uchwalenia
przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja zostały złożone
kwiaty przy pom niku w

W sobotę 8 maja br. w Nowym
Tomyślu, w Dniu Zwycięstwa
delegacje powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa
Ludowego oraz Platformy
Obywatelskiej złożyły symboliczne wiązanki kwiatów
pod pomnikiem na Placu Niepodległości.
W Polsce 8 maja, jako
Dzień Zwycięstwa, jest obchodzony od 2015 roku. Święto
to upamiętnia oficjalne zakończenie II wojny światowej w
Europie i kapitulację Niemiec,
którą podpisano w 1945 roku
w kwaterze głównej generała
Eisenhowera w Reims we
Francji. Stalin zażądał jednak,
by w Berlinie powtórzono
podpisanie bezwarunkowej

Życzenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Transport żywności

Delegacje P.O. i PSL uczciły
8 maja

m Nowy Tomyśl
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Uczcili Konstytucję 3 maja

m Nowy Tomyśl
W dniu 3 maja 1791 na Zamku
Królewskim w Warszawie
została uchwalona przez Sejm
Wielki Konstytucja zwaną
póżniej Konstytucją 3 maja.

Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

moc w realizacji tego ważnego
zadania oraz panu Maciejowi
Niedźwiedzkiemu za pomoc
przy rozładunku.

Opalenicy przez delegacje
Prawo i Sprawiedliwość .
Kwiaty złożyli; Krzysztof
Labok, Roman Chmielowiec,
Wojciech Stankowski, Józef
Biegański.

kapitulacji Wehrmachtu i
innych sił zbrojnych III Rzeszy przed przedstawicielami
ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Formalnie akt podpisano
późnym wieczorem, gdy w
Berlinie był jeszcze 8 maja, a
w Moskwie, zgodnie z tamtejszą strefą czasową, już 9. Z
tego też powodu, w państwach
ówczesnego bloku wschodniego, dzień zwycięstwa nad
nazistami obchodzony był 9
maja. Dzień ten nosił wtedy
nazwę Narodowego Święta
Zwycięstwa i Wolności.
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, delegaci podziwiali,
w towarzystwie autora, jubileuszową wystawę plenerową
Zdzicha Połącarza.

WYKŁADZINY

Składamy serdeczne podziękowania dla XII Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej za okazaną po-

Z okazji 230 lecia uchwalenia
Konstytucji zostały złożone
kwiaty przy pomniku na pl.
Chopina w Nowym Tomyślu. Kwiaty złożyły delegacje
Gazety Polskiej oraz Prawo
i Sprawiedliwość.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy

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

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

nagrobki granitowe

Polecamy:

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje
i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy a obsadzanie mis, donic
i skrzynek balkonowych a fachową obsługę
i doradztwo a sprzedaż hurtowa i detaliczn

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne

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

www.brudlo.com.pl
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Zebranie sprawozdawczo
-wyborcze OSP Bukowiec
Dnia 22 maja br. odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Bukowiec. Obecnie jednostka liczy 78 członków, w tym 8 kobiet. Było to
wyjątkowe spotkanie, gdyż
dokonano wyboru nowego
zarządu i komisji rewizyjnej.
W ich skład weszły następujące osoby:
ZARZĄD
OSP BUKOWIEC:
a Prezes - Łukasz Wlekły,
a Wiceprezes - Mariusz
Brych,
a Naczelnik - Mikołaj Antkowiak,
a Zastępca Naczelnika Jakub Jakubowski,
a Sekretarz - Adrian Hercog,
a Skarbnik - Olga Brych,
a Gospodarz - Norbert
Kurkowiak.
KOMISJA REWIZYJNA:
Maciej Sucharzewski,
Tomasz Klorek,
Tomasz Siuda.

a
a
a
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Wspieramy kluby sportowe
WSPIERAMY KLUBY SPORTOWE

W ramach dwóch konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku
Gmina
Nowy
Tomyśl
udzieliła
dotacji
18 klubom
sportowym
łącznąsportu
kwotęw200
W ramach
dwóch
konkursów
ofert
na realizację
zadań
z zakresu na
rozwoju
2021tysięcy
roku
złotych.
Większość
umów została
zawarta
i stowarzyszenia
sportowe
rozpoczęły
Gmina Nowy
Tomyśl udzieliła
dotacji 18już
klubom
sportowym
na łączną kwotę
200 tysięcy
złotych.
Większość
umów została już zawarta i stowarzyszenia sportowe rozpoczęły realizację zadań.
realizację
zadań.

Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego druhom
OSP Bukowiec wręczono odznaczenia.
Srebrny Medal za Zasługi
dla Pożarnictwaotrzymał Tomasz Łukaszek. Brązowym
Medalemza Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowanoJakuba
Jakubowskiego i Grzegorza
Adamczaka,natomiast Oznakę
Wzorowego Strażaka przyznano Oldze Brych.
Ponadto na podstawie §30
Statutu Ochotniczej Straży

Pożarnej w Bukowcu, za
szczególne zaangażowanie
oraz zdyscyplinowanie i
dyspozycyjność podczas realizacji zadań Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bukowcu, na wniosek naczelnika
jednostki, zarząd dyplomem
uznania i nagrodą wyróżnił
druhów: Mikołaja Adamczaka, Kamila Bobrowicza
i AdrianHercoga.
Now y m wła d z om OSP
i wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy!
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9.
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11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa klubu sportowego
Ludowy Klub Sportowy „Budowlani –
Całus” Nowy Tomyśl
Towarzystwo Sportowe TS 05
Nowy Tomyśl
Stowarzyszenie „Akademia Zapasów”
Ludowy Klub Sportowy „Borusja”
Boruja Kościelna
Fundacja Piotra Reissa
Poznań
Fundacja na rzecz Akademii
Poznań
Klub Sportowy Vikings
Nowy Tomyśl
Nowotomyska
Akademia Szachowa
Klub Karate Kyokushin Kanku
Nowy Tomyśl
Klub Sportów Walki
„DE LA RIVA”
Głuponie
Uczniowski Klub Sportowy „Korona”
Nowy Tomyśl
Ludowy Klub
Sportowy „Korona”
Bukowiec
Stowarzyszenie Klub Sportowy Solid Sport
Leszno
Miejski Klub
Sportowy „Kangur”
Nowy Tomyśl
Klub Sportowy „SAM”
Jastrzębsko Stare
Uczniowski Klub Sportowy
„Dream Team”
Nowy Tomyśl
Gminna Szkółka Piłkarska
Sątopy
Międzyszkolny Klub Sportowy „Gromy”
Nowy Tomyśl

Kwota przyznanej
dotacji
34 000,00 zł
2000,00 zł
10 000,00 zł
3000,00 zł
4000,00 zł
30 000,00 zł
4000,00 zł
7000,00 zł
22 000,00 zł
14 000,00 zł
1500,00 zł
9000,00 zł

2000,00 zł
12 000,00 zł

3000,00 zł
17 000,00 zł

12 000,00 zł
13 500,00 zł

