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BEZPłATNY

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 tel. 509 408 163

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

KARTON: 30 gr./1kg       GAZETA: 40 gr./1kg
biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

Firma Izomet Piskorz Sp. J. 
Niałek Wielki 110

PRZYJMIE UCZNIÓW W ZAWODZIE 
BLACHARZ BUDOWLANY

Oferujemy:
- naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych fachowców

- możliwość dalszego zatrudnienia po skończonej nauce

Kontakt: biuro@izomet.pl
tel. (68) 384 25 18

Sprzedam Dwutygodnik  
”Powiaty- Gminy”

Od 28 lat wydawany jest na terenie powiatów i gmin.
Od Kargowej do Poznania oraz w Kościanie, Lesznie, Wolsztynie, Nowym 

Tomyślu, Grodzisku Wlkp. Pniewach i innych miejscowościach Zachodniej Wlkp. 

Cena wywoławcza 50 tys. PLN

ODWIEDŹ NAS:

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1500 zł /tona 
a blacha 1300 zł/tona

a puszka 6,00 zł/kg 

SKUP ZłOMU

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Kupię Stare monety 
z II RP lata 1923-1939

Tel. 519 503 203
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Sprzedam Dwutygodnik  
”Powiaty- Gminy”

Od 28 lat wydawany jest na terenie powiatów i gmin.
Od Kargowej do Poznania oraz w Kościanie, Lesznie, 

Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp. P
niewach i innych miejscowościach Zachodniej Wlkp. 

Cena wywoławcza 
50 tys. PLN

8 maja 2022 roku złożyłam 
wieniec upamiętniający za-
kończenie tragedii jaką była 
II Wojna Światowa. Zrobi-
łam to, dlatego, by oddać 
hołd, zwłaszcza poległym 
polskim żołnierzom i zwy-
kłym cywilom walczącym 
o wolność.  Choćakt kapitu-
lacji III Rzeszy zakończył II 
Wojnę Światową, nie przy-
niósł wolności całej Europie. 
Dla Polski zaczął się kolejny 
koszmar. Sprzedani rosyj-
skiemu oprawcy- Stalinowi, 
rozpoczęliśmy długą drogę 
do pełnej wolności. To dzięki 
poświęceniu patriotów mo-
żemy cieszyć się wolnością.

W kilku krajach Dzień 
Zwycięstwa obchodzony jest 
9 maja. W Rosji to święto 
państwowe przypominające 
o zwycięstwie w „Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej”, którą 
reszta świata nazywa II Woj-
ną Światową.  Przed Cmen-
tarzem Żołnierzy Radziec-
kich w Warszawie doszło 
do incydentu. Ambasador 
Federacji Rosyjskiej Siergiej 
Andriejew został oblany far-
bą. Doskonale zdawał sobie 
sprawę z tego, że pojawiając 
się 9 maja na Cmentarzu Żoł-
nierzy Radzieckich w War-
szawie, naraża się na gniew 
Ukraińców. Jestem przeko-
nana, że celowo zignorował 
ostrzeżenia polskich władz. 
Pod mauzoleum na cmenta-
rzu na warszawskiej Ochocie 
czekało już kilkuset prote-
stujących – w rękach trzy-
mali ukraińskie flagi i trans-
parenty z napisami m.in. 
„Putin jest zbrodniarzem 
wojennym”, „jesteście twarzą 
nazizmu”. W większości były 

to ukraińskie kobiety, które 
znalazły się w Polsce na sku-
tek napaści Rosji na Ukrainę. 
Nie chcieli, by Ambasador 
złożył kwiaty pod pomni-
kiem . 

Nie dziwię się takiej reak-
cji społeczności ukraińskiej, 
która zebrała się by prote-
stować przeciwko rosyjskiej 
inwazji. Przecież na Ukra-
inie nadal toczy się walka 
z brutalnym oprawcą. Dla-
tego emocje ukraińskich ko-
biet, biorących udział w ma-
nifestacji, których mężowie 
dzielnie walczą w obronie 
ojczyzny są jak najbardziej 
zrozumiałe. One codziennie 
drżą o swoich ojców, mężów, 
braci. Martwią się o swoje 
rodziny, które nie zdołały 
wyjechać z bombardowa-
nych miast czy wsi.Dziwię 
się jednak rosyjskiemu Am-
basadorowi. Chcąc upamięt-

nić dzień kończący II Wojnę 
Światową i poległych w niej 
żołnierzy powinien najpierw 
przeprosić za bestialskie 
zbrodnie, jakie teraz rosyj-
skie wojska popełniają na 
cywilnej ludności Ukrainy. 
Moim zdaniem zachowanie 
Siergieja Andriejewa to ewi-
dentna prowokacja. W obec-
nych okolicznościach musiał 
spodziewać się manifestacji 
przeciwko wojnie na Ukra-
inie. Pewnie będzie więcej 
podobnych incydentów,które 
Rosja wykorzysta usprawie-
dliwiając swoją „specjalną 
operację wojskową”. Tylko 
czy można nazwać brutalne 
mordowanie dzieci i niewy-
obrażalne tortury ludności 
cywilnej operacją wojskową? 

Trzeba powiedzieć jasno 
i wyraźnie, że jest to okrutna 
wojna. Bestialski najazd dla 
zaspokojenia chorych ambi-
cji powiększenia terytorium.

Wierzę w siłę wolności, 
wierzę w niepodległą Polskę 
i Ukrainę, wierzę również 
w poświęcenie zwykłych lu-
dzi dla dobra Ojczyzny. To 
siła, którą doskonale znamy, 
my Polacy.To też siła , któ-
rą dzisiaj odnajdują w sobie 
Ukraińcy. Ona zaprowadzi 
ich do wolności i niepodle-
głości.

Poseł RP Marta Kubiak

Narodowy Dzień Zwycięstwa to upamiętnienie 
zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami

zd
jęc

ie:
 tv

p.
in

fo

Flagi i transparenty 
z napisami: „Putin 
jest zbrodniarzem 
wojennym”, „jesteście 
twarzą nazizmu”

„
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EDMUND BOSY

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

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

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

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

   tel. 535 840 919

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

Obniża ona PIT z 17% do 12% 
dla większości podatników. 
Przedsiębiorcom na podatku 
liniowym, ryczałcie i karcie 
podatkowej pozwala na 
rozliczenie części składek 
zdrowotnych w podatku 
dochodowym. Jednocześnie 
zachowujemy to co zostało 
wprowadzone kilka mie-
sięcy temu i spotkało się z 
jednoznacznie pozytywnym 
odbiorem Polaków. Utrzy-
mujemy podniesioną dziesię-
ciokrotnie kwotę wolną od 
podatku na poziomie 30 tys. 
zł rocznie. To właśnie dzięki 
niej miliony emerytów, ren-
cistów i słabiej zarabiających 
Polaków nie płaci podatku 
dochodowego. Osoby lepiej 
sytuowane zyskują na wyż-
szym progu podatkowym 
ustalonym na 120 tys. zł 
rocznie. Jednocześnie reagu-

jemy na putinflację. Wy-
strzeliła na świecie po agresji 
Rosji na Ukrainę, ale zaczęła 
się już w zeszłym roku gdy 
Putin zaczął hybrydową woj-
nę energetyczną z zachodnią 
Europą. Wyższy poziom 
inflacji niż w Polsce jest w 
większości krajów naszego 
regionu, które razem z nami 
weszły do Unii Europejskiej 
w 2004r. Jednak będziemy 
działać zdecydowanie. 

Wspomniana obniżka PIT do 
12% to tylko jeden z elemen-
tów. Wprowadzamy wakacje 
kredytowe na kredyty, które 
Polacy zaciągnęli na zakup 
własnego mieszkania. Sko-
rygujemy sposób wyliczania 
wysokości rat, którym posłu-
gują się banki. Co naturalne, 
wszyscy przyzwyczailiśmy 
się do tanich kredytów, 
zapominając że za naszych 
poprzedników były często 
wyższe niż dziś. Nie ofero-
wali wówczas żadnej pomocy 
kredytobiorcom, a dziś 
licytują się na abstrakcyjne 
pomysły, które doprowa-
dziłyby w Polsce do inflacji 
60% jak Turcji. Tego chcemy 
uniknąć. Walka z inflacją jest 
ważna, ale chłodzenie gospo-
darki nie może doprowadzić 
do powrotu do dwucyfrowe-
go poziomu bezrobocia. Nie 
dopuszczenie do tego jest 
naszym priorytetem. 

Poseł RP Marcin Porzucek

12 maja Sejm przyjął ustawę 
zwaną Niskie Podatki

W sobotę 14 maja wojewoda 
Władysław Dajczak uczest-
niczył w Wojewódzkich Ob-
chodach Dnia Strażaka, które 
odbyły się w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Uroczystości roz-
poczęła Msza Święta w Kate-
drze Gorzowskiej pw. WNMP, 
następnie strażacy i zapro-
szeni goście przemaszero-
wali na Plac Grunwaldzki, 
gdzie w samo południe miał 
miejsce uroczysty apel, pod-
czas którego nastąpiło wrę-
czenie nowego sztandaru 
dla Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Gorzowie Wlkp. oraz 
odznaczeń i aktów nomina-
cyjnych na wyższe stopnie 
służbowe. Po oficjalnej części 
rozpoczął się piknik strażac-
ki, na którym na przybyłych 
czekały liczne atrakcje.

Największy, jak do tej pory, 
festyn strażacki zorganizo-
wany przez KW PSP w Go-
rzowie Wlkp. z okazji 30.le-
cia PSP przyciągnął tłumy 
mieszkańców. Przygotowano 
kilkanaście punktów, w któ-
rych pojawiło się między in-
nymi stanowisko wirtualnej 
rzeczywistości czy symula-
tor zagrożeń pożarowych. 
Były także prezentacje stra-
żackiego sprzętu oraz poka-
zy ratownicze, w tym pokaz 
z otwartym ogniem. Strażacy 
zaprezentowali, jak wygląda-
ją poszukiwania zaginionych 
osób z wykorzystaniem psów 
i dronów oraz ratowanie po-
szkodowanych w wypadku 
drogowym. Oczywiście nie 
zabrakło też kultowej i po-
żywnej grochówki.

Tekst i zdjęcia: Michał Szott

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka 2022 i 30-lecie 
Państwowej Straży Pożarnej

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 

Wprowadzamy 
wakacje kredytowe,  
skorygujemy sposób 
wyliczania wyso-
kości rat, którym 
posługują się banki. 

„
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Tytuł Mistrza Polski dla ko-
szykarek ENEA Poznań w ka-
tegorii wiekowej do lat 15!!!

W rozgrywanym w dniach 
11-15 maja br. w Gdańsku 
finale, podopieczne Małgo-
rzaty Łabędzkiej i Grzegorza 
Zielińskiego pokonały MKS 
Polkowice 74:59. Brąz uzy-
skały zawodniczki UKS Fred 
Politechnika Gdańsk. 

Warto dodać, że udział 
w tym sukcesie miały wy-
chowanki klubu z Nowego 
Tomyśla - Dream Team Nowy 
Tomyśl: Zuzanna Nowak, Iga 
Woźna, Liliana Maciejewska, 
Kinga Kin.

Dodatkowo Iga Woźna zo-

stała MVP-czyli najbardziej 
wartościową zawodniczką 
całego turnieju U15 a Zuzan-

na Nowak MVP meczu fina-
łowego.

Gratulujemy!

25 kwietnia br. podpisano 
umowę na budowę świetli-
cyw Chojnikach z wykonaw-
cą - LESZEK NOWAK MBM 
INSTAL z Lipna.

Gmina Nowy Tomyśl 
otrzymała dofinansowanie 
zewnętrzne w wysokości po-
nad 380 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 na opera-
cję w ramach poddziałania 
19.2 Leader. Świetlica ma 
mieć powierzchnię użytkową 
prawie 120 m2 w konstruk-
cji stalowej szkieletowej, ze 
ścianami i stropodachem 
z płyt warstwowych.

Podczas zebrania wiejskiego 
w Przyłęku gorącą dysku-
sję wywołał temat budowy 
ścieżki rowerowej przy dro-
dze wojewódzkiej 305 na od-
cinku Glinno-Przyłęk. 

Inwestorem jest Wielko-
polski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu. Sza-
cunkowy koszt budowy to 
ponad 8,2 mln zł, do tego do-
chodzą koszty koniecznych 
wykupów gruntów wycenio-
ne na ponad 1,7 mln zł. Gmina 
jest skłonna pomóc w reali-
zacji tej inwestycji, jednakże 
konieczne jest realne osza-
cowanie możliwości finanso-
wych takiej pomocy.

W sierpniu 2021 r. powstał 
projekt budowlany, który za-
kłada prawie 3,7 km ścieżki 
wykonanej z asfaltu, z peł-
nym oświetleniem. Projekt 
wykonała gmina, za który za-
płaciła ponad 217 tys.zł. 

Na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej Burmistrz Wło-
dzimierz Hibner wystąpi do 
radnych z inicjatywą wy-
dania kwoty ponad 447 tys. 
zł na dokończenie ścieżki 
rowerowej przed Borują Ko-
ścielną (również inwestycja 
WZDW).

Inną ważną inwestycją, 
o której wspomniał bur-

mistrz, jest budowa ok 1,2 km 
sieci kanalizacyjnej w Przy-
łęku.

Na zakończenie Włodzi-
mierz Hibner podziękował 
mieszkańcom, którzy za-
angażowali się  w marcowe 
sprzątanie okolicznego lasu, 
dając tym samym dobry przy-
kład społecznego i ekologicz-
nego działania.

Włodzimierz HibnerBur-
mistrz Nowego Tomyśla 
wziął udział w spotkaniu 
z Piotrem Hojanem- Prze-
w o d n i c z ą c y m Z w i ą z k u 
P o w i a t o w o - G m i n n e g o -
„Wielkopolski Transport Re-
gionalny”, Zbigniewem Ru-
sakiem – Dyrektorem Biura 
Związku Powiatowo-Gmin-
nego „Wielkopolski Trans-
port Regionalny”, Mariuszem 
Silskim Wicestarostą Wolsz-
tyńskim oraz przedstawicie-
lem Wydziału Edukacji, w 
celu omówienia możliwości 

wejścia do Związku przez 
Gminę Nowy Tomyśl oraz Po-
wiat Wolsztyński.

Rezultatem akcesji było-
by stworzenie siatki połą-
czeń na linii Nowy Tomyśl 
– Wolsztyn-Nowy Tomyśl. 
Przedstawiciele Związku 
zadeklarowali stworzenie, 
do końca czerwca br., szcze-
gółowych stymulacji wraz z 
kosztami funkcjonowania 
tej linii.

W dalszym etapie propozy-
cja ta zostanie przedstawiona 
radnym obu samorządów.

Na przełomie kwietnia 
i maja rozegrana została III 
Wielkopolska Liga Juniorów 
w Ostrowie Wielkopolskim. 
Po wygraniu w zeszłym roku 
IV ligi nowotomyscy szachi-
ści uzyskali awans i w tym 
roku zagrali o mistrzostwo 
III ligi. Wystartowało w niej 
10 najlepszych juniorskich 
drużyn z Wielkopolski. 
Każda drużyna składała się 
z 6 zawodników (plus re-
zerwa) w tym co najmniej  
2 dziewczyny - dwóch junio-
rów starszych, 2 młodszych, 
jedna juniorka starsza i jed-
na młodsza. Reprezentanci 
naszej gminy zagrali bardzo 
ambitnie i skutecznie. Tur-
niej zakończył się wielkim 
sukcesem i dzięki wygranej 
uzyskali awans do ogólnopol-
skiej II ligi. 

W zawodach obowiązy-

wał system gry każdy z każ-
dym, dlatego nie mogło być 
mowy o żadnym przypadku. 
Naszach wygrali 7 meczów, 
jeden zremisowali ponosząc 
tylko jedną porażkę. 

Jest to wielki  sukces 

w krótkiej, zaledwie 6 letniej 
historii Nowotomyskiej Aka-
demii  Szachowej. Klub re-
prezentowali: Feliks Nowak, 
Bartosz Góral, Jan Myszkow-
ski, Nikodem Ford, Zuzanna 
Biniak, Maja Ziobrowska.

ENEA Poznań Mistrzem Polski !!!

Ruszyła budowa nowej świetlicy!Zaangażowanie Gminy Nowy Tomyśl w budowę 
ścieżek rowerowych

Rozmowy dotyczące siatki połączeń Nowy 
Tomyśl – Wolsztyn – Nowy Tomyśl

Nowotomyscy szachiści awansowali do II ligi !

18 maja br. burmistrz Wło-
dzimierz Hibner spotkał się 
z przedstawicielem firmy 
Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „FAWAL”, panem 
Filipem Walczakiem w celu 
przeprowadzenia ostatecz-
nych rozmów dotyczących 
dokumentacji projektowych 
nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej 305 na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Cel-
nej w Nowym Tomyślu wraz 
z wiaduktem.

Jak informuje pan Filip 
Walczak, techniczny pro-
jekt jest już ukończony, po-
zostało uzyskanie pozwo-
lenia wodnoprawnego od 
właściwego Zarządu Wód 
Polskich. Pod koniec miesią-
ca planowane jest złożenie 
kompletnej dokumentacji do 
Wojewody Wielkopolskiego, 
w celu uzyskania decyzji, 
która pozwoli Gminie Nowy 
Tomyśl i Zarządowi Woje-

wództwa Wielkopolskiego 
podjąć kroki w celu prak-
tycznej już realizacji inwe-
stycji drogowej.

Spotkanie nie bez przy-
czyny odbyło się przed wjaz-
dem do Nowego Tomyśla, na 
którym zaprojektowane jest 
rondo pięciowlotowe, które 
znacząco poprawi warunki 
bezpieczeństwa drogowe-
go. Drugie rondo (trójw-
lotowe) planowane jest na 
skrzyżowaniu z ulicą Celną. 
Wzdłuż całego ciągu drogo-
wego wybudowana zostanie 
ścieżka pieszo rowerowa, 
a w obszarze rond i skrzyżo-
wań zainstalowane zostanie 
oświetlenie drogowe. War-
tość kosztorysowa budowy 
nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej 305 na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Celnej 
w Nowym Tomyślu wraz 
z wiaduktem wynosi ok 70 
mln zł.

Projekt obwodnicy z wiaduktem ukończony!
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www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta  

oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

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

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

poznań / lEszno

17 i 18 czerwca 2022 roku 
na Lotnisko Leszno powra-
ca wyjątkowy podniebny 
spektakl. To już trzecia edy-
cja ANTIDOTUM Airshow 
Leszno – jedynego w swoim 
rodzaju lotniczego święta, 
które jest najlepszym dowo-
dem na to, że nawet w tych 
nieprzewidywalnych czasach 
można nieprzerwanie orga-
nizować piękną i bezpieczną 
imprezę lotniczą.

Pokazy w Lesznie to wyda-
rzenie, które na stałe wpisało 
się do kalendarza najciekaw-
szych imprez lotniczych w 
Polsce i w Europie. Tym ra-
zem znów dołożymy wszel-
kich starań by przygotować 
dla Was coś wspaniałego i 
wyjątkowego.

Na niebie będzie można 
podziwiać akrobacje samolo-
towe solistów i grup pokazo-
wych, odrzutowce i śmigłow-
ce polskich i zagranicznych 
sił powietrznych, pokazy 
szybowcowe, paralotnie, 
motoparalotnie i wiele, wiele 
więcej…

Tradycyjnie nie zabraknie 
pokazów nocnych z muzy-
ką live i bardzo dużą dawką 
pirotechniki, które stały się 
znakiem rozpoznawczym 
ANTIDOTUM Airshow Lesz-
no.

Podobnie jak w zeszłym 
roku, program ANTIDOTUM 
Airshow Leszno 2022 będzie 
bardzo podobny (lub nawet 
identyczny) w oba dni poka-
zów.  Lista atrakcji już wkrót-
ce.

Tegoroczne potwierdzone 
atrakcje:
a Eurofighter Typhoon
a Super Puma Display Team 
a North American Rockwell 
OV-10 Bronco
a Aero L-29 Delfín 
a Pilatus PC-9M Hudournik 
a W-3A Sokół
a F16 Tiger Demo Team 
a C130 Hercules
a M28 Bryza 
a Mi-17 
a North American B-25 
„Mitchell” 
a Lockheed P-38 „Light-
ning”
a Chance Vought F4u-4 Cor-
sair  (pokaz tylko w piątek)
a Bell Cobra 209/AH-1F
a Lukasz Czepiela (Edge 
540) 
a The Flying Bulls Aerobatic 
Team (4 x XtremeAir XA42) 
a North American T-28 
„Trojan”
a Douglas A-26 Invader 
a Yak-3

Więcej informacji na stronie:
antidotum.lotniskoleszno.pl

ANTIDOTUM Airshow 
Leszno ’22

Wielkie otwarcie Lubuskiego Muzeum Browarnictwa
Kilka lat starań, zabiegów, a 
przede wszystkim ogrom pra-
cy wielu ludzi. W sobotę 14 
maja nastąpiło długo wycze-
kiwane otwarcie Lubuskiego 
Muzeum Browarnictwa przy 
Browarze Witnica S.A. Z tej 
okazji miało miejsce wielkie 
świętowanie, a konkretnie 
specjalna impreza na placu 
Browaru i zamkniętej na czas 
imprezy ulicy Gorzowskiej 
zorganizowana przez Lubu-
skie Stowarzyszenie Miłośni-
ków Browarnictwa.

Wydarzenie rozpoczęło 
się od oficjalnego otwarcia 
imprezy, wystąpienia gości i 
uroczystego przecięcia wstę-
gi. Później przyszedł czas na 
koncerty. 

Gwiazdą wieczoru był Ze-
spół BOYS. Poza tym na sce-
nie wystąpili również: Singin’ 
Birds, Kwaśnica Bavarian 
Show, Gorzowska Kapela 
Retro, DJ Delgado. Zwieńcze-
niem muzycznych atrakcji 
był pokaz Laser Show, a w 
międzyczasie nie zabrakło 
innych atrakcji, jak zimne 
Piwo Lubuskie, dmuchane 
zamki, pyszne jedzenie z gril-

la, biesiada piwna oraz lote-
ria z nagrodami.  

Jak informują włodarze 
browaru, wkrótce na specjal-
nie przygotowanej stronie 
internetowej pod adresem 
w w w.mu zeu m-w it n ica.pl 
uruchomiona zostanie rezer-
wacja on-line terminów zwie-
dzania z przewodnikiem. 
Podczas wycieczki trwającej 
około 2 godz. będzie można 
zobaczyć zarówno główną 
część browaru (oprowadze-
nie po działającej linii pro-
dukcyjnej), jak i tą zabytko-
wą, w której właśnie znajduje 
się nowo otwarte muzeum, 
a wszystko kończy się degu-
stacją piw Browaru Witnica. 
Do tego czasu wymagana 
jest wcześniejsza rejestracja 
pod numerem tel. 793 309 111 
lub też w każdy poniedziałek, 
o godz. 11, wstęp dla zwie-
dzających bez konieczności 
wcześniejszej rejestracji . 
Podczas zwiedzania każdy 
uczestnik ma do dyspozycji 
audio przewodnik (można 
zabrać ze sobą własne słu-
chawki).

Tekst/foto: Michał Szott

PRZYJMIEMY UCZNIÓW 
W ZAWODZIE śLUSARZ

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 61 00    |    503 654 087
biuro@frawent.pl          www.frawent.pl

wielkopolskie porozumienie Dziennikarzy, Jeżyckie Centrum Kultury, 
stowarzyszenie Dziennikarzy Rp.

Zapraszają na koncert „Nie przejdziemy do historii”.

Koncert pod honorowym patronatem Hanny Klenczon oraz wiesława wilczkowiaka 
i Krzysztofa wodniczaka z udziałem dziennikarza muzycznego, managera i animatora 
kultury Jacka olechowskiego - w niedzielę 26 czerwca 2022 godz. 17.30muszla Koncertowa 
w parku wilsona w poznaniu.

Wystąpią:
andrzej Brzeg, gerard nowak, maciej wróblewski, 
sławomir Jaślar, duet grzegorz Kupczyk-Janusz mu-
sielak, zespół Czerwone Korony wojciecha szopki.
wykonawcy zaśpiewają takie kompozycje Krzysztofa 
Klenczona jak m.in. Biały krzyż, powiedz stary, gdzieś 
ty był, Kwiaty we  włosach, wróćmy nad jeziora, Bar-
wy jesieni, gdy Cię znów zawołam, gdy ktoś kogoś 
pokocha, zanim zmrok zamknie dzień, powiedz mi  
dlaczego, wschód słońca w stadninie koni, trzecia 
miłość - żagle ,Historia jednej znajomości, 
nie zadzieraj nosa, nikt na świecie nie wie, 
tak bardzo się starałem, pożegnanie z gitarą, 
powiedz mi panie,dlaczego? WSTĘP WOLNY.
       

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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

www.brudlo.com.pl
Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagram

Polecamy: 
a pelargonie, begonie, niecierpki, surfinie, rośliny ozdobne  

z liści oraz wiele, wiele innych roślin na balkony i tarasy
 a wiszące donice z kwiatami  a byliny i trawy  a rozsadę 

ziół i warzyw a bardzo duży wybór donic, doniczek 
i skrzynek balkonowych

a fachową obsługę i doradztwo
a obsadzanie mis, skrzynek i donic

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

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUChOWA 749,-929

PRZY MłYNIE
BISTRO
Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 
kom. 600 335 837
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16 maja 2022 roku na bardzo 
ciekawą i interesującą lek-
cję historii zabrali swoich 
uczniów nauczyciele grodzi-
skiego ZST – Michał Czaban 
i Sebastian Tuliński, którzy 
z uczniami kl. 3E wyruszyli 
do Poznania na lekcję te-
renową IPN „Tramwajem 
przez historię najnowszą”. 
Podczas przejazdu zabytko-
wym tramwajem przez kilka 
dzielnic stolicy Wielkopolski 
uczniowie poznali genezę 
i przebieg robotniczego pro-
testu w 1956 roku, następnie 
oddali hołd pod pomnikiem 
Ofiar Poznańskiego Czerw-
ca. Lekcja terenowa była 

okazją też do przypomnienia 
grodziskiej młodzieży nie-
podległościowych tradycji 

Wielkopolan i etosu pracy, 
pielęgnowanych przez nich 
także w czasach PRL.

Tramwajem przez historię najnowszą

17 maja 2022r. grupa 24 
uczennic i uczniów z klas 
1GT,1CT, 1ET i 3E wraz z opie-
kunkami Anną Hoffman-
-Lusina i Magdaleną Lange 
wzięła udział w zajęciach 
„Od szkicu do budowli”,k-
tóre odbyły się w CK Zamek 
w Poznaniu i poświęcone 
były twórczości Antonio 
Gaudiego. Lekcja muzealna 
z przewodnikiem to podróż 
wśród ponad 150 ekspona-
tów związanych z genialnym 
architektem i wizjonerem 
architektury. Młodzież mo-

gła dowiedzieć się o kulisach 
powstawania największych 
dzieł wybitnego artysty m.in-
nymi słynnej barcelońskiej 
Sagrada Familia oraz obej-
rzeć plany, makiety, rysun-
ki, rzeźby, meble, elementy 
architektoniczne, ceramikę, 
fotografie pochodzące z ko-
lekcji hiszpańskich instytucji 
publicznych oraz prywat-
nych. 

Zwieńczeniem pobytu w 
muzeum były warsztaty pla-
styczne z możliwością zapro-
jektowania własnych drzwi.

22 kwietnia 2022r. Karolina 
Pilc z klasy IVG, ucząca się 
w zawodzie technik żywie-
nia i usług gastronomicznych 
wzięła udział w etapie okrę-
gowym XXIX edycji Ogólno-
polskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia. Kon-
kurs ten był organizowany 
przez Polski Czerwony Krzyż 
i odbywał się w jednej z po-
znańskich szkół. 

Laureaci etapów rejono-
wych naszego województwa 
rozwiązywali test z zakresu 
szeroko pojętej wiedzy do-
tyczącej zdrowego stylu ży-
cia oraz promocji zdrowia. 
W Olimpiadzie wzięło udział 
13 uczniów szkół średnich 
oraz 9 uczniów szkół podsta-
wowych. Musieli oni wykazać 
się obszernym zakresem wia-
domości z dziedziny biologii, 

ekologii i ochrony środowi-
ska, a także zasad żywienia 
człowieka, charakterystyki 
składników odżywczych 
i zagrożeń zdrowotnych. 
Warto przypomnieć, że aby 
zakwalifikować się do eta-
pu okręgowego olimpiady, 
Karolina wcześniej została 
laureatką etapu rejonowego 
XXIX Ogólnopolskiej Olim-
piady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia. Ponadto zgodnie 
z Regulaminem Ogólnopol-
skiej Olimpiady, zadaniem 
Karoliny było przygotowanie 
i przeprowadzenie akcji proz-
drowotnej. Karolina prze-
prowadziła w szkole akcję 
prozdrowotną pod hasłem: 
„Zdrowo się odżywiaj i nad-
wadze zapobiegaj”. Akcja, 
której celem była edukacja na 
temat profilaktyki nadwagi 
i otyłości, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. 

Za przeprowadzenie akcji 
prozdrowotnej nasza uczen-
nica uzyskała spora ilość 
punktów. Opiekę meryto-
ryczną nad przygotowaniem 
uczennicy do olimpiady spra-
wowała Pani Marzena Ankie-
wicz.

Serdecznie gratulujemy 
Karolinie!

Dniu 1 maja 2022 r.Majka 
Majcherek uczennica klasy 
mundurowej, Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzi-
sku Wlkp. zadebiutowała w 
Mistrzostwach Polski w Pół-
maratonie na Rolkach. Trasa 
była realizowana na pętli 3, 
1 km, którą trzeba było po-
konać siedem razy. Nasza 
uczestniczka uplasowała się 
na 6 miejscu w swojej kate-
gorii. 

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sportowych sukcesów.

Od szkicu do budowli

Zdrowy Styl Życia V Półmaraton we 
Wrotkarstwie Szybkim 
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7 maja minęła 70 rocznica 
śmierci ppłk Józefa Skrzy-
dlewskiego. Zasłużonego 
Grodziszczanina, jednego z 
współorganizatorów Powsta-
nia Wielkopolskiego. Zmarł 
po aresztowaniu przez funk-
cjonariuszy UB w więzieniu 
przy Rakowieckiej w Warsza-
wie. Pochowany na Cmenta-
rzu Powązkowskim. W 1957 
roku ekshumowany i ponow-
nie pochowany, na cmenta-
rzu w Grodzisku Wielkopol-
skim gdzie spoczął wśród 
swoich towarzyszy broni Po-
wstańców Wielkopolskich. W 
rocznicę śmierci hołd ppłk. 

Skrzydlewskiemu w imieniu 
Samorządu Grodziskiego 
oddali Zastępca Burmistrza 

Grodziska Wielkopolskiego 
Marcin Brudlo oraz Sekretarz 
Gminy Artur Kalinowski.

W ramach obchodów Naro-
dowego Dnia Zwycięstwa, 
jak co roku przed Pomnikiem 
Wdzięczności w Grodzisku 
Wielkopolskim zebrały się 

liczne delegacje, by oddać 
hołd walczącym, poległym 
i pomordowanym podczas II 
wojny światowej.

W imieniu Samorządu Gro-

dziskiego wiązankę kwiatów 
złożyli Przewodniczący Rady 
Miejskiej Józef Gawron oraz 
Sekretarz Gminy Artur Kali-
nowski

Przypomnijmy, że akt 
bezwarunkowej kapitulacji 
III Rzeszy podpisano 8 maja 
1945 r. o godzinie 22:30 cza-
su środkowo-europejskiego 

w berlińskiej dzielnicy Karl-
shorst. Działania wojenne 
przerwano tego samego 
dnia, tuż po godzinie 23:00. 
Tym samym w Europie za-

kończyła się najtragiczniej-
sza wojna w historii, która 
pochłonęła dziesiątki mi-
lionów ludzkich istnień na 
całym świecie.

Narodowy Dzień Zwycię-
stwa obchodzony 8maja, to 
dzień radości z zakończenia 
II wojny światowej w Euro-
pie. To także dzień wspo-
mnienia milionów ofiar 
wysiedlonych z rodzinnych 
stron, pozbawionych sza-
cunku, godności, którym 
odebrano życie. W imieniu 
Samorządu Grodziskiego 
hołd ofiarom w miejscu daw-
nego obozu hitlerowskiego 
w Młyniewie oddali Zastęp-
ca Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego Marcin 
Brudlo oraz Sekretarz Gmi-
ny Artur Kalinowski.

Rocznica śmierci ppłk. Józefa Skrzydlewskiego

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa

Narodowy Dzień Zwycięstwa

We wtorek, 10 maja 2022r.  
Szkoła Podstawowa w Słoci-
nie już po raz szesnasty zor-
ganizowała Gminny Konkurs 
Piosenki Dziecięcej Bel Canto 
dla uczniów z klas I-III uczą-
cych się w szkołach na tere-
nie naszej gminy. Patronat 
nad konkursem objął Bur-
mistrz Grodziska Wielko-
polskiego - Pan Piotr Hojan. 
W eliminacjach udział wzięło 
14 uczestników, których oce-
niali muzycy: Renata Kubale 
i Mirosław Mądry. Na sce-
nie wybrzmiały piękne tony 
dziecięcych piosenek, które 
wprawiły wszystkich w wio-
senny nastrój. 

Wyniki konkursu: I miej-
sce Oliwia Łyskawińska ze 

Szkoły Podstawowej nr 4 
w Grodzisku Wielkopolskim, 
II miejsce Lilianna Hohm ze 
Szkoły Podstawowej w Słoci-
nie, III miejsce Zofia Strugała 
zeSzkoły Podstawowej nr 2 
w Grodzisku Wielkopolskim. 
Wyróżnienia otrzymali: We-
ronika Serwa i Dorota Kałek 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Grodzisku Wielkopolskim 
oraz Karina Raj ze Szko-
ły Podstawowej w Słocinie. 
Wszyscy wykonawcy otrzy-
mali  upominki ufundowane 
przez Gminę Grodzisk Wiel-
kopolski, a laureaci dyplomy 
i pamiątkowe statuetki, które 
wręczył  Marcin Brudło – Za-
stępca Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego.

W piątek, 29 kwietnia 2022 
roku w grodziskim ratuszu 
Burmistrz Grodziska Wielko-
polskiego Piotr Hojan zawarł 
umowę z Firmą Handlowo-
-Usługową Małgorzata Od-
ważna z Kamieńca na Budo-
wę hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 w Grodzi-
sku Wielkopolskim.

Przedmiotem zamówienia 
jest budowa hali sportowej 
o wymiarach 40x20 m na po-
trzeby uczniów szkoły oraz 
o charakterze ogólnodostęp-
nym. Zaprojektowano odręb-
ne zespoły szatni chłopców 
i dziewcząt powiązane z nie-
zależnymi węzłami sanitar-
nymi, pomieszczenia sani-

tarne dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich, 
pokój nauczycielski z węzłem 
sanitarnym oraz magazyn 
sprzętu sportowego. Na pię-
trze zlokalizowano widownię 
dla 140 osób.

Wartość podpisanej 
umowy opiewa na kwotę 
7.330.346,92 zł brutto, a pla-
nowany termin zakończenia 
zadania to 15 listopada 2022 
roku.

Na realizację inwestycji 
Gmina Grodzisk Wielkopol-
ski uzyskała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w wysokości 
4.950.000,00 zł.

W dniu 7 maja na terenie 
Wiejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Zdroju odbyły się 
uroczyste obchody z okazji 
Dnia Strażaka. Dowódca uro-
czystości Lech Tomys złożył 
meldunek o gotowości pod-
oddziałów wiceburmistrzowi 
Grodziska Wielkopolskiego 
Marcinowi Brudło, który po-
dziękował wszystkim straża-
kom za ich służbę, oddanie 
i codzienną pracę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej gminy, życząc im 
również zawsze szcześliwych 
powrotów do domu.  

Gminny Dzień Strażaka 
stał się również okazją do 
świętowania wyjątkowych 
jubileuszy. W tym roku dwie 
jednostki z terenu gminy 
Grodzisk Wielkopolski ob-

chodzą swoje święto. 75-lecie 
istnienia obchodzi Ochotni-
cza Straż Pożarna w Grąble-
wie, natomiast Ochotnicza 
Straż Pożarna w Snowidowie 
- 70-lecie. Prezesi jednostek 
odebrali z rąk Wiceburmi-
strza okolicznościowe adresy 
i najlepsze życzenia na kolej-
ne lata przekazane również w 
imieniu Burmistrza Grodzi-
ska Wielkopolskiego.

W imieniu komendanta 
KP PSP w Grodzisku Wiel-
kopolskim, mł. bryg. Marcin 
Nowak złożył  serdecznie 
podziękowania wszystkim 
druhnom i druhom za posta-
wę operacyjną, wkład pracy, 
wsparcie dla zawodowych 
strażaków poprzez wspólny 
udział w działaniach ratow-
niczo-gaśniczych.

Konkurs talentów wokalnych 
Bel Canto

Podpisanie umowy Gminny Dzień Strażaka
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S. Szynkowski vel Sęk o ambasadorze Polski 
w Niemczech: Jest już kandydat w tej sprawie

„To nie był czas podwyższo-
nego zaufania do instytucji 
unijnych” - mówi o negocja-
cjach polskiego rządu z Ko-
misją Europejską w sprawie 
środków na Krajowy Plan Od-
budowy wiceszef polskiej dy-
plomacji. Szymon Szynkowski 
vel Sęk podkreślił, że porozu-
mienie z Unią Europejską jest 
już bardzo blisko, ale wciąż 
czekamy na wypłatę środków.

Te środki powinny być Polsce 
wypłacone już dawno i ja to 
konsekwentnie mówię, ponie-
waż ramy prawne traktatów 
w tej sprawie są jednoznaczne. 
Zadziwiające było postępo-
wanie Komisji Europejskiej w 
sprawie, która wstrzymywała 
akceptację KPO i wypłaty środ-
ków i w zasadzie nie ukrywała 
tego, że wiąże to z czynnika-
mi decyzji politycznej. To jest 
trudne do zaakceptowania, 
jeżeli pieniędzmi operuje w ten 
sposób nie na bazie przepisów, 
tylko na bazie decyzji politycz-
nych. Ten dialog trwał długo i 
wiele wskazuje na to, że dobie-
ga on końca - mówi wiceszef 
polskiej dyplomacji.

Szymon Szynkowski vel Sęk 
odniósł się też do odtajnionej 
decyzji Ministra Skarbu z 2011 
roku za rządów PO-PSL o do-
puszczeniu do wykupu więk-
szości akcji Lotosu przez trzy 
rosyjskie firmy. Powiedział, 
że była to ogromna naiwność 
ówczesnych rządzących w 
kwestii polityki wobec Rosji.

Dobrze, że dzisiaj nie rzą-
dzą ci, którzy wówczas po-
dejmowali decyzje, bo mogli-
byśmy być w sytuacji daleko 
poważniejszej - podsumował 
wiceminister.

Cała rozmowa w audycji Klu-
czowy Temat poniżej:

Łukasz Kaźmierczak: Czy 
Pan już zdążył trochę ochło-
nąć po dobrych wiadomo-
ściach z tego weekendu? 
Zacznę od Lecha Poznań i 
zdobycia tytułu mistrzow-
skiego. Ósemka to zapewne 
dla wielu poznaniaków i 
Wielkopolan ulubiona licz-
ba od soboty.
Szymon Szynkowski vel Sęk: 
Tak, to prawda. Nie jestem 
wielkim kibicem piłki klubo-
wej, ale jako poznaniak z uro-
dzenia, to siłą rzeczy nie mam 
wyboru i kibicuję zarówno 
Warcie Poznań, jak i Lecho-
wi Poznań. To Lech zdobywa 
ósme mistrzostwo na stulecie 
klubu. To bardzo dobra wia-
domość, a dla mnie osobista 
satysfakcja, ponieważ tak, 
jak rzadko mam okazję oglą-
dać piłkę klubową, to akurat 
w ten weekend pierwszy raz 
od dobrych kilku lat miałem 
okazję piłkę klubową oglądać 
– mecz Lecha z Wartą w Gro-
dzisku Wielkopolskim. Moż-
na powiedzieć, że obejrzałem 
mistrza Polski na żywo tego 

dnia, kiedy został mistrzem 
Polski.

Będzie Pan też za tydzień 
przy Bułgarskiej przy fecie, 
czy obowiązki Panu nie po-
zwolą?
Myślę, że będzie ciężko i może 
się nie udać. Zostawiam to 
moje miejsce tym kibicom, 
którzy chodzą na każdy mecz. 
Myślę, że oni zasłużyli sobie 
na to, żeby w tej fecie uczest-
niczyć.

Ja bym chętnie przytulił taki 
bilet, dlatego że na razie są 
wyprzedane i nie ma, póki 
co, takich szans. Chociaż 
piłka nożna to jest w Pozna-
niu bardzo ważna sprawa, 
to mamy inne informacje 
z weekendu. Pojawiła się 
inna, dobra wiadomość. 
Mam na myśli porozumienie 
wstępne w sprawie tzw. ka-
mieni milowych, zawartych 
w umowie między Polską a 
Komisją Europejską. Chodzi 
oczywiście o odblokowanie 
środków na Krajowy Plan 
Odbudowy. Ucieszył się Pan, 
bo to jest realne, czy jeszcze 
ma Pan dystans, że to różnie 
może z KE być, bo przecież 
różnie już bywało? Takich 
heroldów, którzy ogłaszali, 
że już właściwie wszystko 
jest dogadane, paru już się 
znalazło, a potem okazywało 
się, że do porozumienia jest 
jeszcze daleko.
Te środki powinny być Pol-
sce wypłacone już dawno 
i ja to konsekwentnie mó-
wię, ponieważ ramy prawne 
traktatów w tej sprawie są 
jednoznaczne. Zadziwiające 
było postępowanie Komisji 
Europejskiej w sprawie, któ-
ra wstrzymywała akceptację 
KPO i wypłaty środków i w 
zasadzie nie ukrywała tego, że 
wiąże to z czynnikami decyzji 
politycznej. To jest trudne do 
zaakceptowania, jeżeli pie-
niędzmi operuje w ten sposób 
nie na bazie przepisów, tylko 
na bazie decyzji politycznych. 
Ten dialog trwał długo i wie-
le wskazuje na to, że dobiega 
on końca. Niewątpliwie czas 
tego dialogu, to nie był czas 
podwyższonego zaufania do 
instytucji europejskich. W 
związku z powyższym cze-
kam na ostateczną wypłatę 
środków. Przyjmuję za dobrą 
monetę słowa pana ministra 
Budy, z którym wielokrotnie 
rozmawiałem o tym, a który 
mówi, że jeżeli ta sprawa zo-
stała sfinalizowana pozytyw-
nie, to był najbardziej zaan-
gażowany w negocjacje, więc 
możemy być dobrej myśli.

Słyszę w Pańskim głosie lek-
ką utratę zaufania do insty-
tucji unijnych.
Trudno nie być rozczarowa-
nym. Jeżeli obserwuje się to z 
bliska, kiedy instytucje unijne 
mają na afiszu różne szczytne 

hasła, a w działaniu kierują się 
partykularnymi działaniami 
politycznymi, nawet tego spe-
cjalnie nie ukrywając, to nie 
buduje zaufania ani do insty-
tucji unijnych, ani do integra-
cji europejskiej, jako całości. 
Bardzo tego żałuję, jako entu-
zjasta integracji europejskiej, 
ale w takim dobrym rozumie-
niu, to znaczy, że ta integracja 
ma polegać na wzajemnym 
szacunku i budowaniu wspól-
nie suwerenności państw i 
rozwoju gospodarczego regio-
nu.

Nie wiem, czy zdążył już 
Pan zrobić sobie solidną 
prasówkę, ale pojawiała się 
informacja, że w 2011 roku 
w czasach rządów PO-PSL 
dopuszczono trzy rosyjskie 
firmy do możliwości naby-
cia większościowego pakie-
tu akcji LOTOSU. Do tego 
ostatecznie nie doszło, ale 
drzwi do takiej prywatyzacji 
były otwarte. Różnie to się 
mogło potoczyć, patrząc w 
świetle tego, co dziś wiemy, 
jak działa Rosja, jak wygląda 
rynek europejski i jak wyglą-
dają państwa uzależnione 
od rosyjskiego gazu, które 
nie mają własnych zasobów 
i koncernów. Prosiłbym o 
komentarz, bo mi trochę po-
wiało grozą po tym, co prze-
czytałem rano.
Widziałem te informacje i 
nie są one dla mnie jakimś 
szczególnym zaskoczeniem, 
chociaż mogą wprowadzać w 
konsternację, jak daleko się-
gała naiwność w polityce wo-
bec Rosji, jak niebezpieczne to 
mogło mieć skutki. To hasło 
premiera Donalda Tuska, że 
chcą dialogu z Rosją taką, jaka 
ona jest, było w pewnej mie-
rze symboliczne i przekładało 
się pewnie na tę, ale i sądzę, 
że na szereg jeszcze innych 
decyzji, które odkryjemy, a 
które być może były podejmo-
wane w duchu przekonania, 
że z Rosją można dogadać się, 
jak z każdym innym partne-
rem i obdarzać ją zaufaniem. 

Doskonale wiemy, że to była 
polityka błędna. Wówczas 
Donald Tusk i jego rząd pro-
wadził inną politykę, a Prawo 
i Sprawiedliwość ostrzegało, 
że ta polityka jest niezwykle 
niebezpieczna. Dzisiaj można 
mieć gorzką satysfakcję, bo 
trudno odczuwać satysfakcję, 
kiedy Rosja prowadzi agresję 
zbrojną na swojego i naszego 
sąsiada, że w tamtej sprawie 
mieliśmy rację. Dobrze, że 
dzisiaj nie rządzą ci, którzy 
wówczas podejmowali decy-
zje, bo moglibyśmy być w sy-
tuacji daleko poważniejszej.

Czy to nie jest tak, że nasza 
dyplomacja, prowadzona w 
różnych kierunkach, ma w 
sobie trochę naiwności? Tu 
mamy przykład tych spraw 
rosyjskich, ale tak sobie my-
ślę o teraźniejszości. Wszy-
scy mówimy, że Ukraina 
jest naszym przyjacielem, że 
będziemy współdziałać i ro-
bić razem interesy. Parę dni 
temu słyszałem wypowiedź 
szefa ukraińskiej dyplomacji 
Dymytro Kułeby, który mówi 
o Niemczech, jako liderze, 
który przejął inicjatywę w 
Europie, jeśli chodzi nie 
tylko o dostawy broni, ale 
także sankcje i gra pierwsze 
skrzypce. Nie widzę tego, co 
do tych sankcji. Może to jest 
początek twardych intere-
sów, które Ukraina będzie 
chciała robić przede wszyst-
kim z Niemcami? To jest taki 
gest. Jest zły policjant, am-
basador Melnyk i dobry po-
licjant Kułeba, który mówi, 
że Niemcy są ich głównym 
wsparciem i liderem. Tak to 
trochę brzmi.
Też byłem nieco zaskoczony 
tymi słowami ministra Kułe-
by, bo doskonale wiemy, jak 
w poprzednich tygodniach 
wyglądała dyskusja sankcyj-
na. Myślę, że te słowa trzeba 
traktować, jako taką premię 
dla Niemiec ze strony Ukra-
iny. Premię narracyjną, bo 
słowa niewiele kosztują, a 
pewne znaczenie mają, bo 

idą w świat, są powielane i 
kształtują wizerunek. Myślę, 
że to taka premia za poparcie 
embarga na ropę w szóstym 
pakiecie sankcyjnym. Wie Pan 
doskonale, że długo trwały o 
tym dyskusje. My byliśmy tu 
bardzo aktywni w naciskaniu 
na Niemcy, aby embargo na 
ropę zostało wprowadzone. 
Czy zostanie, to zobaczy-
my, bo mamy w tej sprawie 
jeszcze opór innych krajów. 
Niemcy zmieniły stanowisko 
po raz kolejny pod naporem, 
mogę powiedzieć bez prze-
sadnej skromności, że przede 
wszystkim polskiej dyploma-
cji, bo byliśmy tutaj z grona 
państw UE najbardziej aktyw-
ni w dialogu z partnerami, do-
magając się twardych sankcji. 
Myślę, że Ukraina chciała ten 
gest docenić, stąd te słowa.

Nie boi się Pan, że jak przyj-
dzie co do czego, to na Ukra-
inę wejdą jednak Niemieckie 
firmy? Odbudowa kraju to 
szansa na ogromny rozwój 
i dla tego kraju, który jest 
odbudowywany, bo historia 
tak pokazywała często, ale 
też często dla tych, którzy 
pomagają. Wszyscy ostrzyli 
sobie zęby na to, że Ukra-
ińcy nas nie zostawią w tej 
sytuacji, a ja postrzegam te 
niemieckie firmy, jako siłę 
na tyle dużą, że to może się 
rozbić o takie czyste, gospo-
darcze interesy.
Rzecz nie w tym, żeby się bać, 
a już na pewno nie będąc wi-
ceministrem spraw zagranicz-
nych, ale należy przeciwdzia-
łać tendencjom, które mogą 
być sprzeczne z polską racją 
stanu. Zapewniam, że ostat-
nie tygodnie, to są tygodnie 
naszej wytężonej pracy. W tej 
chwili na różnych odcinkach 
mamy na uwadze ten aspekt, 
że kiedy sytuacja się ustabili-
zuje, chcemy być gotowi, żeby 
móc wspierać Ukrainę między 
innymi w odbudowie tego 
kraju, bo to będzie potrzebne. 
Zwracam uwagę na organiza-
cję konferencji donorów przez 

premiera Mateusza Mora-
wieckiego i premier Szwecji w 
Warszawie, gdzie zebraliśmy 
ponad 6 mld euro na odbudo-
wę Ukrainy. Myślimy i działa-
my nie tylko w krótkotermi-
nowej perspektywie, ale także 
patrząc dalekosiężnie.

Czyli, jak rozumiem, jest 
prowadzony w tej sprawie 
jakiś lobbing. Teraz rzecz, 
która od dawna mi spędza 
sen z powiek, czyli kwestia 
obsady ambasady polskiej 
w Berlinie. Po ustąpieniu 
prof. Przyłębskiego mamy 
tam wakat. Mam wrażenie, 
że to kluczowa placówka, 
bo widać, co robi ambasador 
Melnyk. Jest bliżej, czy dalej 
tego, żeby została obsadzo-
na? Jaki to jest horyzont cza-
sowy?
Jest bliżej, niż dalej. Jest już 
kandydat w tej sprawie.

Kandydat? Czyli to mężczy-
zna?
Nic więcej Panu nie zdradzę. 
Mogę tylko powiedzieć, że ci, 
którzy narzekają, że ambasa-
dy nie są wystarczająco szyb-
ko obsadzane, to nie zawsze 
może pamiętają, jak złożona 
jest procedura wyboru am-
basadora. Musi w tej sprawie 
wypowiedzieć się minister 
spraw zagranicznych i pre-
mier, a ostatecznie powołuje 
prezydent, więc to jest jego 
decyzja i musi być zgoda, co 
do kandydata, ze strony pre-
zydenta, zgoda komisji spraw 
zagranicznych w Sejmie i 
przejście wszystkich procedur 
bezpieczeństwa, związanych 
z kandydatem. Od momen-
tu wyboru kandydata, to jest 
mniej więcej w bardzo ambit-
nym reżimie 5-6 miesięcy. W 
tej sprawie wybór został do-
konany, więc mam nadzieję, 
że to jest perspektywa bliższa 
około 3, może maksymalnie 
4 miesięcy, kiedy ambasador 
obejmie placówkę w Berlinie.

Bardzo jestem ciekawy, jaka 
to jest postać i jakie ma na-
stawienie, jadąc do Niemiec. 
Ambasador Przyłębski pod-
czas konferencji, uświetnia-
jącej 95-lecie naszego radia 
powiedział, że przyjechał do 
Niemiec, jako realista, a wy-
jeżdżał, jako germanofob. To 
może była lekka kokieteria, 
ale coś w tym jednak jest.

Pan ambasador Przyłębski 
pełnił swoją misję niesłycha-
nie ambitnie i ofiarnie. Wy-
kuwał tam ścieżki w czasem 
kamiennych korytarzach, w 
których nie było to łatwe. Je-
stem mu bardzo wdzięczny za 
tak dobrze pełnioną funkcję. 
Jego następca nie będzie miał 
łatwego zadania, ale to osoba 
doświadczona i będzie w sta-
nie spróbować przynajmniej 
tę pałeczkę w tej sztafecie 
podjąć.

Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)
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O tym, że w bibliotece można 
twórczo spędzić czas i do-
brze się bawić przekonały się 
dzieci, które odwiedziły rako-
niewicką bibliotekę, z okazji 
Tygodnia Bibliotek 2022, któ-
rego hasłem przewodnim było 
„Biblioteka – świat w jednym 
miejscu”. Pierwsze spotkanie 
„Tropiciele faktów – prawda 
czy fałsz” odbyło się 10 maja, 
drugie pt. „Ciekawość pierw-
szy stopień do… wiedzy” 12 
maja. Dzieci nie tylko zapo-
znały się z bogatym księgo-
zbiorem, ale przede wszyst-
kim dowiedziały się jak z niego 
korzystać. Podczas spotkania 

obejrzały mini teatrzyk Ka-
mishibai o dziewczynce, któ-
ra nie lubiła czytać książek, 

ale z czasem przekonała się, 
jak ciekawe jest obcowanie 
z książką. Zaskoczeniem dla 

dzieci i dużą frajdą było odga-
dywanie przygotowanych dla 
nich i rozmieszczonych w róż-

nych miejscach, zaszyfrowa-
nych informacji w kodach QR, 
które można było odczytać 
po zeskanowaniu kodu, za 
pomocą specjalnej aplika-
cji. W kodach zaszyfrowa-
ne były hasła do „Bajkowej 
krzyżówki”, w której należa-
ło odgadnąć hasło główne. 
Kolejną niespodzianką, było 
uczestnictwo w „bibliotecz-
nych podchodach”, w której 
uczestnicy musieli odgady-
wać przygotowane zagadki, 
a każda odgadnięta zagadka 
prowadziła do kolejnej, kie-
rując uczestników zabawy do 
różnych miejsc, w poszukiwa-

niu ukrytego skarbu. W filii 
w Rostarzewie 10 maja odbyła 
się lekcje biblioteczna „Szkoła 
Czi-tam” z teatrzykiem Kami-
shibai oraz 12 maja „Po drugiej 
stronie gór”, w której wzięły 
udział dzieci z klasy pierwszej 
oraz trzeciej. Filia Jabłonna 
przygotowała dla dzieci gry 
i zabawy „Książkowe pole-
cajki”, spotkanie odbyło się 
9 maja oraz w ramach zajęć 
kreatywnych, które odbyły 
się 13 maja, zabawy z książką 
oraz własnoręczne robienie 
zakładek.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach

W ramach tygodnia Biblio-
tek w naszej bibliotece oraz 
filiach w Rostarzewie i Ja-
błonnie gościł Pan Poeta, au-
tor  Ptasiej serii, książeczek 
z morałem, w każdej z nich 
ukryta jest cenna, życiowa 
lekcja. Recytowane rymo-
wanego tekstu przez autora 
z pamięci  i z zabawną in-
tonacją sprawiło, że mali 
uczestnicy słuchali z wielką 
uwagą i na zadawane pytania 
dotyczące usłyszanej treści, 
odpowiadali bezbłędnie. Pa-
cynkowo - zabawowe warsz-
taty bardzo się dzieciom 

podobały, wyzwalały wiele 
pozytywnej energii i dużo 
radości. Wszystkim tym, 
którzy nie mieli okazji być 
na spotkaniu zapraszamy do 
wypożyczania książek Pana 
Poety o „Kurze, co tyła na 
diecie”,  „Sowie, co bałagan 
ma w porządku”, „Wróblu, co 
oćwierkał sąsiadów”, „Kru-
ku, co kracze pokrakanie”, 
„Pawiu, co ogon miał z przy-
jaźni”, ”Kaczce, co przebrała 
miarkę”. Książki dostępne są 
we wszystkich naszych pla-
cówkach.

Gminna Publiczna w Rakoniewicach

Lekcje biblioteczne dla dzieci

Spotkanie z Panem Poetą

Tegoroczny Tydzień Bibliotek 
zakończyliśmy spotkaniem 
autorskim dla dorosłych, z 
panią Katarzyną Golik, au-
torką powieści z gatunku lite-
ratury kobiecej m. in. „Nigdy 
nie jest za późno”, „Życie za 
życie”, „Mam na imię Walen-
tyna czy „Opowieści Zuzan-
ny”. Swoje powieści autorka 
wydaje pod pseudonimem 
Katarzyna Janus. Z wykształ-
cenia jest lekarzem pediatrą, 
pulmonologiem dziecięcym 
i specjalistą w rehabilitacji 
medycznej. Myśl o pisaniu 
narodziła się podczas spo-
tkania grona przyjaciółek, a 
akcje swoich książek umiesz-
cza w różnych krajach, które 
odwiedziła osobiście, i które 
wywarły na niej duże wraże-
nie. To, że 

z zawodu jest lekarzem, 
ma duży wpływ na fabułę, 
w której gdzieś tam zawsze 
przewija 

się wątek medycyny. Au-
torka okazała się dobrą ga-
wędziarką, opowiadała tak 

pięknie i z taką pasją o swoich 
powieściach i podróżach, że 
wspólnie spędzony czas mi-
nął bardzo szybko. 

W trakcie spotkania wy-
świetlane były zdjęcia wyko-
nane osobiście przez panią 
Katarzynę 

z miejsc, które odwiedziła, 
a które pojawiają się na kar-
tach powieści. Po spotkaniu 
można było zakupić książki i 
o trzymać autograf naszego 
gościa.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach

Spotkanie z Katarzyną Janus

7 maja 2022 roku strażacy 
z OSP KSRG Miedzichowo 
świętowali swoje 95-lecie po-
wstania swej jednostki.

Uroczystość rozpoczę-
ła Mszą Świętą w intencji 
strażaków w parafii pw. św. 
Stanisława Biskupa i Mę-
czennika w Miedzichowie. 
Następnie wszyscy uczest-
nicy obchodów przemasze-
rowali na plac przed remizą 
OSP Miedzichowo.

Oficjalne obchody rozpo-
częły się złożeniem meldun-
ku Dowódcy całej uroczysto-
ści.

Następnie głos zabrał dh 
Krzysztof Górny - Druh OSP 
Miedzichowo, który przy-
witał zaproszonych gości, 
wśród których znaleźli się 
m.in.: Stanisław Piechota – 
Wójt Gminy Miedzichowo, 
Przemysław Jarecki – Dyrek-

tor Biura Poselskiego Marci-
na Porzucka, Wojciech Woś-
kowiak – w imieniu Senatora 
RP Jana Filipa Libickiego, mł. 
bryg. Marek Kołdyk - Komen-
dant Powiatowy PSP, Zbi-
gniew Oses – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Miedzichowie, Ks. Ma-
rek Krysmann – Proboszcz 
Parafii w Miedzichowie, 
Ks. Kanonik Grzegorz Gał-
kowski – Dziekan Dekanatu 
Lwóweckiego, Tadeusz Ko-
lecki – Przewodniczący Rady 
Gminy Miedzichowo, Miro-
sława Kortus – Prezes Banku 
Spółdzielczego w Nowym 
Tomyślu, Grzegorz Szyld - 
Nadleśnictwo Bolewice oraz 
jednostki OSP w Bolewicach, 
Grudnej, Jabłonki Starej oraz 
jednostka OSP Psarskie.

Odczytano historię jed-
nostki OSP Miedzichowo.

Kolejnym punktem ju-
bileuszu było przekazanie 
nowego pojazdu ratowniczo 
– gaśniczego dla jednostki 
OSP Miedzichowo. Kluczyki 
do pojazdu przekazał Wójt 
Gminy Miedzichowo wraz 
z Komendantem PSP w No-
wym Tomyślu na ręce kie-
rowcy jednostki OSP Miedzi-
chowo.

Wójt Gminy Miedzichowo 
Stanisław Piechota z okazji 
95-lecia powstania Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Mie-
dzichowie złożył serdeczne 
gratulacje wszystkim stra-
żakom ochotnikom oraz 
wręczył symboliczną sta-
tuetkę. Podziękował za co-
dzienne realizowanie zadań, 
ofiarność i trud ponoszony 
w wypełnianiu obowiązków, 
za poświęcenie w ochronie 
życia i mienia ludzkiego.  

Życzył druhnom i druhom 
wiele satysfakcji i zadowo-
lenia z wykonywanych obo-
wiązków zawodowych i spo-
łecznych, spełnienia planów 
i zamierzeń, aby służba 
drugiemu człowiekowi była 
zawsze źródłem osobistej 
satysfakcji i społecznego 
uznania  oraz wręczył  po-
dziękowania za pomoc przy 
organizacji punktu Kontro-
lno-Odżywczego w Miedzi-
chowie

w ramach Biegów Ultra 
Cross GWiNT.

Nie zabrakło również ży-
czeń i podziękowań za wy-
konywaną służbę na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej, 
kierowanych przez zapro-
szonych gości w stronę stra-
żaków OSP Miedzichowo. Na 
zakończenie wszyscy stanęli 
do pamiątkowego zdjęcia.

Uroczyste obchody 95-lecia OSP Miedzichowo
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MŁODE JEGO SERCE TAK JAK MOJE DZIŚ
DROGĄ SWOJĄ CHCIAŁO NAPRZÓD IŚĆ
KOCHAĆ MARZYĆ ŚPIEWAĆ PIĘKNIE ŻYĆ
DLA „TAKIEJ JAK TY” MIŁOŚCIĄ BYĆ

NIKT JAK KRZYŚ NIE KOCHAŁ GITARY
JEMU PALCE SAME ŻYWE MELODIE GRAŁY
POWRÓCIŁ OJCIEC I JEGO „BIAŁY KRZYŻ”
„KWIATY WE WŁOSACH” WSPOMINAM 
DO DZIŚ

NIE ZATARŁ PO NIM DAWNYCH ŚLADÓW 
CZAS
POLSKIE MIAŁ SERCE TAK JAK KAŻDY Z 
NAS
WSPOMINAŁ LATAWCE Z OJCZYSTYCH 
STRON
„WIŚNIOWY SAD” I SWÓJ RODZINNY 
„DOM”

TWARDE BYŁO ŻYCIE TEGO MŁODEGO 
CZŁOWIEKA
CHOĆ CZAS PŁYNIE WARTKIM NURTEM 
JAK RZEKA
KRZYŚ W URNIE SPOCZĄŁ NA OJCZYSTEJ 
ZIEMI
PEWNE ŻE ŻYJE W PAMIĘCI MIĘDZY FANA-
MI SWYMI

(C)ZBIGNIEW ROTH

Tradycyjnie tym razem 
z jednodniowym opóźnie-
niem, miało miejsce kolejne 
spotkanie w ramach Senio-
ralnych Muzykaliów w Jeżyc-
kim Centrum Kultury w dniu 
26. 04. 2022 r.

Tym razem było to szcze-
gólne spotkanie z siostrą 
Krzysztofa Klenczona sym-
patyczną p. Hanną Klenczon 
(na zdjęciu) a tematem  Życie 
i Twórczość Krzysztofa Klen-
czona. Wstępem tradycyjnie 

był wspólny posiłek przygo-
towany przez Państwa Wy-
rębskich gospodarzy w Starej 
Prochowni.

Szczególny klimat tego 
spotkania, to jak zawsze 
pretekst do wspominania 
wspaniałych , nieobecnych 
już między nami artystów 
do których grona należy bez 
wątpienia zaliczyć Krzyszto-
fa Klenczona. Krzysztof Klen-
czon to magiczna osobowość 
, człowieka i artysty, który z 
osoby wyjątkowo nieśmia-
łej z biegiem czasu stał się 
liderem i ikoną obok Sewe-
ryna Krajewskiego Zespołu 
Czerwone Gitary. Właściwie 
trzeba powiedzieć, że swo-
ista rywalizacja między tymi 
dwoma artystami spowodo-
wała narodziny piosenek , 
które na wiele pokoleń zapi-
sały się trwale w almanachu 
Polskiej Muzyki Rozrywko-
wej. Krzysztof Klenczon był 
muzykiem amatorem, samo-
ukiem ale też tytanem pracy, 
który mając świadomość nie-
doskonałości swojego warsz-
tatu, ćwiczył całymi dniami 
o czy wspomniała na spotka-
niu jego siostra Hanna. Na-
tomiast Seweryn Krajewski, 
to absolwent klasy skrzypiec 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej i Liceum Muzycznego w 
Gdańsku, do którego uczęsz-
czał od 1961 roku, grając na 
gitarze i śpiewając w czasie 
nauki w zespołach Błękitni 
oraz Złote Struny. Okazu-
je się, że to co mogło dzielić 
młodych ambitnych artystów 
z biegiem czasu połączyło ich 

w pasji tworzenia wspania-
łych utworów muzycznych 
do których słowa pisali znani 
tekściarze. Kim był Krzysz-
tof Klenczon ? „Krzysztof 
Antoni Klenczon pseudonim 
Niuniek (ur. 14 stycznia 1942 
w Pułtusku, zm. 7 kwietnia 
1981 w Chicago – polski kom-
pozytor, wokalista, gitarzy-
sta i akordeonista muzyki 
rockowej. W 1959 ukończył 
Liceum Ogólnokształcące w 
Szczytnie. Rozpoczął stu-
dia z budowy dróg i mostów 
na Politechnice Gdańskiej, 
jednak po kilku miesiącach 
zrezygnował z nich. W la-
tach 1960-1962 uczył się w 
Gdańskim Studium Wycho-
wania Fizycznego (Studium 
Nauczycielskim). W 1962 w 
duecie z Karolem Warginem 
został laureatem I Festiwalu 
Młodych Talentów w Szcze-
cinie (Mały miś). W latach 

1962–1964 był gitarzystą 
zespołu Niebiesko-Czarni, 
z którym w 1963 wystąpił w 
„Olympii” w Paryżu. Lider ze-
społów muzycznych: Pięcio-
linie (1964), Czerwone Gitary 
(1965–1970) i Trzy Korony 
(1970–1972).

Kompozytor największych 
przebojów Czerwonych Gi-
tar (obok Seweryna Krajew-
skiego): Taka jak ty, Historia 
jednej znajomości, Nikt na 
świecie nie wie, Biały krzyż, 
Wróćmy na jeziora, Gdy kie-
dyś znów zawołam Cię, Kwia-
ty we włosach, Powiedz sta-
ry gdzieś ty był, Jesień idzie 
przez park i Trzech Koron: 
10 w skali Beauforta, Port, 
Czyjaś dziewczyna, Natalie - 
piękniejszy świat.

W grudniu 1967 w katedrze 
oliwskiej zawarł związek 
małżeński z Alicją Cywiń-
ską. W 1973 na stałe wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie komponował, nagrywał 
i występował. W latach 1978–
1979 koncertował w Polsce.

Został ranny w wypadku 
samochodowym, gdy wra-
cał 27 lutego 1981 z koncertu 
charytatywnego w klubie 
Milford w Chicago. Zmarł 7 
kwietnia 1981 w Szpitalu św. 
Józefa (Saint Joseph Hospital) 
w Chicago. Urnę z procha-
mi złożono w dzień imienin 
25 lipca 1981 na cmentarzu 
komunalnym przy ulicy Ma-
zurskiej w Szczytnie.”(Źródło 
Wikipedia)

Naszemu spotkaniu z hi-
storią życia i twórczości, 
wzbogaciła o osobiste re-

fleksje i wspomnienia siostra 
Krzysztofa, poznanianka z 
wyboru Hanna Klenczon. 
Zapytana o wspomnienia 
z okresy wspólnego dora-
stania w domu rodzinnym 
Hanna mówi czule o swoim 
starszym bracie Krzyszto-
fie, który po śmierci ich taty 
żołnierza AK, sprawował 
wspólnie z ich mamą rodzi-
cielska opiekę nad nią. W 
tym miejscu należy podkre-
ślić niezwykłą i patriotyczną 
rolę ojca Krzysztofa, który 
przekazał wiele ze swoich 
przykrych doświadczeń jakie 
miał w imię miłości do Ojczy-
zny. Efektem tego był rów-
nie piękny i głęboki w swej 
treści utwór pt. Biały Krzyż. 
Wspaniała to cecha młodego 
artysty, który namaszczony 
przez ojca polskością, potra-
fi to przekazać następnym 
pokoleniom w tak szczegól-
ny sposób. Krzysztof   choć 
wspominany jako człowiek 
impulsywny, nie nasyca swo-
jej twórczości agresją ale i 
tak utwory są dynamiczne, 
refleksyjne a i czasem bardzo 
osobiste i liryczne.

Niezwykle bolesne jest 
odejście artysty w tak mło-
dym wieku w dodatku na 
obczyźnie. Ten Amerykań-
ski wątek życiorysu Krzysz-
tofa Klenczona, to swoisty i 
osobisty dramat człowieka 
wyrwanego przez los z ojczy-
stej ziemi. Znamienny jest 
powrót na jej łono, kiedy w 
dniu pogrzebu na cmentarzu 
w Szczytnie rozpętała się bu-
rza z piorunami. Hanna Klen-

czon wspomina, że Krzysztof 
powiedział, że chciałby aby 
w dniu jego pogrzebu, była 
taka właśnie pogoda. Jed-
ną namiętności Krzysztofa 
Klenczona było pływanie 
łódką po mazurskich jezio-
rach i wędkowanie. Ale i tam 
jego wierną towarzyszką była 
gitara. Wszystko to już hi-
storia i piękne wspomnienie 
o wspaniałym wrażliwym 
i utalentowanym artyście. 
Skoro o historii mowa, to 
szkoda, że ma taką ciemną 
barwę związaną z tragicz-
nym losem młodego czło-
wieka, który kiedyś skom-
ponował utwór pt. „Nie 
przejdziemy do historii”. 
Szkoda, że nie mógł się oso-
biście przekonać jak bardzo 
się mylił, jak i tego, że bardzo 
bym chciał czytać historię 
związaną z jego życiem, bez 
tego tragicznego finału. Spo-
tkanie żywe i barwne, okra-
szone wspomnieniami nie 
tylko żywych i obecnych na 
spotkaniu , ale wzbogacone 
o refleksyjne miksy video o 
minionym czasie świetności 
Krzysztofa Klenczona, Sewe-
ryna Krajewskiego i Czerwo-
nych Gitar oraz wielu innych 
znanych i cenionych do dzi-
siaj artystów.   Spotkanie jak 
zwykle tradycyjnie zamknął 
oddany sercem idei  naszych 
muzycznych spotkań, przy-
jaciel artystów red, Krzysztof 
Wodniczak z zaproszeniem 
na kolejne w określonych po-
niedziałkowych terminach.

Tekst: Zbigniew Roth 
Zdj.: Hieronim Dymalski

Wspomnienie o Krzysztofie Klenczonie

Prawie do końca lat 90. Po-
przedniego wieku poznańskie 
Piątkowo mogło cieszyć się 
prężną działalnością Domu 
Kultury „Dąbrówka”, gdzie 
z dużym powodzeniem mia-
ły miejsce liczne wydarzenia 
kulturalne, a w Sali widowi-
skowo-kinowej odbywały 
się seanse filmowe. Obecnie 
w „Dąbrówce” prężnie działa 
głównie biblioteka z czytel-
nią, a życie kulturalne i kółka 
zainteresowań przeniosły się 
do klubów osiedlowych.

Wszystkie kluby osiedlowe 
strukturalnie podlegają Po-
znańskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, choć bezpośrednio 
zarządzają nimi administra-
cje poszczególnych osiedli. 
Jednym z nich, zdecydowanie 
wyróżniającym się prężno-
ścią działania jest Osiedlowy 
Klub „Korona” na os. Bolesła-
wa Śmiałego.

Niezwykle obszerny zakres 
działania zaskakuje swoją 
różnorodnością, co w oczy-
wisty sposób satysfakcjonu-
je mieszkańców. Zwłaszcza 
tych, którzy na emeryturze 
nie chcą spędzać życia tylko 
w oknie swojego mieszkania. 
Znajdują oni tutaj sposób 
na ciekawe spędzanie cza-
su, rozwijają swoje talenty 

i zainteresowania, na które 
podczas pracy zawodowej 
nie mieli czasu. A wybór mają 
niemały.

Dwa razy w tygodniu od-
bywa się gimnastyka roz-
ciągająca. Klubowy zespól 
wokalny zapraszany jest na 
występy w różnych klubach 
w Poznaniu. Członkowie 
kółka plastycznego malują 
i organizują wernisaże. Kółko 
„Koralik” zajmuje się hafciar-
stwem i wyrobem różnego 
rodzaju biżuterii, raz w roku 
wystawiając swoje prace na 
Targach Poznańskich, gdzie 
mają swoje własne stoisko. 
Dla zainteresowanych odby-
wa się nauka języka angiel-
skiego, działa też kółko bry-
dżowe. Sukcesami cieszy się 

klubowy teatr, którego człon-
kowie spełniają się aktorsko, 
w scenariuszach przez siebie 
napisanych. Swoje sztuki gra-
ją również w innych klubach, 
do których są zapraszani. Nie 
są też rzadkością zabawy ta-
neczne i to nie tylko w karna-
wale, oraz jednodniowe, ale 
też i zagraniczne wycieczki 
turystyczne.

Jednak na szczególne pod-
kreślenie zasługują rozliczne 
imprezy artystyczne, jakie 
odbywają się w „Koronie”, 
z udziałem znanych i lubia-
nych artystów. Na przestrze-
ni lat, koncertowało ich tu-
taj tak wielu, że nie sposób 
wszystkich wymienić, ale 
byli to tacy artyści jak Jerzy 
Połomski, Krystyna Giżow-

ska, Grażyna Łobaszew-
ska, Farida, Piotr Kuźniak, 
Agnieszka Różańska, Woj-
ciech Gąsowski, Eleni i wielu 
innych znanych i lubianych. 
Dodatkowym walorem dla 
mieszkańców Piątkowa jest 
to, że imprezy te nie są bile-
towane, co dla kieszeni sty-
pendystów ZUS-u nie jest 
obojętne.

- Jak możliwe jest działanie 
klubu, zakrojone na tak sze-
roką skalę? – pytam instruk-
torkę, panią Ludmiłę Kłos, za-
wiadującą klubem „Korona” .

- Myślę, że jest to możli-
we przede wszystkim dzięki 
temu, że wielu klubowiczów 
czynnie angażuje się w życie 
klubowe, wkładając w to wie-
le serca i własnej inicjatywy. 

Kółka zainteresowań najczę-
ściej prowadzą sami klubo-
wicze, a zajęcia odnotowy-
wane są w dziennikach zajęć 
– odpowiada pani Ludmiła. 
– A poza tym istnieje Rada 
Klubu, z którą spotykam się 
raz w tygodniu i omawiany 
jest plan działania w danym 
miesiącu.

- Od jak dawna prowadzi 
pani „Koronę”?

- W tym roku we wrześniu 
„Korona” będzie obchodzi-
ła 30-lecie, a mnie także we 
wrześniu, minie 16 lat pracy 
na rzecz klubu. Początkowo 
to był Klub Seniora, jednak 
ze względu na różnorodność 
i zakres działania, dzisiaj jest 
to Osiedlowy Klub „Korona”. 
Zresztą, dla nas seniorzy to 

jest wiek 96 plus – śmieje się 
pani Ludmiła.

- Co dla pani w działalno-
ści klubu stanowi największą 
wartość ?

- Wszystko jest ważne, 
ale bardzo cenię sobie naszą 
działalność charytatywną, 
którą zajmujemy się od ponad 
10-ciu lat. Klub zajmuje się 
dziećmi niepełnosprawnymi 
w Stemplewie oraz w Mosi-
nie. Opieka polega na zbiera-
niu darów i przekazywaniu 
ich do Ośrodków. Wspomaga-
my również fundację i stad-
ninę koni Bohdana Smolenia, 
którą po jego śmierci prowa-
dzi jego życiowa partnerka. 
Do stadniny zapraszane są 
dzieci, a rodzice przynoszą ze 
sobą paszę dla koni.

Rzeczywiście, o skali tych 
działań świadczą liczne po-
dziękowania i dyplomy jakie 
zdobią ściany klubu.

Szefowej Osiedlowego Klu-
bu „Korona”, pani Ludmile 
Kłos życzymy dużo zdrowia 
i sił do dalszej pracy, gdyż 
leży to w interesie mieszkań-
ców nie tylko Osiedla Bole-
sława Śmiałego, co potwier-
dza niżej podpisany, gdyż też 
jest jego mieszkańcem.

Tekst: Ryszard Bączkowski
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Korona Bolesława Śmiałego
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Najlepsze zdjęcia reporta-
żowe z całego świata w jed-
nym miejscu. Od wielu lat ta 
niezwykła wystawa pokazy-
wana jest także w Poznaniu. 
Myślę, ze nawet jeśli ktoś nie 
za bardzo interesuje się foto-
grafią, to warto tą ekspozycję 
zobaczyć. Bo twórcy z całego 
świata starają się przybliżyć 
nam nie tylko jego istotne 
problemy, ale niekiedy także 
sceny z życia codziennego, 
które może być także fascy-
nujące, szczególnie wtedy 
gdy ta codzienność ma miej-
sce na drugim krańcu kuli 
ziemskiej. To często także 
utrwalone na zdjęciach zma-
ganie się z zapewnieniem so-
bie podstawowych, czy wręcz 
minimalnych dóbr niezbęd-
nych do przeżycia.

Stąd w zasadzie każda edy-
cja World Press Photo jest je-
dyna w swoim rodzaju.

W tym międzynarodowym 
konkursie, może wziąć udział 
w zasadzie każdy. Całość po-
dzielona jest na cztery kate-
gorie: Fotoreportaż, Projekt 
długoterminowy, Zdjęcia 
pojedyncze, oraz Format 
Dowolny. Do tego dochodzi 
podział kolejny. Tu oprócz 
Europy, Azji, Ameryki Połu-
dniowej, mamy także Azję 
Południowo – Wschodnią 
oraz Amerykę Północną i 
Centralną. Do tej edycji kon-
kursu nadesłano około 65 
tys. zdjęć ze 130 krajów. Wy-

branie z takiego bogactwa fo-
tografii najlepszych, najcie-
kawszych to zawsze nie lada 
problem. Czy te zwycięskie, 
zgromadzone w pawilonie nr 
11 na terenie MTP w Pozna-
niu, czyli popularnej „Iglicy”  
zaciekawią Państwa? To już 

należy ocenić samemu.
Na tej wystawie znajdzie-

my także kilka najbardziej 
intrygujących prac nagro-
dzonych na przestrzeni 
ostatnich kilku dekad.

Przy okazji prezentacji 
World Press Photo mamy też 

wystawę prac fotograficz-
nych Szymona Brodziaka pod 
wspólnym tytułem - „Histo-
ria uchwycona w kadrze – 
100 lat MTP”. To kilka dużych 
formatów osadzonych w tar-
gowej przestrzeni.

Do tego w „Iglicy” pokaza-

no prace malarskie członków 
Związku Artystów Plasty-
ków. Tej ekspozycji nadano 
tytuł - „6 spojrzeń na sztu-
kę”. Akwarela, technika 
pas strukturalna, olejna i z 
użyciem żeli, oto techniki w 
jakich obrazy wykonano. W 
czasie trwania World Press 
Photo artyści prowadzili 
także warsztaty dla najmłod-
szych. To chyba jeden z naj-
lepszych sposobów zaintere-
sowania dzieci fascynującym 
światem realnym. Pełnym 
zagadek i choć nie zawsze 
łatwym, to przynoszącym 
namacalne rezultaty w czasie 
własnych zmagań z techni-
kami plastycznymi. Do tego 
światem jakże odmiennym 
od wirtualnych doznań po-
zbawionych osobistych kon-
taktów z rówieśnikami, które 
często pomagają przecież w 

powstawaniu naturalnej chę-
ci rywalizacji. Rywalizacji, 
która w latach późniejszych 
może dać szansę na prze-
kształcenie się w tworzenie 
nowych dokonań nie tylko... 
w świecie plastyki.

Na koniec jeszcze słowo o 
miejscu prezentacji wysta-
wy. To oddana po renowacji 
targowa „Iglica”. Z wystroju 
wnętrza w obecnym kształ-
cie wnioskować można, że 
zasadniczo zmieniała ona 
swoją rolę i z miejsca będące-
go dotąd częścią ekspozycyj-
ną organizowanych imprez 
targowych stałą się prze-
strzenią dającą możliwość 
prezentacji osobnych dzia-
łań. Działań pozwalających 
na szerszą ofertę kulturalną. 
Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że po zakończeniu 
przebudowy pawilonu nr.2 
wraz z okolicznym terenem, 
przestrzeń poświęcona sze-
roko rozumianej kulturze i 
wypoczynkowi zwiększy się 
decydowanie, a wspomniana 
już „Iglica” stanie się częścią 
całego tego kompleksu i tak 
tereny Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w pew-
nym fragmencie staną się 
ogólnodostępne przez cały 
rok.  

Zatem czekamy na całko-
wite zakończenie prac i kolej-
ne propozycje kulturalne.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

World Press Photo w „Iglicy”

Programy lekowe to rodzaj 
leczenia, w którym stosowa-
ne są kosztowne substancje 
czynne. W przypadku niektó-
rych substancji stosowanych 
w chorobach rzadkich lub 
ultrarzadkich koszt leczenia 
jednego pacjenta przekracza 
1 mln złotych rocznie. Leki 
mogą być podawane pacjen-
towi w warunkach ambulato-
ryjnych (w poradni) lub w ra-
mach hospitalizacji (podczas 
pobytu w szpitalu). Leczenie 
takie wdraża się w momencie, 
kiedy standardowe metody 
nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów. Aby pacjent mógł 
być leczony w ramach pro-
gramu lekowego musi speł-
nić określone kryteria. Do 
programu lekowego pacjenta 
kwalifikuje lekarz, a zespół 
koordynujący w przypadku, 
gdy dany program tego wy-
maga, zatwierdza kwalifika-
cje. Wielkopolskie palcówki 
realizują około 100 różnych 
programów lekowych. Wiele 
z nich skierowanych jest do 
pacjentów z różnego rodzaju 
nowotworami. W ten sposób 
mogą być leczone m. in.: rak 
piersi, jajnika, płuca, jelita 
grubego, czerniak czy rak 
nerki. Programy lekowe to 
nie tylko terapie onkologicz-
ne, ale też leczenie stward-
nienia rozsianego, tętniczego 
nadciśnienia płucnego, ak-
tywnej postaci reumatoidal-

nego zapalenia stawów czy 
wysiękowej postaci zwyrod-
nienia plamki związanego 
z wiekiem (AMD). W ramach 
programów lekowych leczeni 
są również pacjenci z bardzo 
rzadkimi schorzeniami. 

W Wielkopolskim OW 
NFZ w 2021 roku zostało 
ogłoszonych 18 postępowań 
konkursowych w zakresie 
programów lekowych. Łącz-
na wartość umów zawartych 
w wyniku ubiegłorocznych 
konkursów to ponad 3,7 
mln zł. W tym roku ogło-
szono kolejne postępowania 
na programy lekowe. Sześć 
z nich zostało rozstrzygnię-
tych i w ich wyniku zawarto 
nowe umowy.Dzięki temu, 
wielkopolscy pacjenci uzy-
skali w tym roku dostęp do 
następujących programów: 
Leczenie amifamprydyną pa-
cjentów z zespołem miaste-
nicznym Lamberta-Eatona, 
Leczenie zapobiegawcze cho-
rych z nawracającymi napa-
dami dziedzicznego obrzęku 
naczynioruchowego o cięż-
kim przebiegu, Leczenie pa-
cjentów z chorobą Wilsona, 
Leczenie chorych z ciężką po-
stacią atopowego zapalenia 
skóry, Leczenie pacjentów 
z autosomalnie dominującą 
postacią zwyrodnienia wie-
lotorbielowatego nerek, Le-
czenie dorosłych chorych na 
ciężką anemię aplastyczną. 

W całym 2021 roku na re-
alizację programów lekowych 
przeznaczono ponad 500 
mln złotych. Ponad 450 mln 
zł stanowił koszt substancji 
czynnych wykorzystywa-
nych w tego rodzaju lecze-
niu, pozostała kwota to koszt 
podania tych substancji oraz 
monitorowania skuteczności 
leczenia. Z programów leko-
wych w Wielkopolsce w 2021 
roku skorzystało ponad 14 
tysięcy pacjentów. Ten rodzaj 
leczenia jest dość zróżnico-
wany. Niektóre programy 
wymagają wizyt pacjenta 
raz w miesiącu, inne zakła-
dają podawanie leków raz na 

kwartał. Są leki, które pacjen-
ci otrzymują w postaci table-
tek, inne w zastrzykach, a są 
takie, które wymagają wle-
wów dożylnych w warunkach 
szpitalnych. Realizacja pro-
gramów lekowych w naszym 
regionie oznacza, że placów-
ki przyjmują w każdym mie-
siącu około sześciu tysięcy 
osób biorących w nich udział.
Programem, na który prze-
znaczono najwyższą kwotę 
refundacji w 2021 roku było 
Leczenie chorych na raka 
piersi. Kosztował on ponad 
55 mln zł. Leczenie stward-
nienia rozsianego w ramach 
programu lekowego w 2021 

roku w Wielkopolsce koszto-
wało ponad 37,5 mln złotych. 
Trzeci pod względem kwoty 
refundacji program lekowy, 
to leczenie raka płuca, na co 
przeznaczonych zostało 36,6 
mln złotych. W programie 
tym uczestniczyło 456 cho-
rych. 

Najwięcej pacjentów, bo 
aż 1641,  skorzystało w 2021 
roku z leczenia wysiękowej 
postaci zwyrodnienia plam-
ki związanego z wiekiem 
(AMD). W 2021 roku koszto-
wał on ponad 13,2 mln zł. Na 
drugim miejscu pod wzglę-
dem liczby uczestników, 
znalazł się program – Lecze-
nie stwardnienia rozsianego, 
w którym wzięły udział 1593 
osoby, a na trzecim – Lecze-
nie chorych na raka piersi, 
z którego skorzystało 1067 
pacjentów. To trzy programy 
realizowane w Wielkopolsce, 
w których liczba uczestni-
ków przekracza tysiąc osób. 
W Wielkopolsce realizo-
wanych jest 21 programów 
lekowych, w których liczba 
pacjentów nie przekracza 
10 osób (w każdym). Cztery 
programy mają po jednym 
uczestniku, pięć programów 
– po dwóch i w trzech pro-
gramach leczonych jest po 
trzech uczestników. Dotyczy 
to chorób ultrarzadkich ta-
kich jak: choroba Hurlera, ty-
rozynemia typu 1, agresyw-

na mastocytoza układowa, 
choroba Pompego, choroba 
Cushinga, zespół Huntera. 
W niektórych przypadkach 
koszt substancji czynnej wy-
korzystywanej do leczenia 
jednej osoby w ciągu roku 
przekracza 2 mln złotych 
(choroba Hurlera).

W 2021 roku aż 1811 pacjen-
tów z Wielkopolski korzysta-
ło z programów lekowych 
w innych województwach. 
Najwięcej, bo 547 osób leczy-
ło się w tym zakresie w woje-
wództwie dolnośląskim, 371 
– w łódzkim, 350 w kujaw-
sko-pomorskim, a 243 na 
Mazowszu. W tym samym 
okresie 1401 pacjentów spo-
za Wielkopolski brało udział 
w programach lekowych re-
alizowanych przez podmioty 
w naszym regionie. Najwię-
cej osób przyjeżdża do nas 
z województwa lubuskiego, 
w 2021 roku z programów le-
kowych w Wielkopolsce sko-
rzystało 639 pacjentów z tego 
regionu. 197 pacjentów przy-
jechało do nas z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, 
a 184 – z Dolnego Śląska.

Informacje uzyskane 
z Wielkopolskiego NFZ po-
kazują, jak wiele istotnych 
zadań jest realizowanych 
w naszym województwie ze 
szczególnym uwzględnie-
niem programów lekowych. 

Roman  Szymański

Wielkopolski NFZ przekazał w 2021 roku ponad 500 mln zł na programy lekowe
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Dzisiaj analizując kierunki 
w motoryzacji i uwzględnia-
jąc potrzebę ograniczania 
szkodliwych substancji przez 
pojazdy, spróbujemy przyj-
rzeć się jak do tego tematu 
podchodzi się w różnych czę-
ściach świata. W poprzed-
nim felietonie napisałem, że  
auto elektryczne nie zawsze 
powinno nam się kojarzyć 
jedynie z pojazdem wyposa-
żonymi w zespół akumula-
torów i napędzany prądem 
silnik. Bo w przeciwieństwie 
do jedynego trendu w Euro-
pie np. Japończycy mają inne 
propozycje. Auta elektryczne 
w naszym, czyli europejskim 
rozumieniu mogą, tak jak 
wspomniałem przed chwilą 
posiadać jedynie zespół aku-
mulatorów i elektryczny sil-
nik. Ale Japończycy twierdzą, 
że wcale tak nie musi być. 
Auto napędzane może być 
prądem, ale może też posia-
dać inne źródło zasilania w 
energię, a nie tylko akumu-
latory. Czy ma to sens? Po co 
obciążać samochód innymi 
źródłami generującymi prąd? 
Otóż ma to swoje uzasadnie-
nie. O tym za chwilę, ale już 
na początku musimy chyba 
przyznać, że taka alterna-
tywa daje nam komfort po-
dróżowania i zdecydowanie 

wydłuża zasięg pojazdu. Bo 
kiedy mamy pod maską mały 
silnik spalinowy to w pewien 
sposób jesteśmy uniezależ-
nieni od problemów przy 
punktach ładowania. Nie mu-
simy się denerwować, że czas 
mija, a my jesteśmy dopiero 
w kolejce do upragnionego... 
kontaktu. A potem jeszcze 
odczekamy swoje w czasie 
samego ładowania. I nie my-
ślę tu o znanych nam hybry-
dach, bo w tym przypadku 
silniczek spalinowy nie na-
pędza auta, jest jedynie za-
stępczym generatorem prą-
du, który mamy na pokładzie.  
Przykład? Proszę bardzo. Oto 
taki model wprowadza na 
rynek Mazda. W pewien spo-
sób będzie to powrót silnika 
Wankla, ale tym razem w roli 
pomocniczej. Ten typ napędu 
idealnie nadaje się do takiego 
projektu. Mała objętość, mała 
masa. Mały wirujący tłok. Po-
jemność tej jednocylindrowej 
jednostki około 200 – 250 
cm³. Do tego mały bak na 
około 5l. paliwa. Dlaczego tak 
niewiele? Bo po pierwsze sil-
niczek będzie pracować pod 
bardzo małym obciążeniem, 
stąd zużycie benzyny będzie 
niewielkie, a po drugie ten, 
powiedzmy w tym przypad-
ku agregat,  ma być jedynie 

alternatywą dla stacji gdzie 
możemy uzupełnić energię, 
które i tak mają pozostać 
głównym źródłem zasilania 
zespołu akumulatorów.

Ale taka propozycje to po-
wiem wolności dla kierow-
ców związanych przepisami, 
dekretami do jedynej, właści-
wej drogi narzuconej w Euro-
pie.  Mając takie auto może-
my bez obawy eksploatować 
je w różnych warunkach dro-
gowych. Ale już pojawiły się 
głosy krytyki takiego rozwią-
zania. Po co komu taka niby 
hybryda? Przecież lepiej w to 
miejsce zamontować jeszcze 
większe akumulatory i tak 

zwiększyć zasięg. To oczy-
wiście prawda. Ale przecież 
inżynierom Mazdy chodzi 
o coś zupełnie innego! Wy-
starczy trochę pomyśleć. No i 
oczywiście odrzucić narrację 
lobbystów.

Warto obserwować ja-
pońskie poczynania, biorąc 
pod uwagę, że firmy z Kraju 
Kwitnącej Wiśni intensywnie 
pracują także nad opraco-
waniem ekologicznych pa-
liw, które pozwolą zgodnie z 
obowiązkiem redukcji spalin 
nadal eksploatować auta z 
klasycznymi silnikami spa-
linowymi, a tych przecie jest 
na świecie są setki milionów. 

Jak ze spokojem przeanalizu-
jemy ten pomysł, zresztą już 
bardzo daleko zaawansowa-
ny, to dojdziemy do wniosku, 
że ma on na tym etapie zmian 
w motoryzacji, kolosalną 
przewagę nad pomysłem 
wręcz przymusowej elek-
tryfikacji. Daje on bowiem w 
stosunkowo krótkim czasie 
ogromne korzyści w zaha-
mowaniu emisji szkodliwych 
związków emitowanych do 
atmosfery w czasie eksplo-
atacji samochodu. Przecież 
nikt rozsądny nie zakaże 
ludziom na całym świecie 
choćby w okresie jednej de-
kady używania aut z kla-
sycznymi silnikami, a żadna 
gospodarka nie wytrzyma 
cyklu dopłat do zakupu sa-
mochodów elektrycznych. 
Zatem wygenerowanie od-
powiednich kwot na opraco-
wanie paliw ekologicznych 
powinno być priorytetem. 
Zresztą w koncernie wyda-
wałoby się zainteresowanym 
w najbliższej perspektywie 
jak największą produkcją aut 
na prąd, również pracuje się 
także nad takimi paliwami. 
Myślę oczywiście o Volkswa-
genie. Co prawda w to przed-
sięwzięcie nie zaangażował 
się on sam jako główny inicja-
tor, ale zlecił prace podległej 

firmie Porsche. Tak na wszel-
ki wypadek media o tym po-
myśle się nie rozpisują, ale 
jedno jest pewne, Niemcy nie 
mają w zwyczaju inwestować 
w projekty bez przyszłości.

Spektakularne też było 
to, że w listopadzie 2021 na 
słynnej konferencji klima-
tycznej COP 26, końcowego 
porozumienia w sprawie za-
kazu rejestracji aut z silnika-
mi spalinowymi od roku 2035 
nie podpisały takie koncerny 
jak: Hyundai – Kia, Renault – 
Nissan, Toyota czy właśnie 
Volkswagen. W sukurs przy-
szły im także delegacje kilku 
krajów: Chin, Francji, Japonii, 
USA i Niemiec. Zatem naj-
więksi zostawili sobie otwar-
tą furtkę. Stąd tak znaczne 
sumy przeznaczone na bada-
nia nad wspomnianymi pali-
wami ekologicznymi.

Zatem nie dziwią kolejne 
słowa jednego z najważniej-
szych dyrektorów Toyoty, 
Shigeki Terashi, który pod 
koniec ubiegłego roku po 
wspomnianej konferencji po-
wiedział - „Tak długo jak to 
możliwe będziemy rozwijali 
i udoskonalali różne rodzaje 
napędów. Dla dobra klientów 
i środowiska”.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Innowacja w różnych kierunkach

Kontynuujemy nasz poradnik 
kempingowy.

Kiedy dojedziemy już na 
kemping warto wybrać na 
pobyt miejsce nieco oddalo-
ne od łazienek, czy kuchni, 
a także placów, gdzie kilka 
przyczep ustawionych jest 
w „okrąg”. To zapewne grupa 
dobrych znajomych i biesiady 
trwać będą do rana. A prze-
cież dla większości z nas naj-
ważniejszy na wakacjach jest 
wypoczynek, nie koniecznie 
łączący się z codziennymi 
libacjami. W dodatku jeśli 
mamy ze sobą dzieci, to ta 
strefa spokoju wieczornego 
jest tym bardziej potrzebna. 
Dlatego poszukajmy innej 
przestrzeni.

Zatem kiedy wybraliśmy 
już miejsce możemy zacząć 
urządzać nasze „gospodar-
stwo”. Nie bez powodu tak 
nazwałem ten obszar obok 
przyczepy czy kampera, bo ta 
niewielka przestrzeń powin-
na być jak najlepiej zaplano-
wana. Będzie teraz naszym 
tarasem wypoczynkowym. 
Tu dwie uwagi. Przed desz-
czem i nadmiernym słońcem 
najczęściej chroni nas spina-
ny z pojazdem przedsionek 
namiotowy, lub markiza. 
Jedno i drugie rozwiązanie 
ma swoje wady oraz zalety. 
Przedsionek najczęściej łą-
czymy z przyczepą. Jest o tyle 
wygodny, że posiadając ścia-
ny i zasuwane wejście two-
rzy naturalne powiększenie 

przestrzeni mieszkalnej. 
Można w nim postawić na-
wet półki, gdzie zostawimy 
garnki, naczynia, część za-
bawek dla dzieci. Znajdzie 
się też miejsce na dodatkową 
kuchenkę gazową. Na noc 
można wstawić tu rowery. 
Ściany chronią nas także 
w wietrzne dni. A wady? 
Oczywiście są i takie. Na za-
montowanie przedsionka 
trzeba zwykle poświęcić nie-
co czasu, potem rozkładamy 
w nim, tak jak wspomniałem 
sporo dodatkowych przed-
miotów, zatem to rozwią-
zanie świetnie nadaje się na 
dłuższy, stacjonarny pobyt. 
Jeśli mamy jednak w planach 
wędrowne kempingowanie, 
to ciągłe rozkładanie i skła-
danie całości staje się dość 
irytujące. W takim wypadku 
zdecydowanie lepiej spraw-
dza się markiza. Te co prawda 
najczęściej spotyka się przy 
kamperach, ale i wiele firm 

produkujących przyczepy 
także montuje markizy, nato-
miast w razie ich braku, mo-
żemy sami taki element zało-
żyć. Rozkładanie markizy jest 
niezwykle proste i trwa zale-
dwie kilka minut. Co prawda 
jest to jedynie daszek, ale 
pozwoli ochronić nas za-
równo przed słońcem jak 
i deszczem. A kiedy pod nim 
ustawimy stolik i foteliki, po-
ruszanie się jest łatwiejsze, 
bo nie ograniczają nas bocz-
ne ściany tak jak w przypad-
ku przedsionka.  Wizualnie 
mamy też więcej przestrzeni. 
A to dla wielu ludzi istotny 
atut takiego rozwiązania.

Większość przyczep 
i kemperów jest wyposażo-
na w elementy zasłaniające 
okna przed słońcem. Jeśli nie 
mamy takiego wyposażenia, 
powinniśmy o tym pomyśleć. 
Małe wnętrza nagrzewają się 
bardzo szybko, a zasłonię-
te, także z zewnątrz okna, 

co najmniej spowalniają ten 
proces.

Dodatkowe wyposażenie  
na kempingu
Tu na pierwszym miejscy 

należy wymienić stelaż do 
wieszania wypranej odzie-
ży. Mamy na rynku wiele 
rozwiązań od klasycznych 
stojaków, aż po elementy 
mocowana do ścian przyczep 
lub kamperów. Oczywiście 
zawsze poradzimy sobie przy 
pomocy jakiegoś sznurka czy 
linki, ale nie wygląd to zbyt 
elegancko.

Możemy także kupić skła-
dane materiałowe szafki, ale 
z zamontowanymi sztywny-
mi półeczkami, albo materia-
łowe przyborniki montowa-
ne na ścianach pojazdu. To 
niezwykle pomocne dodatki. 
Wszystkie najbardziej po-
trzebne drobiazgi mają wtedy 
swoje miejsce i nie musimy co 
chwilę wchodzić do naszego 

domku. To także miejsca na 
książki, gazety a nawet za-
bawki dla dzieci. Utrzymanie 
porządku na małej przestrze-
ni wcale nie jest łatwe, stąd 
takie dokupione elementy 
bardzo nam w tym pomagają.   

Dodatkowy pojemnik na 
wodę. Nie musi być duży, 
ważne żeby był wyposażony 
u dołu w mały kranik. Taki 
pojemnik ustawiony na ze-
wnątrz, świetnie sprawdza 
się kiedy trzeba np. umyć 
dzieciom ręce. A to zwykle 
częsta czynność.

Naczynia kempingowe
Och, to cały przemysł na-

stawiony na wędrującego 
klienta. Ale czy wydawanie 
pieniędzy na takie rzeczy ma 
sens? Jak najbardziej. Obec-
ne technologie pozwalają na 
opracowanie  np. składanych 
garnków, czajników. Bez 
obawy nic się z nich nie wy-
leje, a zajmują zdecydowanie 
mniej cennej przestrzeni i są 
lekkie. Naczynia, talerzyki, 
kubki, filiżanki, szklanki do 
napojów. To także lekkie i co 
najważniejsze nie tłukące się 
elementy wyposażenia. Tak-
że sztućce i inne kuchenne 
przybory, są produkowane 
specjalnie dla wędrują-
cych turystów. W dodatku 
te wszystkie elementy są 
bardzo ładne, a wśród nich 
mamy także przedmioty 
specjalnie produkowane dla 
dzieci i co najważniejsze 
z atestami.

Czy są to rzeczy drogie? 
Zazwyczaj tak, ale przecież 
kiedy kupujemy domek na 
kółkach to wiadomo, że jest 
to inwestycja na wiele lat, za-
tem dodatkowe wyposażenie 
gromadzić możemy sukce-
sywnie. A to nawet dobrze, 
bo jedno jest pewne, każdy 
nowy element będzie nam 
sprawiać ogromną radość.    

Meble wypoczynkowe.
Wybór ogromny. Zaczyna 

się od lekkich, składanych 
stołów i fotelików, aż po me-
ble solidne, ale ciężkie i zaj-
mujące sporo miejsca także 
w czasie jazdy. Musimy sami 
zdecydować które z rozwią-
zań bardziej nam odpowia-
da. Do tego dochodzą leżaki, 
parawany, a nawet podnóżki, 
które mogą służyć jako do-
datkowe taborety.

Pamiętajmy, że rozpiętość 
cenowa też jest bardzo duża. 
Ale wyposażenie kupowane 
w specjalistycznych sklepach 
raczej gwarantuje nam lepszą 
jakość.

Jesteśmy już na kempin-
gu. Przyczepa, kamper wy-
poziomowane. To bardzo 
ważna czynność! Nasze „go-
spodarstwo” rozplanowane. 
Możemy usiąść na foteliku 
i odpocząć, ale czy na pewno? 
Musimy przecież jakoś za-
planować nasz wypoczynek 
na kempingu i o tym napiszę 
w kolejnym felietonie.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

„Gospodarstwo” na kempingu
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Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ WYKŁADZINY 

DYWANY
Wolsztyn ul. Dworcowa 19

Usługi związane z montażem wykładzin

REKLAMY I OGŁOSZENIA: 
powiaty@wp.pl 
 tel.  608 321 611

62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869 tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl
e-mail: tomaszmachnicki@o2.pl

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitowe

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

W dniu 13 maja 2022 r. 
w Ośrodku Szkolenia i Wy-
chowania w Chraplewie,  już 
po raz dziesiąty uczestnicy 
przygotowali niezapominaj-
kowe spotkanie. W tym roku 
uczestnikom i gościom towa-
rzyszyło hasło „Otwórz się na 
pomoc”.

Dzień Polskiej Niezapomi-
najki, obchodzony jest co-
rocznie 15 maja. Jest to świę-
to promujące walory polskiej 
przyrody i  ochronę środowi-
ska. „Polska Niezapominaj-
ka” jest zachętą aby budować 
silne, głębokie więzy z naturą 
i najbliższymi. Polska Nieza-
pominajka to Dzień pamięci, 
dobroci i życzliwości. Akcję 
tę zapoczątkował w 2002 r.  
Andrzej Zalewski  redaktor  
radiowej Jedynki prowadzą-
cy „Ekoradio”.  Ośrodkowe 
święto organizowane jest od 
2012 r. Z inicjatywy obecnej 
Kierownik OSiW- Agnieszki 
Piasek. Pierwsza Niezapomi-
najka odbywała się pod ha-
słem „Z sercem na dłoni”.

Tegoroczna edycja odbyła 
się pod hasłem „Otwórz się 
na pomoc”. Jest to odwoła-
nie do niepewnej sytuacji 
w Ukrainie i docenienie po-
mocy, której Polacy udzielili 
Ukraińcom na niespotykaną 
dotąd skalę. Dlatego też, bar-
dzo cieszymy, że w naszym 
święcie wzięli również udział 
uczniowie z Ukrainy.

Już od dziesięciu lat 
uczestnicy ośrodka do 
wspólnego świętowania za-
praszają młodzież ze szkół 
z Wąsowa i Michorzewa oraz 
dzieci z przedszkola Janka 
Wędrowniczka z Chraplewa. 

Swoją obecnością Dzień 
Polskiej Niezapominajki  za-
szczycili  goście w osobach: 
Mieczysław Skrzypczak- 
Wójt Gminy Kuślin, Robert 
Kłos- sekretarz Gminy Ku-
ślin, Kwiryn Naparty – nadle-

śniczy Nadleśnictwa Pniewy 
i Tomasz Piasek- Leśniczy 
leśnictwa Lwówek w  Nadle-
śnictwie Pniewy, Małgorzata 
Lipowicz- referat oświaty 
Gminy Kuślin, Iwona Kar-
bowska- Gminna Komisja 
Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych w Kuślinie, 
Lidia Waśko- dyrektor GOK 
w Kuślinie, Anna Kędziora- 
kierownik OPS w Kuślinie, 
Artur Laskowski- kierownik 
Posterunku Policji i Krzysz-
tof Utracik- dzielnicowy Po-
sterunkuPolicji w Kuślinie, 
Grażyna Biskup – dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mi-
chorzewie, nauczyciele i wy-
chowawcy. 

Uroczystość rozpoczęła 
część historyczna, w któ-

rej młodzież podsumowała 
dziesięć edycji Polskiej Nie-
zapominajki. Wśród gości 
zaproszonych były osoby, 
które są z nami niemalże 
od początku, dlatego goście 
mieli również przestrzeń na 
podzielenie się swoimi wspo-
mnieniami z Niezapominaj-
ki. Głos zabrał Wójt Gminy 
Kuślin, który powiedział, 
że niezmiennie docenia 
pracę jaką wykonuje kadra 
Ośrodka. Głos zabrał rów-
nież Tomasz Piasek-leśniczy 
Leśnictwa Lwówek, który 
wspominał przedstawienie, 
które najbardziej zapadło mu 
w pamięć. Należy podkreślić, 
że Niezapominajka od sa-
mego początku odbywa się 
w ścisłej współpracy z Nad-

leśnictwem Pniewy, z czego 
jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Następnie młodzież za-
prosiła na część artystyczną. 
Jako pierwszy wystąpił Kon-
rad Staniek, który wykonał 
autorską piosenkę „Nie od-
trącaj mnie”; Nicola Warzyw-
niak wyrecytowała wiersz 
M. Pawlikowskiej- Jasno-
rzewskiej „Kto chce bym go 
kochała”. Cześć artystyczną 
zakończył występ grupy ta-
necznej pod kierownictwem 
Pani Marty Kawy. 

Na zakończenie części 
oficjalnej, przedstawicie-
le Gminy Kuślin wręczyli 
na ręce Kierownik Ośrodka 
podziękowanie za dziesięć 
edycji Niezapominajki, ży-
cząc całej kadrze wytrwało-

ści i sukcesów w codziennej 
pracy z młodzieżą. Głos za-
brał również Kwiryn Na-
party- Nadleśniczy z Pniew, 
który wyraził zadowolenie, 
że Niezapominajka odbywa 
się we współpracy z Lasami 
Państwowymi zachęcając 
młodzież do podglądania 
otaczającej nas pięknej natu-
ry. Wyraził również nadzieję, 
na dalszą owocną współpra-
cę pomiędzy naszymi insty-
tucjami.

Dopisała także pogoda. Na 
młodzież czekały konkuren-
cje indywidualne: strzela-
nie z broni pneumatycznej, 
test wiedzy ekologicznej, 
konkurs plecionkarski oraz 
zawody gastronomiczne. 
Następnie młodzież wzięła 

udział w zorganizowanych 
przez wychowawców  inter-
natu potyczkach sportowych 
takich jak: rzut piłką do celu, 
bieg z zawiązanymi nogami, 
rzut balonem z wodą lub bar-
dzo trudne zadanie polegają-
ce na przejście po skrzyniach. 
Ciekawe również konkursy 
i zabawy zostały przygoto-
wane dla najmniejszych gości 
- przedszkolaków.

Podsumowanie Niezapo-
minajkowych zmagań przy-
niosły I miejsce dla Szkoły 
Podstawowej w Wąsowie, II 
miejsce dla Szkoły Podstawo-
wej w Michorzewie i III miej-
sce dla gospodarzy- Ośrod-
ka Szkolenia i Wychowania 
w Chraplewie. Został wyło-
niony król strzelców – Hu-
bert Kociński (SP Wąsowo), 
II miejsce Kacper Sapkowski 
(SP Wąsowo), III miejsce Ma-
teusz Herchel (OSiW Chra-
plewo).

 Rozstrzygnięto również 
konkurs na plakat. Każda 
z jednostek miała za zadanie 
przygotować plakat o tema-
tyce Święta „Otwórz się na 
pomoc”. Wyboru najlepszej 
pracy dokonali goście za-
proszeni. I miejsce otrzymał 
OSiW w Chraplewie, II SP 
w Michorzewie, a III miejsce 
należało do SP w Wąsowie.

Na koniec wszyscy uczest-
nicy odtańczyli wspólnie ta-
niec Belgijski. 

Święto Polskiej Niezapo-
minajki w Ośrodku w Chra-
plewie to zawsze czas zabawy 
i współzawodnictwa w duchu 
fair play oraz tolerancji. Ma 
być to wspólnie spędzo-
ny czas ponad podziałami, 
uprzedzeniami. Mamy na-
dzieję, że wszyscy uczestnicy 
byli zadowoleni i jeszcze nie 
raz spotykamy się w przy-
pałacowym  parku naszego 
Ośrodka.

Autor: Aleksandra Baranowska

X Dzień Polskiej Niezapominajki w Chraplewie
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Starosta Grodziski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do   dokonania

darowizny

Przeznaczenie  nieruchomości: Zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego  Gminy  Rakoniewice  działka  nr  206/1,  położona  w  obrębie  Rakoniewice,   stanowi  tereny

inwestycyjne  ,  oznaczone  na  rysunku  studium   symbolem  MZ  –  tereny   zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz towarzyszącej im zabudowy usługowej na terenach miejskich. Natomiast

zgodnie  z wypisem z ewidencji gruntów i budynków teren ten oznaczono jako inne tereny zabudowane. Dla

ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach  dotyczących inwestycji celu publicznego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:  

Aktualnie przedmiotowa nieruchomość pozostaje we władaniu Skarbu Państwa, który ponosi również koszty

jej utrzymania. Na gruncie realizowana jest budowa placu zabaw.

Opis nieruchomości:  Działka nr 206/1 jest to teren o powierzchni 586 m2 znajdujący się na tyłach budynku

policji (w drugiej linii zabudowy). W sąsiedztwie znajduje się szkoła z zapleczem sportowym oraz zabudowa

jednorodzinna i wielorodzinna. Dojazd drogą asfaltową, w biegu drogi krajowej nr 32; bezpośredni dostęp do

nieruchomości przez działkę 206/2 (z budynkiem policji). Uzbrojenie infrastrukturalne pełne – prąd, woda, gaz,

kanalizacja (w zasięgu). 

Termin do złożenia wniosku wynosi: 6 tygodni  od dnia podania do publicznej  wiadomości  osobie,  która

spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o

gospodarce  nieruchomościami  lub  odrębnych  przepisów;  jest  poprzednim  właścicielem  zbywanej

nieruchomości  pozbawionym prawa własności  tej  nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990 r.  albo jego

spadkobiercą.

* Zgodnie  z  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2021  r., poz. 1899), wykaz

wywiesza się na okres 21 dni.

* Osoba wyznaczona do kontaktu  Katarzyna Rabiega- Łakoma

Nr telefonu: 614452532

Miejscowość

(obręb 

ewidencyjny)

Adres 

nieruchomości

Nr 

działki

Powierzchnia 

działki

Nr księgi

wieczystej

Wartość 

nieruchomości 

0001  Rakoniewice 206/1

 

0,0586 ha PO1S/00061777/8 47.407,00 zł 

W środę, 11 maja 2022 r. w Po-
wiecie Grodziskim gościł Wo-
jewoda Wielkopolski Michał 
Zieliński. Celem wizyty było 
podpisanie umowy na dofi-
nansowanie ostatniego eta-
pu przebudowy grodziskiego 
szpitala. Środki w wysokości 

2 950 043,00 zł pochodzące 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 będą przeznaczo-
ne na budowę laboratorium, 
poczekalni dla pacjentów 
oraz apteki szpitalnej. Tym 
samym zagospodarowane 
zostaną ostatnie wolne po-

wierzchnie, które pozostały 
po dawnym oddziale po-
łożniczo-ginekologicznym. 
Dzięki tej inwestycji podnie-
sie się komfort i bezpieczeń-
stwo naszych pacjentów oraz 
poprawione zostaną warunki 
pracy personelu.

Wojewoda dofinansuje szpital


