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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

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

Tel. 505 980 901

WSAD: 1 zł/1kg BLACHA: 1,20 zł./1kg PUSZKA: 3,50 zł/1kg

przebieg: 274 000 moc: 193 KM skrzynia manualna

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454
Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Przyjmiemy uczniów

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl

w zawodzie ślusarz

tel.

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
tel. 68 347 61 00 | 503 654 087
biuro@frawent.pl
www.frawent.pl

509 408 163

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

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

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

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1000 zł /tona
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg
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Żonie i bliskim
Wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje
i najszczersze słowa otuchy w trudnych chwilach po śmierci

OGŁOSZENIE PRACA

13 czerwca 2021

Ireneusza Sobkowiak
Założyciela Zakładów Mięsnych „Sobkowiak”
składają
Pracownicy Zakładów Mięsnych „Sobkowiak”

Los pozostawił niedomknięte drzwi
Irek przechodząc przez nie na drugi brzeg,
wciąż z nami będzie……….
Słowa wydają się nie wystarczające
aby wyrazić głęboki smutek,
jaki czujemy z powodu śmierci przyjaciela

Ireneusza Sobkowiaka
Łącząc się w żałobie i smutku
Składam najszczersze wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie i bliskim
Franciszek Gwardzik
Wydawca i redaktor
dwutygodnika „Powiaty i Gminy”

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!!

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu

POWIATY-GMINY
13 czerwca 2021

GMINA NOWY TOMYŚL

Str. 3

48. mistrzostwa polski seniorów karate kyokushin
W sobotnie przedpołudnie
12czerwca br., w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, odbyły się 48.
Mistrzostwa Polski Seniorów
Karate Kyokushin pod patronatem honorowym Ministerstwa
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Organizatorem
tego wydarzenia był Klub Karate KyokushinKanku Nowy
Tomyśl, przy współorganizacji
z Gminą Nowy Tomyśl, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, Wyższą Szkołą
Pedagogiki i Administracji
im. Mieszka I w Poznaniu oraz
Szkołą Podstawową nr 3 im.
FeliskaSzołdrskiego w Nowym
Tomyślu.

Do turnieju zgłoszonych zostało100. zawodników z 51.klubów Kyokushin Karate. Osobami nadzorującymi walki byli:
sędzia główny Shihan Andrzej

Wyjątkowy tor rowerowy
W piątek, 11 czerwca w okolicach boisk Orlik oraz lodowiskaodbyło się otwarcie nowoczesnego toru rowerowego,
złożonego z dwóch pętli.
Krótki pokazprofesjonalnej
jazdy dał Bartosz Giemza
- a k t u a l nyM i s t r z P o l s k i
Pumptrack oraz wielokrotny
Mistrz Polski BMX Racing.
Pumptrack to specjalnie przy-

Drewniak, a także sędzia technicznyShihan Jacek Czerniec.
Uczestnikami były osoby wykwalifikowane w różnym przedziale wiekowym. Najlepszymi

z nich okazali się zawodnicy:
Anna Bielska (Uczniowsk i
Klub Karate Kyokushin IPPON)
i Igor Lamot (Klub Kyokushin
Karate im. MasutatsuOyama),

a w kategorii zawodnik TameshiwariAgnieszka Winek
(Klub Sportów Walki Bushi)
oraz Patryk Sypień (Wrocławski
Klub Karate Kyokushin- Sy-

pień). Ostatni z wymienionych
zawodników złamał łącznie 13
desek o grubości 2,5 cm, za pomocą trzech technik (uderzenie
dłonią, łokciem i piętą).

Smaki świata w jednym miejscu !

gotowany tor, zbudowany
z zakrętów i muld przeznaczony do jazdy jednośladem.
Nowopowstała inwestycja została sfinansowana ze środków
własnych gminy. Jej całkowity koszt to300 tys. złotych.
Pierwsze tego typu obiekty zaczęły powstawać w Polsce ok.
8 lat temu. Jak na razie jest to
jedyny taki obiekt w regionie.

Już czwar ty razmogliśmy
skosztować w centrum miasta
wyśmienitych dań z całego
świata. Drugi weekend czerwca zapewniła mieszkańcom
Nowego Tomyśla oraz przyjezdnym wiele przyjemności.

W dniach 11 – 13 czerwca, na
Placu Niepodległości „zaparkowały” aż23. Food Trucki
- mobilne restauracje reprezentujące kuchnie z całego świata,
które na swoim koncie mają
rzesze sympatyków. Festiwal

Smaków to impreza skierowana głównie do zwolenników
kuchni w plenerze. Podczas
festiwalu mogliśmy nie tylko
zadowolić swoje podniebienia,
ale również ciekawie spędzić
czas.

Na scenie gościliśmy DJ
Maco eR&Dr um, Z espół
Dixie Company w ramach
cyklu „Swingująca Wielkopolska – Mała Akademia Jazzu”
oraz lokalny zespół Happy
Moments.

xlii ogólnopolski plener wikliniarski „wiklina 2021”
Przez dziesięć dni od 4 – 13
czerwca br., na terenie Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyślu trwał XLII
Ogólnopolski Plener Wikliniarski Wiklina 2021. Plener jest
jednym z wydarzeń, który na
stałe wpisał się w kalendarium
gminnych wydarzeń kulturalnych. Podczas pobytu artyści
projektowali przestrzenne formy wiklinowe, które zostały
zrealizowane przez dziesięcioro
plecionkarzy.
Na terenie muzeum prowadzone były również otwarte pokazy wyplatania form
wiklinowych. Efekty działań
artystów można podziwiać od
dziś na terenie muzeum.
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Kolejne serce w naszej
gminie – dla Zosi

Promenada jest już gotowa
Z inicjatywy sołtys Porażyna
Marzeny Drąg przy szkole
podstawowej we wtorek 8
czerwca ustawione zostało
kolejne czerwone serce na
plastikowe nakrętki.
Serduszko zostało przeznaczone dla Zosi Peikow. Zosia,
to pełna życia, uśmiechnięta
dziewczynka. Cierpi jednak
na dysplazje osk rzelowo

płucną, ma bardzo niską
odporność, zaburzenia SI
(integracji sensorycznej) oraz
nadwrażliwość jamy ustnej, z
powodu częstej konieczności
intubacji. Zosia wymaga ciągłej opieki i leczenia. Prócz
nakrętek, Zosie wspomagać
można też bezpośrednio –
https://dzieciom.pl/podopieczni/37026.

W czwartek oficjalnie podsumowaliśmy już prace związane z budową promenady
spacerowej, która powstała
w okolicach Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego. Całość
udało nam się bardzo szybko
zrealizować dzięki wsparciu
firm Najazdy Samochodowe
Przemysław Budźko oraz Rouwdach Łęczyce z prezesem
panem Stanisławem Dachem
na czele. Dotychczas – szczególnie dzieci i ich rodzice – by
dostać się na tereny przyprzedszkolne musiały chodzić dookoła – chodnikiem przy ulicy
Poznańskiej. Teraz przejście
zostało skrócone, poprawiło

się też samo bezpieczeństwo.
- Mamy nadzieję, że nowa
promenada spacerowa się

Wam podoba i spełni swoją
funkcję. Jednocześnie dziękujemy partnerom naszego

zadania – firmom Rouwdach
oraz Najazdy Samochodowe
za znaczne wsparcie finansowe tej inwestycji. Obie firmy
przekazały po 35 000 złotych
– powiedział Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.
Promenada – dzięki specjalnej kładce nad rzeką Mogilnicą – połączyła przedszkole
i żłobek z rejonem miasta
przy ulicy Wodnej. Prócz
wspomnianej kładki powstała
także aleja spacerowa, z ławkami oraz lampami. Całość
wyjątkowo urokliwie wygląda szczególnie po zmroku.
Zapraszamy wszystkich do
korzystania.

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom. 602 108 348, 602 578 443
Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania,
Volvo, Renault itp.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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Festiwal Siatkówki Plażowej w Zbąszyniu
Nowa formuła gier pozwalająca na dopuszczenie 227
par i rozegranie blisko 600
spotkań w trzy dni. Zmieniona piłka z Mikasy na Wilson,
rozszerzona infrastruktura z 5
do 8 boisk, wdrożone nowe
rozwiązania technologiczne
pozwalające na jakościowe
śledzenie wydarzenia w Internecie. To tylko kilka z nowości
Festiwalu w Zbąszyniu, który
dzięki tym zmianom, zyskał
rangę największego turnieju
siatkówki plażowej w Polsce.
Rekordowa liczba drużyn i nowy
system rozgrywania turnieju
60 par żeńskich, 73 męskie, 63
mikstowe, 9 par dzieci, 16 par
old-boy i 4 pary zbąszyniaków.
W sumie 225. To o 80 duetów
więcej, niż rekord sprzed 2 lat.
W piątek miały miejsce gry
w grupach eliminacyjnych,
w sobotę natomiast zmodyfikowany system pucharowy. Połączenie tych dwóch
formatów gier sprawiło, że
nikt nie odpadał z rywalizacji przedwcześnie, natomiast
gwarantowało emocje od sobotniego południa, aż do północy. Napięcie było budowane
przez cały dzień, a zwieńczyły
go finały rozgrywane przy
sztucznym świetle późnym
wieczorem.
Nowa piłka i innowacje
technologiczne
Po raz pierwszy w Polsce
zawody rozegrane zostały
inną piłką niż Mikasa. Wilson
OPTX to oficjalna piłka ligi
AVP w USA, Beach Tour Italia
we Włoszech oraz UK Beach
Tour w Wielkiej Brytanii. Organizatorzy podjęli współpracę z Wilsonem i dzięki temu
uczestnicy mieli okazję zagrać
piłką ze światowego topu.
Wdrożone także zostały
drabinki on-line, dzięki którym wszyscy kibice mogli
na bieżąco śledzić wyniki

Warto wspomnieć, że mimo
chłodnego wieczoru i późnych
godzin trybuny podczas finałów były zapełnione.
Przed wstąpieniem na najwyższy stopień podium, Pan
Jerzy Tatarek, wieloletni przyjaciel siatkówki plażowej, którego społeczności nie trzeba
przedstawiać, wręczył statuetki najlepszej zawodniczce
i najlepszemu zawodnikowi
turnieju. Te trafiły do Oli
Gromadowskiej i Mateusza
„Łysego” Zięby.

w Internecie w czasie rzeczywistym. Nowością była
również aplikacja Discord dla
uczestników usprawniająca
komunikację turniejową.
100 000 widzów
śledzących livestream
Statystyki pokazujące liczbę
oglądających zmagania zwalają z nóg. Standardem w Zbąszyniu jest już live z 5 boisk
realizowanych przez Borek
TV. Dodatkowo w tym roku
dzięki zaangażowaniu Proskos
TV i wdrożeniu przekazu na
nową platformę streamingową
Twitch, liczby przekroczyły
100 000 oglądających Obłędną
Plażę w ciągu 3 dni.
Atrakcje dodatkowe i partnerzy
Czas uczestnikom umilała
Strefa Red Bull, w której była
okazja do relaksu przy znakomitej muzyce w plażowych
rytmach. Dodatkowo dostępna
była strefa regeneracji dla
graczy, w której pracował fizjoterapeuta dbający o zdrowie
grających. Lista partnerów
wydarzenia i instytucji wspierających wydarzenie jest długa
i z pewnością każdy z nich
dołożył swoją cegiełkę do wielkiego siatkarskiego święta.
Niespodzianki w turnieju
Do Zbąszynia przyjechały
topowe pary żeńskie i męskie. Na liście nazwisk można
wyróżnić chociażby Dorotę
Strąg – wieloletnią reprezentantkę Polski czy Kingę
Legietę i Olę Gromadowską
– reprezentantki Polski, medalistki Mistrzostw Polski.
Po stronie Panów mogliśmy
obserwować graczy znanych
z parkietów plusligowych –
Kubę Popiwczaka (Jastrzębski
Węgiel), Bartka Mariańskiego
(Resovia Rzeszów), czy Pawła
Pietraszko (Cuprum Lubin).
Nie zabrakło także Michała
Kądzioły i Marcina Ociepskie-

go, medalistów Mistrzostw
Polski i Pucharu Świata.
W turnieju męskim już na
etapie 1/8 finału trafiły na siebie faworyzowane pary Zięba/
Krasiński i wspomniani wcześniej Kądzioła/Ociepski. Zwycięsko z tego pojedynku wyszli

jednak zawodnicy z trójmiasta
Zięba/Krasiński i co okazało
się dla nich trampoliną pozwalającą dotrzeć aż do finału, rozgrywanego o godzinie 22:30.
Ich przeciwnikami okazali się
być inni zawodnicy znad morza - Sobstyl/Ciemachowski,

którzy pewnie wygrali swoją
część drabinki i zameldowali
się w decydującym spotkaniu.
Najpierw jednak rozegrano
finał pań. Po zaciętych bojach
wzięły w nim udział pary
Legieta/Gromadowska oraz
Bielak/Jochym. Obydwie pary
były stawiane w gronie faworytów, jednak bardzo dobra gra
drugiej z nich była większym
zaskoczeniem i jak najbardziej
zasłużenie zaowocowała grą
o złoto.
Po emocjonującym, pełnym
świetnych obron i kontr, trzysetowym meczu, lepsza okazała się ograna para Legieta/
Gromadowska zgarniając tym
samym tytuł najlepszego duetu
na zbąszyńskiej plaży.
Nie mniej emocji zobaczyliśmy w finale panów. Fizyczna
siatkówka zdecydowanie mogła podobać się kibicom zasiadającym na trybunach, jednak
to strategia gry i fenomenalne,
techniczne przygotowanie
pary Zięba/Krasiński okazało
się kluczowe, i to oni zabrali
ze sobą do domu zwycięstwo
w Obłędnej Plaży.

Słoneczna niedziela i rywalizacja
od najmłodszych do najstarszych
To jednak nie był koniec
sportowych zmagań w Zbąszyniu, które trwały także od
niedzielnego poranka. Ostatniego dnia turnieju rozegrano
jeszcze turnieje mikstów, old
-boy, dzieci i Zbąszyniaków.
Pełne wyniki podium znajdują
się poniżej, jednak warto
zwrócić uwagę, że triumfatorem turnieju par mieszanych
został Igor Ciemachowski,
który w swoim drugim finale
w ciągu dwóch dni, wraz
z Kasią Lipską pokonał parę
Szymańska/Westfal.
To dopiero początek
Wraz z końcowym gwizdkiem
tegorocznego turnieju, organizatorzy zaczęli już myśleć
o kolejnym wydaniu Obłędnej
Plaży. Dyrektor turnieju Pan
Tomasz Szczechowicz zapowiedział już, że Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji będzie starało
się poszerzyć bazę plaży Łazienki o kolejne boiska, co
sugeruje, że w kolejnym roku
turniej może zrobić następny
krok naprzód. Tego całemu,
plażowemu środowisku życzymy, gdyż takie eventy, jak
ten zakończony w Zbąszyniu
w niedzielę sprawia, że dyscyplina rośnie i „sprzedaje” ją
w najlepszy, możliwy sposób.

GMINA TRZCIEL
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Obecnie Gmina Trzciel realizuje inwestycję pn. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowości
Stary Dwór ze zrzutem ścieków do studzienki na działce nr 451/2 w miejscowości
Brójce.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) Sieć kanalizacji sanitarnej
tłocznej z rur PE o średnicy
110 mm: 257 m,
b) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC
o średnicy 200 mm: 4 061 m,
c) Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
PVC o średnicy 160 mm:
1 328 m,
d) Przepompownia ścieków
– 1 szt.
e) Ilość przyłączy kanalizacji
sanitarnej - 57 szt.
Koszt całkowity zadania:
2 485 364,30 zł

Inwestycje w Gminie Trzciel

Dofinansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich: 1 285 712,00 zł
Dofinansowanie ze środków R z ą dowego F u ndu-

Dzień Dziecka w bibliotece

Równolegle trwa Budowa
ul. Słonecznej i przebudowa
ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce.
Zakres inwestycji obejmuje:
a) Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości:
1 101 m,
b) Chodniki z kostki betonowej
o długości: 787 m,
c) Kanalizacja deszczowa z rur
PVC o długości: 735 m,
d) Przepompownia wód deszczowych: 1 szt.
e) Zbiornik retencyjno – odsączający: 1 szt.
Koszt całkowity zadania:
2 375 664,23 zł
Dofinansowanie ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych: 1 425 398,00zł
Dofinansowanie ze środków R z ą dowego F u nduszu Inwestycji Lokalnych:
950 266,23 zł.

Spotkanie
Dyskusyjnego
Klubu Książki

1 czerwca 2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy w Trzcielu wspólnie z Nadleśnictwem w
Trzcielu i Szkołą Podstawową w Trzcielu zorganizowała święto „Dnia
Dziecka” klasom I – III
przed budynkiem naszej
biblioteki.
Spotkanie zostało podzielone
na część edukacyjną, rekreacyjną i manualną. W części
edukacyjnej dzieci spotkały
się z pracownikami Nadleśnictwa w Trzcielu. Tematem
spotkania były ślady zwierząt
żyjących w naszych lasach i
ich rozpoznawanie oraz bezpieczeństwo w lesie. Uczniowie poznali ślady ssaków
i później mieli za zadanie
rozpoznać w układance lub
w grze w domino wcześniej
poznanych śladów.
Wydarzeniem było prezentacja wozu straży pożarnej
leśnej i wysłuchania, jak
należy zachować się w lesie
w razie wybuchu pożaru.
Atrakcją dla naszych milusińskich była możliwość polania wody z sikawki straży
pożarnej. To zajęcie cieszyło
się ogromnym powodzeniem
u naszych pociech. W dalszej
części spotkania był konkurs
rzutu piłeczką do celu, najlepsi dostali w nagrodę gry.
Następnie podopieczni mieli

szu Inwestycji Lokalnych:
655 025,77 zł
Budżet Gm iny Trzciel:
544 626,53 zł.

za zadanie namalować kredą
na br uku poznane ślady
zwierząt oraz rybyżyjące w
naszej rzece Obrze i ptaki,
które nam tu towarzyszą.
Na koniec odbyły się wesołe
zabawy z chustą „Klanzy”.
Wszystkie dzieci z okazji
ich święta otrzymały edukacyjne upominki od Nadleśnictwa w Trzcielu.
Dziękujemy pracownikom
Nadleśnictwa w Trzcielu i
Szkoły Podstawowej w Trzcielu za wspólne zorganizowanie Dnia Dziecka!!!
B.P.M. i G. W TRZCIELU
W. Fabian

Pierwsze w tym roku spotkanieDKK w Trzcielu odbyło
się w majowe popołudnie
27.05.21 r. Tematem spotkania była książka Weroniki
Wierzchowskiej „Służąca”.
Akcja powieści dzieje się
pod koniec XIX wieku, na
terenie zaboru rosyjskiego.
Główną bohaterką jest Marianna Zaczkiewicz, której
losy śledzimy od czasu, kiedy
zaczyna służyć w majątku,
jako służąca. Autorka zabiera
nas w świat pełen przygód,
niebezpieczeństw i zwrotów
akcji. W książce znajdziemy
elementy romansu, zdrady,
zbrodni i zemsty.Pomimo wielu przeciwności losu Marianna
znajduje siły, żeby podnieść
się po upadkach, które gotuje
jej los. Jest pełna nienawiści
do ludzi, którzy ją skrzywdzili
w przeszłości. Czy uda się jej
dokonać zemsty na oprawcach? Zapraszamy do przeczytania tej bardzo ciekawej,
pełnej tajemnic historii.
Zapraszamy na spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych, które odbędzie
się 08.07.21 r. o godz. 16.00.
Tematem dyskusji będzie
książka Agaty Przybyłek
„Zrobię dla ciebie wszystko”.
B.P.M. i G. w Trzcielu
Wioletta Fabian
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GMINA rakoniewice

SMOKI z Rakoniewic znów
na podium!
W dniach 28 – 29 maja 2021
roku w Warszawie odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów
w Taekwondo Olimpijskim.
Uczniowski Klub Sportowy
SMOKI Rakoniewice, w tych
najważniejszych zawodach dla
tej kategorii wiekowej, reprezentowali Zuzanna Misiorna
i Jakub Turała. Po zaciętych
walkach ostatecznie Zuzanna
zdobyła drugie miejsce - srebro, natomiast Jakub trzecie
miejsce – brąz.
W zawodach wystartowali
również zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów z Kościan i
Kargowej w których trenerami
są również Trener Krzysztof
Frankiewicz i Trener Katarzyna Idziak.
Obecny czas, przez pewnego
wirusa, jest bardzo trudny dla

nas wszystkich. Jednak sportowcy mają jeszcze bardziej
„ pod górkę ” – zamknięte
siłownie, baseny, sale spor-

towe. Z tego powodu Trenerom i Zawodnikom należą się
ogromne gratulacje za zdobyte
miejsca!!!
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Biblioteczny Dzień Dziecka

1 czerwca br. Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach z okazji Dnia Dziecka
zaprosiła najmłodszych na

wspólne plastyczno-sprawnościowo-literackie zabawy.
Pogoda tego dnia dopisała.
Było dużo radości, zdrowej

Blok I

Blok II

rywalizacji w duchu fair-play
oraz uśmiechów. Za wspólną
zabawę dzieciom serdecznie
dziękujemy.
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GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Absolutorium dla Burmistrza
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan jednogłośnie uzyskał absolutorium
z wykonania ubiegłorocznego
budżetu. Sesja, podczas której
Rada Miejska po wcześniejszej
opinii Komisji Rewizyjnej
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
podjęła stosowną uchwałę,
odbyła się w czwartek 10
czerwca 2021 roku. Podczas
obrad, Burmistrz Piotr Hojan
przedstawił również poparte
prezentacją multimedialną
sprawozdanie z ubiegłorocznych działań inwestycyjnych.

sielską – Sworek, wręczyli
medale oraz złożyli serdeczne
gratulacje Państwu Urszuli i
Józefowi Miczek.

Zacnym Jubilatom życzymy zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności na kolejne dni
wspólnej drogi.

Podpisanie umowy na remont drogi w Snowidowie
W środę 2 czerwca Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Piotr Hojan podpisał umowę
z Właścicielem Zakładu Drogowo - Budowlanego „Nojan”
Janem Nowakiem na remont
nawierzchni drogi w Snowi-

13 czerwca 2021

Uroczystość ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa
W 1937 roku Grodzisk
Wielkopolski został poświęcony Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Działo
się to w czasie, gdy miasto
było mocno podzielone na
tle politycznym, brakowało integracji i wzajemnej
życzliwości między mieszkańcami.

Medale za 50 lat pożycia małżeńskiego
Trwająca pandemia zmieniła
wiele w naszej rzeczywistości.
W związku z przedłużającą się
sytuacją, byliśmy zmuszeni
zmienić formułę wręczenia
medali za długoletnie pożycie
małżeńsk ie m ieszkańcom
naszej gminy. Przyznawane
przez Prezydenta RP medale, wręczane są obecnie w
siedzibie Urzędu Miejskiego,
przy zachowaniu wszystkich
niezbędnych środków ostrożności. W środę, 2 czerwca,
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan wraz z
Zastępcą Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Grodzisku
Wielkopolskim Pauliną Cie-
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dowie. W ramach zadania powstanie nakładka nawierzchni
jezdni asfaltowej na odcinku
około pół kilometra, z krawężnikiem oraz zjazdami do posesji. Wymieniona zostanie sieć
kanalizacji deszczowej wraz

z przykanalikami, studniami
rewizyjnymi i studzienkami
ściekowymi. Prace powinny
zakończyć się w ciągu trzech
miesięcy od podpisania umowy. Wartość zadania wynosi
636.377,88 zł brutto.

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

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Sprzedam
BMW 530 D
rok prod. 2002

przebieg: 274 000
moc: 193 KM
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901

PIEKARNIA
CUKIERNIA

EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

Kult do Najświętszego Serca
Pana Jezusa rozwinął w naszym mieście ówczesny proboszcz ks. Stefan Kruszka.
To właśnie przygotowania do
obchodów 35. jubileuszu święceń kapłańskich ks. Kruszki
zrodziły myśl, o poświęceniu
miasta. Głównym inicjatorem
była miejscowa Akcja Katolicka. Przyłączyły się ówczesne
władze oraz działające w Grodzisku organizacje. Na początku grudnia 1937 roku Rada
Miejska uroczyście uchwaliła
akt ofiarowania miasta. Kolejnym krokiem było namalowanie obrazu Chrystusa, który do
wybuchu II wojny światowej
wisiał w sali posiedzeń grodziskiego ratusza. Na grudzień 1939 roku zaplanowano
odsłonięcie figury Chrystusa
projektu Jana Żoka (ucznia
Marcina Rożka), która stanąć
miała na Pl. św. Anny. Wybuch
wojny zniweczył jednak wcześniejsze plany. Po wojnie, kult
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grodzisku Wielkopolskim nie ustał. W 1960 roku,
poewangelicka świątynia na
obecnym Placu Powstańców
Wielkopolskich otrzymała
wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odnowienie
aktu ofiarowania miało miejsce w 1997 roku przez Radę
Miejską wraz z ówczesnym
Burmistrzem Waldemarem

Kandulskim. Trzy lata później,
zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano w 2003 roku,
z okazji obchodów 700-lecia
miasta. W tym roku również,
wznowione zostały msze św.
dziękczynne w intencji mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego oraz o jedności
i pomyślności miasta. Tradycja rozpoczęta, wznowiona
i kontynuowana przez kolejne
kadencje Rady Miejskiej przy
aprobacie Burmistrzów Gro-

dziska Wielkopolskiego wciąż
jest żywa, czego dowodem
była wczorajsza uroczystość.
Po mszy św. odprawionej
w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa, delegacja
z Burmistrzem Grodziska
Wielkopolskiego Piotrem Hojanem tradycyjnie złożyła
wiązanki kwiatów przed pomnikiem NSPJ oraz przed Pomnikiem Wdzięczności, gdzie
zapalone zostały również znicze w hołdzie tym, którzy na
przestrzeni wieków walczyli
o przetrwanie miasta, prowadząc je ku współczesności.
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powiat grodziski
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Pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Technicznych
W środę 19 maja 2021 r.
uczniowie klas czwartych
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim spotkali
się wraz z nauczycielami i
wychowawcami, by uroczyście zakończyć edukację na
poziomie szkoły średniej.
Uczniowie, którzy wykazali się najwyższymi wynikami w nauce, w konkursach
przedmiotowych i zawodach
sportowych oraz Ci, którzy
aktywnie uczestniczyli w życiu
szkoły otrzymali nagrody i
wyróżnienia.
Tytuł Absolwenta Roku
zdobyła Wiktoria Rzepecka
z klasy IVA, która uzyskała
średnią ocen 5,58. Absolwentka odebrała gratulacje od Starosty Grodziskiego Mariusza
Zgaińskiego oraz Dyrektor
Szkoły Anny Matysiak.
W wydarzeniu uczestniczyła
również Magdalena Górska
- Założyciel Wyższej Szkoły

Handlu i Usług w Poznaniu,
która wraz ze Starostą Grodziskim Mariuszem Zgaińskim,
oraz Dyrektorem Szkoły Anną

Matysiak, przekazali 3 bony
o łącznej wartości 75 000 zł,
które sfinansują trzyletni okres
studiów na wybranym kierun-

ku kształcenia.
Bony otrzymali najzdolniejsi absolwenci Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza

Pożegnanie Absolwentów grodziskiego
Słowaka

Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim.
Wszystkim absolwentom
serdecznie gratulujemy i ży-

czymy pomyślnej realizacji
celów i zamierzeń oraz powodzenia na kolejnym etapie edukacji i na ścieżce zawodowej.

Stypendium dla Absolwentki
Grodziskiego Słowaka

W środę 2 czerwca 2021
roku, odbyło się pożegnanie
absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza
Słowackiego w Grodzisku
Wielkopolskim.
Absolwenci odebrali swoje
świadectwa i wyróżnienia za
sumienną trzyletnią pracę.
W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz
zaproszeni goście, a wśród
nich przedstawiciele samorządu Powiatu Grodziskiego:
Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński i Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego –
Sebastian Skrzypczak.
Podczas uroczystości Dyrektor Liceum - Jadwiga Łacheta wręczyła świadectwa
ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a do rodziców skierowane zostały listy gratulacyjne.
Nagrodzeni zostali również
uczniowie, którzy zdobyli
bardzo dobre i dobre wyniki
w nauce.
Absolwentem roku 2021 została Julia Muszyńska z klasy
III d, która na świadectwie
ukończenia szkoły uzyskała
najwyższą średnią ocen: 5,63,
z przedmiotów maturalnych
5,55 i wzorową ocenę zachowania.
Absolwentem Rozsławiającym Imię Szkoły została Urszula Frąckowiak z klasy III c,
która wykazała się szczególną
aktywnością w wielu dziadzinach życia szkolnego.
Absolwentem – Sportowcem
2021 w kategorii dziewcząt
została Aleksandra Szymań-

ska z klasy III d, natomiast
Absolwentem – Sportowcem
2020 w kategorii chłopców

Jakub Hemmerling z klasy III
b i Jan Michalski z klasy III d.
Starosta Grodziski Mariusz

Zgaiński w imieniu Magdaleny Górskiej – Prezes Wyższej
Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu przekazał bon o wartości 25 000 zł, który sfinansuje
trzyletni okres studiów na wybranym kierunku kształcenia.
Stypendium otrzymała absolwentka Wiktoria Przybyła,
której serdecznie gratulujemy.
Wszystkim Absolwentom
gratulujemy ukończenia szkoły
i życzymy powodzenia przy
dokonywaniu życiowych wyborów.

W środę 2 czerwca 2021 roku,
Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński w imieniu Magdaleny Górskiej – Prezes Wyższej
Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, przekazał bon o wartości 25 000 zł, absolwentce
Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim
Wiktorii Przybyle.

Jest to forma wsparcia, która umożliwi sfinansowanie
3 lat studiów stacjonarnych
lub niestacjonarnych w Wyższej Szkole Handlu i Usług
w Poznaniu. Pani Magdalenie
Gorskiej serdecznie dziękujemy za kolejny rok współpracy,
a naszym absolwentom życzymy powodzenia oraz wielu
sukcesów naukowych!

Str. 10

POWIATY-GMINY
13 czerwca 2021

Rekordowe wsparcie dla klubów sportowych Poseł Porzucek pomagał na oddziale
Poseł RP – Marta Kubiak
Znamy już wyniki Rządowego
Programu Klub. W tym roku
minister kultury, dziedzictwa
narodowego i sportu prof.
Piotr Gliński zwiększył nakład na Rządowy Program
Klub z planowanych 40 mln
zł na 57 mln zł. Wzrost
wsparcia jest bowiem jednym
z elementów tzw. „tarczy
dla sportu”, kiedy to powrót
do aktywności fizycznej w
czasie pandemii Covid-19 i
tuż po niej jest bardzo ważny
dla naszego zdrowia. Dzięki
rekordowemu, zwiększonemu
budżetowi dofinansowanie w
20021 roku otrzyma 5131 klubów sportowych. Celem programu jest wsparcie małych i
średnich klubów sportowych.
Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Programu
Klub to 10 tys. zł dla klubów
jednosekcyjnych i 15 tys. zł
dla klubów wielosekcyjnych.
Środki można przeznaczyć
na wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów
sportowych, zakup sprzętu
sportowego. Projekt cieszy
się dużym zainteresowaniem,
gdyż po raz pierwszy środki trafią bezpośrednio do
klubów.
Powiat pilski:
a Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy
Łobzonka - 15 tys. zł
a Wojskowy Klub Sportowy „Sokół”
w Pile -10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Iskra w
Pile - 10 tys. zł
a Strzelecki Klub Sportowy „Inter Continental” w Pile - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy „6” w
Pile - 10 tys. zł
a Klub Piłkarski Piła - 10 tys. zł
a Klub Piłkarski Piła - 10 tys. zł
a LZS Noteć Dziembowo - 15 tys. zł
a Stowarzyszenie Piłki Siatkowej
Volley Pila - 10 tys. zł
a Gminny Ludowy Klub Sportowy
Wysoka - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła - 10 tys. zł
a KS Sporty Walki Piła - 15 tys. zł
a Klub Sportowy Basket Piła - 15 tys. zł
a Klub Sportowy LZS „ISKRA” w
Szydłowie - 10 tys. zł
a Pilski Klub Modelarzy Lotniczych
- 10 tys. zł
a Akademia Siatkówki Braci Lach
Dolaszewo - 10 tys. zł
a Stowarzyszenie Promocji Kultury
i Sportu „Krajna” Wyrzysk - 10 tys. zł
a Klub Karate Tradycyjnego Shoto w
Pile - 10 tys. zł
a Stowarzyszenie Orlik Piła - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Szkoła
Mistrzostwa Sportowego „JOKER”
Piła - 10 tys.
a Klub Sportowy Gwardia w Pile - 15
tys. zł
a Pilski Ludowy Klub Sportowy Gwda
Piła - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Football
Academy Piła - 10 tys. zł

a Uczniowski Klub Sportowy Soccer
Stars Piła- 10 tys. zł
a Pogoń Łobżenica - 15 tys. zł
Powiat złotowski:
a Wielkopolskie Stowarzyszenie
Społeczno-Gospodarcze w Jastrowiu
- 10 tys. zł
a UKS Kometka Jastrowie - 10 tys. zł
a Stowarzyszenie Satori Jastrowie
- 10 tys. zł
a UKS Football Academy Fair-Play
- 10 tys. zł
a Miejski Ludowy Klub Sportowy
Spider w Złotowie - 10 tys. zł
a Ludowy Zespół Sportowy ,,ISKRA”
w Krajence - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy ,, Olimp”
Skórka - 10 tys. zł
a Powiat czarnkowsko-trzcianecki:
a Klub Karate Shotokan w Czarnkowie
- 10 tys. zł
a Miejski Klub Sportowy Lubuszanin
w Trzciance - 10 tys. zł
a Ludowy Zespół Sportowy „ORZEŁ”
Pęckowo - 10 tys. zł
a Miejski Klub Sportowy Trzcianka
- 15 tys. zł
a Gminny Klub Sportowy Radwan
Lubasz - 10 tys. zł
Powiat chodzieski:
a Klub Sportowy Gontyniec w Chodzieży - 10 tys. zł
a Chodzieski Klub Sportowy Polonia
- 10 tys. zł
a Klub Tenisowy Return Budzyń - 10
tys. zł
a KS Korona Stróżewo Chodzież - 10
tys. zł
a Klub Sportowy Leśnik Margonin
- 10 tys. zł
a Klub Sportowy „Sokół” Szamocin
- 10 tys. zł
Powiat wągrowiecki:
a Klub Jeździecki „Sokół” Damasławek
- 10 tys. zł
a Stowarzyszenie Klub Sportowy
„Wełna” w Skokach - 10 tys. zł
a Stowarzyszenie Sokół Mieścisko
- 10 tys. zł
Powiat wolsztyński:
a Orkan Chorzemin - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Pohl Judo
Przemęt - 10 tys. zł
a Klub Sportowy Grom Wolsztyn - 15
tys. zł
a LKS Znicz Obra - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Wolsztyn - 10 tys. zł
a Klub Piłki Ręcznej „Wolsztyniak”
- 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy „Sokół
Kaszczor - 10 tys. zł
a Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Olimp” Siedlec - 15 tys. zł
a Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy Akademia Piłkarska Reissa
Kolejarz Wolsztyn - 10 tys. zł
Powiat obornicki:
a Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego Warta Oborniki - 10 tys. zł
a Obornicki Klub Karate - 10 tys. zł
a Obornicki Klub Karate Do Shotokan
- 10 tys. zł
a Rogoziński Klub Sportowy „Wełna”
Rogoźno - 10 tys. zł
a KS Golnica Ryczywół - 10 tys. zł
Powiat szamotulski:
a Młodzieżowy Klub Tenisowy Szamotuły - 10 tys. zł
a Szamotulski Klub karate - 10 tys. zł

a Pływacki Międzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „Orka” - 10 tys. zł
a Szkoła Piłki Nożnej Szamotuły - 10
tys. zł
a Klub Karate Isamashii Ostroróg w
Szamotułach - 10 tys. zł
a Ludowy Zespół Sportowy Otorowo
- 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Szamotulanin - 10 tys. zł
a MKS Sparta Szamotuły - 10 tys. zł
a UKS Herkules Otorowo - 10 tys. zł
a Klub Sportowy „Sokół” w Pniewach
- 10 tys. zł
a Międzyszkolny Klub Sportowy
„Baszta” Szamotuły - 10 tys. zł
Powiat międzychodzki:
a Miejski Klub Sportowy Warta Międzychód - 10 tys. zł
a Stowarzyszenie Klub Kręglarski
Wrzos Sieraków - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran” w Sierakowie - 15 tys. zł
a Klub Piłkarski „Warta” Sieraków
- 10 tys. zł
Powiat nowotomyski:
a Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica 10 tys.
a Klub Sportowy Promień Opalenica
- 15 tys. zł
a Klub Sportowy „Obra” Zbąszyń - 15
tys. zł
a Międzyszkolny Klub Sportowy w
Opalenicy - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Gryf
Lwówek - 10 tys. zł
a UKS Brawo Opalenica - 10tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy „Olimpus” w Zbąszyniu - 10tys. zł
a Stowarzyszenie w Nowym Tomyślu
– 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Korona
w Nowym Tomyślu - 15 tys. zł
a Nowotomyska Akademia Piłkarska
Polonia Nowy Tomyśl - 15 tys. zł
a Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Lwówianka” Lwówek - 10 tys. zł
a Kurkowe Bractwo Strzeleckie Opalenica – 10 tys. zł
a Klub Sportowy Płomień Przyprostynia - 10 tys. zł
a Miejski Klub Sportowy Kangur Nowy
Tomyśl - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”
Boruja Kościelna - 15 tys. zł
a Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
ATE Wicher Strzyżewo - 10 tys. zł
Powiat grodziski:
a Grodziskie Stowarzyszenie Sportowe - 10 tys. zł
a Grodziska Akademia Piłkarska - 10
tys. zł
a LKP Pieczarka Wielichowo - 10 tys. zł
a Klub Sportowy „Sokół” Rakoniewice
- 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Dyskobolia Grodzisk Wlkp. - 10 tys. zł
a Uczniowski Klub Sportowy Smoki
Rakoniewice - 10 tys. zł
Wszystkim serdecznie gratuluję, wierząc, że środki te
przyczynią się do kolejnych
sportowych sukcesów. Życzę
wszystkim wytrwałości w
osiąganiu zamierzonych celów,
gdyż tylko ciężka praca prowadzi do zwycięstwa.

covidowym w Pile

Poseł Marcin Porzucek w
czasie drugiej fali pandemii koronawirusa był
wolontariuszem na oddziale
Covid-19 w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.
Co skłoniło Pana do
zgłoszenia się do pomocy w
szpitalu?
W czasie drugiej fali nagle
bardzo szybko zaczęła rosnąć
liczba osób wymagających
hospitalizacji. Jednocześnie
personel w szpitalu był zdziesiątkowany przez wirusa.
Dlatego szpital za pośrednictwem mediów zwrócił się do
mieszkańców Wielkopolski z
prośbą o dobrowolną pomoc.
Po kilku dniach usłyszałem,
że zgłosiła się tylko jedna
osoba. Uznałem wówczas, że
sam się zgłoszę.
Nie bał się Pan? Przecież
podczas pracy w szpitalu
łatwo było się zakazić.
To prawda. Ale kto miałby
się zgłaszać jeśli nie zdrowy
trzydziestoparolatek? Poza
tym uważam, że od osób
publicznych można wymagać
więcej, a i one same od siebie
powinny więcej. Bałem się
nie tyle o siebie co rodzinę, z
którą nadal mieszkałem. Podstawą było stosowanie się do
procedur bezpieczeństwa.
Jak zaczynał Pan dzień?
Do szpitala przyjeżdżałem
około godziny 6:00. Przebranie trwało kilka minut. Na
bieliznę zakładałem dwuczęściowy strój z fizeliny oraz
specjalny kombinezon. Do
tego dwie pary rękawiczek,
ochraniacze na głowę i buty,
specjalna maseczka i przyłbica. W takim stroju mogłem
wejść na tzw. brudną stronę.
Po kilku godzinach zdejmowałem wszystko i brałem
prysznic. Mówiąc szczerze
konieczna była zmiana
bielizny. Po paru godzinach
pracy pod kombinezonem nie
była po prostu wilgotna. Była
tak mokra, że można było
wyżymać wodę. Następnie
zazwyczaj jechałem do biura
lub teren. Nadal byłem posłem i wykonywałem swoje
obowiązki.
Czym zajmował się Pan w
szpitalu?
Pierwotnie miałem pomagać w dostarczaniu leków
ze szpitalnej apteki. Jednak
największe problemy kadrowe były na oddziale zakaźnym. Potrzebny był salowy.
Zgodziłem się. Pierwszym
zadaniem po nocy jest sprzą-

tanie oddziału. Trzeba umyć
podłogę na korytarzu i w kilkunastu salach. Należy wyrzucić śmieci i przygotować
stoliki do śniadania. Następnie myłem toalety. Część sal
miała swoje, inne znajdowały
się na korytarzu. Oprócz tego
roznosiłem zgrzewki z wodą,
baniaki z płynem do dezynfekcji czy butle z tlenem.
Czasem zdarzały się drobne
naprawy kranów czy kabin
prysznicowych. Generalnie
zajmowałem się wszystkim
o mnie poproszono, choć
po kilku dniach znałem już
zakres swoich obowiązków i
wiedziałem co robić.
W jakim stanie byli pacjenci?
Ci w najgorszym stanie,
pod respiratorami, byli na
oddziale intensywnej opieki
medycznej. Na naszym oddziale było około trzydziestu
pacjentów. Część nie była
w stanie zejść z łóżka i była
całkowicie zdana na pomoc,
nawet w podstawowych
czynnościach. Niektórzy
byli w nieco lepszym stanie,
ale samodzielna wizyta w
toalecie to było maksimum
ich aktywności. Niestety
zdarzały się też zgony.
Najbardziej pamiętam ten z
Wigilii Bożego Narodzenia.
Kończyłem pracę, myślałem
o świętach, gdy na oddział
wjechała metalowa trumna.

Wiele osób nie wierzy w
pandemię. Co by im Pan
powiedział?
Zanim zacząłem pracę
znałem osobiście wiele osób
które zmarły na Covid-19.
Jednak dopiero w szpitalu
przekonałem się jak podstępny wirus. Jak wyniszcza organizmy zdrowych ludzi. Sto
lat temu grypa hiszpanka zabiła więcej osób niż zginęło
podczas I Wojny Światowej.
Dzięki zdrowemu rozsądkowi
większości Polaków udało
się przejść najgorsze chwile.
Teraz czas na szczepionki.
Nasi pradziadkowie nie
mieli takich możliwości.
My możemy skorzystać z
dobrodziejstw medycyny na
znacznie wyższym poziomie.
Szczepił się Pan już?
Jako wolontariusz na oddziale zakaźnym mogłem
to zrobić już w grudniu,
ale nie chciałem zabierać
miejsca medykom. Jestem
po pierwszej dawce, niebawem przyjmę kolejną.
Dzięki temu wiem, że robię
wszystko by nie narażać osób
z mojego otoczenia. Często
starszych lub schorowanych.
Szczepionka, podobnie jak
maseczki, chroni nas, ale
przede wszystkim chroni naszych bliskich. Poza tym chcę
wrócić do normalnego życia.
Rozrywki i podróży.

Rozmawiał: Franciszek Gwardzik

WULKANIZACJA I SERWIS OPON
Polecamy:

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje
i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy a obsadzanie mis, donic
i skrzynek balkonowych a fachową obsługę
i doradztwo a sprzedaż hurtowa i detaliczn
Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół,
wykonując wymianę opon, wyważanie kół
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda
będzie bezpieczna niezależnie od warunków
pogodowych.

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

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

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

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

www.brudlo.com.pl
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Mamy to! Różowa skrzyneczka w naszej
bibliotece!
Świętujemy tydzień mamy
i przy tej okazji mamy niespodziankę dla wszystkich
kobiet. Mamy przyjemność
poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedzichowie dołącza
do ogólnopolskiej akcji
„Różowa skrzyneczka”,
której celem jest zapewnienie szerokiego dostępu do
bezpłatnych środków higieny osobistej w przestrzeni
publicznej.
Różowe skrzyneczki, wypełnione środkami higienicznymi, znaleźć można już w ponad
700 miejscach w całej Polsce,
m.in. w szkołach, urzędach czy
kinach. Jedna z nich zagościła
w naszej Filii w Bolewicach
i wkrótce zawiśnie w naszej
toalecie. Jest to oddolna ini-

cjatywa, której celem ma być
walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnienie
szerokiego dostępu do bezpłatnych podpasek i tampo-

nów w przestrzeni publicznej.
Z trudnościami spowodowanymi niedostępnością środków
higienicznych w instytucjach
publicznych spotyka się każda

z nas – w szkołach, uczelniach,
urzędach czy bibliotekach.
Nasza biblioteka postanowiła
pomóc zarówno tym, którzy
w ferworze zajęć zapomnieli
zabrać swojej podpaski, jak
i tym, którym zabrakło na nie
funduszy. Jeśli jesteście w potrzebie – zajrzyjcie!
Idea jest prosta: weź, jeśli
potrzebujesz, podziel się, jeśli
masz nadmiar. Zachęcamy
więc nie tylko do korzystania
z dostępnych środków higienicznych, ale i przekazywania
własnych nadwyżek.
Inicjatorem akcji jest organizacja społeczna „Różowa
skrzyneczka”, której pomysłodawczynie podjęły walkę ze
zjawiskiem tzw. wykluczenia
menstruacyjnego oraz próbę
zniesienia tabu wokół tematu
menstruacji.

Konkurs rozstrzygnięty!
Tydzień Bibliotek dobiegł
końca, a wraz z nim upłynął
termin zgłaszania prac w konkursie plastycznym dla najmłodszych „Mistrzowie Ilustracji”. Wszystkie prace, które
do otrzymaliśmy były ciekawe
i pomysłowe. W związku z
tym dziękujemy wszystkim
uczestnikom za włożony trud.
Również rodzicom należą się
podziękowania za zaangażowanie i współpracę.
Oto wyniki:
I miejsce: Malwina Łabanowska – „Mała wróżka
Amelka”
II miejsce: Oliwia Nowak –
„Dzieci z Bullerbyn”
II miejsce: Hanna Kacperska – „Trzy małe świnki”
III miejsce: Maja Puka –
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica szkoły”
Wyróżnienia:
Antonina Dziamska – „Luiza bawi się w weterynarza”
Franciszek Trzaskowski –

„Długie uszy i małe przygody”
Stanisław Trzaskowski –
„Wars i Sawa”
Ignacy Kacprzak – „Każdy
kot ma dwa końce”
Nagrody można odbierać
od czwartku 20/05/2021 w
naszych bibliotekach. Zapraszamy i jeszcze raz serdecznie
gratulujemy!!!

Rusza „małe GP”

Już 26 czerwca zainauguruje
„małe” biegowe Grand Prix
w biegach na 5 km. Pierwszy
z biegów zaliczany do cyklu
odbędzie się w Bolewicach.
Trasa biegu to ścieżka dydaktyczno - przyrodnicza
„Mokrzyzny”, znana biega-

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
Grodzisk Wlkp. ul. Polna 4

a poniedziałki - 15.00 - 19.00
a wtorki i czwartki 13.00 -17.00
a środy 8.00 - 12.00 a piątki 8.00 - 12.00

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

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

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

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

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

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

czom z naszego terenu jako
trasa, gdzie przed laty odbywały się finały GP Powiatu
Nowotomyskiego w Biegach
Ulicznych. Zapisy dostępne
pod linkiem:
http://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php...

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

Edmund Bosy
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E”
Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU

A

Sklep Auto-części

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

P. H. ANDRZEJ CIORGA

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA
PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY
WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00
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Mistrz MMA – Marcin Różalski

Portret Prawdziwy
W sobotę 29 maja 2021 r. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury,
po długim czasie oczekiwania
związanym z obostrzeniami
epidemicznymi, odbyła się
wystawa pokonkursowa VIII
Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Portret

Prawdziwy”, którego organizatorem jest Adam Polański.
W tra kcie uroczystości
ogłoszono oficjalne wyniki,
wręczano nagrody laureatom
i podziękowania wszystkim
zaa nga żowa nym osobom.
Wydarzenie uświetnił swym

występem Michał Kowalonek.
Wystawę fotografii można
oglądać w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury do końca
czerwca.

Nowotomyski Ośrodek Kultury
Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

Rowerowe zmagania w Przyłęku
W czwartek, 3 czerwca br. w
Przyłęku odbyły się wyścigi
rowerowe trzeciej edycji Solid
MTB 2021. Uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach,
zmagali się z trasą w kategoriach : MINI – 20km, MEGA –
40,5km oraz GIGA – 60,5km.
Sygnał do startu poszczególnych sektorów dali Burmistrz
Włodzimierz Hibner oraz
Sołtys Bogusław Nawrot.
Wiele emocji było podczas
specjalnych zawodów zorganizowanych dla najmłodszych, tu
była największa rywalizacja,
łzy szczęścia i gorycz porażki,
nie odbyło się bez potłuczeń
i otarć. W tej rywalizacji nie
tylko uczestniczyli najmłodsi,
ale także rodzice.
Przygotowana przez organizatorów strefa konsumpcyjna
oferowała zimne napoje, kawę
oraz hot-dogi.
W zawodach udział wzięło
około 400 zawodników.

brać udało się ponad 4000
zł.Wszystkich uczestników
seminarium z „Różalem” powitał Burmistrz Międzychodu
Krzysztof Wolny.Rozmowa

z Marcinem „RÓŻALEM”
Różalskim na kanale O rany,
Józek !

Fot. Maciej Kasprzak / Wielkopolskamagazyn.pl

Wyścigi gratów
W sobotę 5 czerwca br. w Borui Kościelnej od samego rana
trwały wyścigi gratów. To już
7 edycja WrakDay Boruja Kościelna. Pełne emocji, wyścigi
gratów odbyły się w trzech
kategoriach: graty do 1,6 ccm
, graty powyżej 1,6 ccm oraz
w kategorii aut cywilnych,
kompletnie nie przerobionych.
Wyśmienita pogoda, trwający czerwcowy długi weekend,
do Borui Kościelnej przyciągnął setki miłośników wyścigów gratów.
Podczas imprezy przeprowadzono również charytatywne zbiórki na leczenie chorych
dzieci.
Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

Cała Polska czyta dzieciom

Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

Harcerze sprzątali las
2 czerwca, młodzieżowa grupa projektowa Apollo, która
działa pod egidą Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu,
wraz z 19. Drużyną Harcerską
BUKI im. A. Kamińskiego po
raz pierwszy wzięła udziałw
zorganizowanej wiosennej
akcji sprzątania lasu. Przedsięwzięcie to było możliwe
dzięki ogromnemu wsparciu
i zaangażowaniu pracowników
Nadleśnictwa Bolewice, a w
szczególności pani Inżynier
Nadzoru - Jolanty Gaczyńskiej.
13. osobowa grupa, realizująca od lutego 2021 r. projekt
pt. Misja Apollo , na który
nowotomyska biblioteka pozyskała grant w kwocie 8
500, podczas jednodniowej
wyprawy do lasu zebrała materiał filmowy, który niebawem
będzie miał swoją premierę w
mediach społecznościowych
i na kanale YouTube. Inicjatywie tej przyświecało hasło
kolejnej kampanii społecznej
pt. Plastik IS NOT fantastic!
Cała akcja przebiegła w
bardzo miłej atmosferze, nie
tylko z powodu pogody która
dopisała, ale przede wszystkim
dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodych osób i partnerów projektowych.
Na zakończenie wszyscy
usiedli przy wspólnym ognisku. Dodatkową atrakcją dla

Marcin „RÓŻAL” Różalski
poprowadził seminarium w
Międzychodzie. Trenowano
dla JackaW sobotę 29 maja
br. w Międzychodzie, na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, odbyło się
wyjątkowe seminarium K1, w
którym, na zaproszenie MMA
Devil Invictus BJJ Międzychód, udział wziął charyzmatyczny wojownik, zawodowy
kick-bokser, zawodnik muay
thai i mieszanych sztuk walki
(MMA) , międzynarodowy
mistrz KSW w wadze ciężkiej
Marcin „RÓŻAL” Różalski.
Podczas seminarium z „Różalem” trenowano dla Jacka,
który każdego dnia walczy
żeby stanąć na nogi. W tym
dniu odbyła się zbiórka na
rehabilitację dla Jacka, ze-

młodzieżybył spacer ścieżką Bolewickie Bory, która
przebiega przez przepiękne
kompleksy leśne. Ponadto
na trasie ścieżki znajdują się
liczne tablice edukacyjne o

tematyce przyrodniczo-leśnej,
które również przykuły uwagę
młodzieży.
Projekt z ramienia biblioteki koordynuje Małgorzata
Kaczmarek.

Od 26 maja do 2 czerwca
trwał XX Ogólnopolski
Tydzień Czytania Dzieciom,
organizowany każdego
roku w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej
pod hasłem: „Cała Polska
czyta dzieciom”. Fundacja
ABCXXI, która jest tego
cyklicznego inicjatorem wydarzenia, tym razem opatrzyła je hasłem: „Lubimy
czytać polskich autorów”.
Tradycyjnie już, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyślu z ogromną
radością włączyła się do tego
projektu. Jednak ze względu
na utrzymujące się ograniczenia kontaktów z czytelnikami, zaproponowała, podobnie
jak w roku ubiegłym, formę
spotkań online. Zaproszono
wszystkich małych i dużych
czytelników do wspólnego
słuchania i oglądania bajek
oraz wierszy czytanych przez
panią Dyrektor biblioteki oraz
panie nauczycielki z nowotomyskich przedszkoli. Zaprezentowano aż 8 odcinków tych
czytelniczych spotkań, które
wzbogacone zostały m.in.
teatrzykami cieni i pacynek.
Akcję zainicjowała dyrektor nowotomyskiej biblioteki
Lucyna Kończal-Gnap, która
przeczytała „Lokomotywę”
Juliana Tuwima. Następnie
Jadwiga Wolska, nauczycielka i logopedka z Przedszkola
nr 2 „Plastusiowe Osiedle”
zaprezentowała “Zoo” Jana
Brzechwy, czyli wiersze o
zwierzętach, których uważnie
wysłuchała towarzysząca jej
grupa „Smerfów”. Miłośnikom twórczości Stanisława
Jachowicza, a w szczególności
bajki: „Chory kotek”, bardzo

spodobało się barwne i wesołe
przedstawienie, przygotowane przez nauczycielki z
Przedszkola nr 4 „Bolka i
Lolka” w Nowym Tomyślu
–Karolinę Świtalską i Weronikę Gawron-Andrzejczak.
Natomiast dla wszystkich
entuzjastów twórczości Doroty Gellner, Przedszkole nr
5 „Słoneczko” przygotowało
fragmenty książki pt. „Głodomorek”, które przeczytały
nauczycielki: Anna Chłopek,
Agnieszka Fabian i Anna
Kasperczak. Towarzyszyła
im niezawodna widownia:
„Skrzaty”, „Pszczółki” i „Leśne Duszki”. Elżbieta Podlaszewska-Cybal, nauczycielka
i bibliotekarka z Przedszkola
nr 3 „Bajkowe Zacisze”, w
towarzystwie integracyjnej
grupy „Przyrodników”, przeczytała wiersze „Katar” i
„Na straganie”. Do wysłuchania bajki o Misiu Uszatku
nieprzypadkowo zaprosiło
właśnie Przedszkole nr 1 im.
„Misia Uszatka”. Przeczytała
ją Sylwia Kliszewska, a Joanna Piskorska wzbogaciła tę
prezentację teatrzykiem cieni.
Nauczycielkom towarzyszyły

dzieci z grupy „Wiewiórki”.
W przedostatnim dniu XX
Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, dokładnie
w Dniu Dziecka, wiele radości
sprawiło przedstawienie przygotowane w oparciu o wiersz
Juliana Tuwima pt. „Rzepka”,
w którym rolę lektora pełniła
Natalia Norek z Przedszkola i
Żłobka Pozytywnego Rozwoju, a wystąpili fenomenalni aktorzy z grupy „Mądre Sowy”.
Przedstawienie powstało we
współpracy z Marceliną Wójcik. Zwieńczeniem tegorocznej
akcji była ”Kaczka dziwaczka”
Jana Brzechwy, przeczytana
przez panią Dyrektor nowotomyskiej biblioteki, która
podziękowała nauczycielkom
i dzieciom za miłą współpracę
oraz pomysłowe włączenie się
w realizację programu XX
Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Nowym Tomyślu. Pamiętajmy, że czytanie ma wielką
moc. Wzbogaca naszą wiedzę
i wyobraźnię! Nie zwlekajmy
ani chwili – czytajmy sobie i
dzieciom każdego dnia!
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Słuchane z oddali kiedyś, dzisiaj z bliska
Po kilkuletniej przerwie nastąpił powrót do sprawdzonej formy podróży między
gatunkami i osobowościami
muzycznymi. Dzięki tym
spotkaniom rozszerzało się
grono zarówno artystów jak
i odbiorców.
Animator zadbał, aby na m
takim spotkaniu można było
posłuchać czegoś świeżego lub nawet odmiennego
d tego, co już nam znane.
Formuła spotkań wzorowana
na popularnej audycji radiowej
w latach 60.ych i 70tych Randez Vous o 6.10 nadawanej
w Radiu Walna Europa, a
prowadzonej wówczas rzez
Danutę Nowakowską i Jana
hr. Tyszkiewicza. Była to audycja wyjątkowa w tamtych
czasach, gdyż na antenie prezentowane były utwory nowe
i modne. Dla wielu była to
jedyna możliwość, aby „dotknąć” zachodniego świata,
poznać twórczość wybitnych
artystów zarówno polskich jak
i zagranicznych. Po latach okazało się, że kształtowała ona
gusta młodzieży, a niektórzy
przyznają, że czekali na nią z
wypiekami na twarzy.
Wróciliśmy z koncertem już
w Jeżyckim Centrum Kultury
ul. Jackowskiegon5/7. Wykonawcami byli Agata Nie-

dzielski, Olgierd Bocer, Piotr
Kuhn, Jarosław Królikowski,
Jerzy Konopa, Wojciech Szopka., Michał Szóstek.
Repertuar koncertu - audycji był nie tylko zróżnicowany,
w klimacie lat siedemdziesiątych, ale uzmysłowił nam jakie
są nieodkryte pokłady słów
o muzyki w tamtej nieco old
muzyce. Lata siedemdziesiąte
pozostawiły w nas tęsknotę
za melodycznymi utworami,
które do dzisiaj mile wspominamy. Z rozrzewnieniem nawet
z łezka w oku.
repertuarze koncertu RANDEZ VOUS O 6.10 znalazły
się takie pozycje jak; - Petite
Fleur Sydney Becheta i Ententainer Scotta Jopplina zagrał
je na klarnecie w sposób mi-

strzowski nie odbiegający od
wykonania przez Acker Bilka
Jerzy Konopa i tę kompozycję
Jopplina na trąbce. Agata
Niedzielski zaśpiewała Walk
on by- z rep. Dion Warwick
oraz A night like this- znany
z wykonania Caro Emerald.
Olgierd Bocer zaśpiewał po
swojemu nieco w manierze
bluesowej I feel you Depesche
Mode, Mrs vanderbilt Poula
Mc Cartneya i Sweer dreams
znany z wykonania duetu
Euritmics.
Wojtek Szopka i Piotr Kuhn
w pojedynkę oraz w duecie
zaśpiewali takie covery z lat 70
tych jak Heve you ever seen the
rain wylansowany przed pół
wiekiem przez Johnna Fogertego i jego wartet Creedence

Spotkaniem z Grzegorzem Kupczykiem
Moi kochani Czytelnicy,
kolejny poniedziałek z „
Turbo doładowaniem ”
niech znaczone spotkaniem
z Grzegorzem Kupczykiem
w pamięci zostanie.
Miło było kolejny już raz w
gościnnych pomieszczeniach
Jeżyckiego Centrum Kultury przy wsparciu Poznańskiej Akademii Senioralnej
spotkać się z koneserami muzyki na spotkaniu z legendarnym wokalistą, kompozytorem
i aranżerem Grzegorzem Kupczykiem.
Jak zawsze tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się wspólnym smacznym obiadem. a
konsumpcji specjałów przygotowanych przez ekipę p. Karola
Wyrębskiego udaliśmy się na
główne danie popołudniowego
spotkania. Otwarcia dokonał
organizator i pomysłodawca
red. Krzysztof Wodniczak,
który serdecznie przywitał
obecnych a w szczególności
głównego bohatera spotkania
Okazało się, że tych dwóch
Panów łączy ponad 40-letnia
znajomość, a dalsze odsłanianie kulis spowodowało,
że wytworzyła się niemal
rodzinna atmosfera. W tym
aspekcie spotkania i ja odnalazłem wspólne ścieżki, po
których w ubiegłym stuleciu
jako młodzi ludzie stąpaliśmy.
Między innymi otarliśmy się
o siebie w tamtym stuleciu
o Zakładowy Dom Kultury
Stomila, którego byłem szefem
a wzmiankowani red. Krzysztof Wodniczak i Grzegorz
Kupczyk z Zespołem Kredyt
byli jego gośćmi. Wspaniałe
prezentacje występów Turbo

i Ceti ( szczególnie koncert
z orkiestra symfoniczną w
kompozycji Akordy sów) ilustrowane filmami ,przywołały
wiele wspomnień z tamtych
lat i koncertów, które były
dla młodych ludzi okazją do
wspólnej zabawy i radosnego
przeżywania razem spędzonych chwil. Dzisiaj już jako
seniorzy jesteśmy zgodni co
do faktu, że likwidacja wielu
placówek Kulturalno-Oświatowych z tamtych lat znacznie
wpływa na obniżenie poziomu
kultury masowej.
Dodatkową atrakcją był
fakt , że to spotkania pokazało jak wielką postacią był
śp. Czesław Niemen , którego światowej sławy przebój
Dziwny jest ten świat doczekał wielu wersji wykonań na
kontynentach całego świata
czego namacalnym dowodem
były filmy z tym związane i
Leksykon muzyczny z hasłem
Akwarele. Istotnym akcentem
spotkań było to, że w ostatnich
latach życia Czesława Niemena , red .Krzysztof Wodniczak
był managerem Cz. Niemena, a
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Grzegorz Kupczyk okazał się
jego fanem od lat młodości co
spowodowało, że później w
życiu dorosłym połączyły go z
w/w ścieżki współpracy fonograficznej. Pokazały się nawet
wątki dotyczące genaologii ,
które wyniknęły z wyjątkowo
kontaktowego sposoby prowadzenia rozmowy pomiędzy
gościem, osobą prowadzącą a
publicznością.
Kolejne nasze spotkania w
ramach Akademii Senioralnej
pokazują , że ta forma integracji społeczności senioralnej
jest nie tylko uzasadniona
naukowo, społecznie i socjologicznie ale jest ważnym
elementem , życia starszego
pokolenia. Ogromny wpływ
ma oczywiście czas wcześniej
wspólnie przeżyty ,choć mimo
wszystko dzielą nas gusty i
guściki. Jednak klimat Covidovo pochodny, to również
tęsknota za byciem ze sobą
bez względu na pretekst. Pod
pretekstem czy bez mimo woli
odkrywamy ścieżki swojego
życia, bycia i osiągnięć zawodowych czy artystycznych a
przy okazji postacie twórczych
i ciekawych ludzi naszego
ukochanego miasta Poznania
i Regionu Wielkopolski.
Nie damy wyrwać z korzeniami
naszej przeszłości
bo ona stanowi fundament
wielopokoleniowy narodu
niech ręce nie świerzbią przeciwnych naszej jedności
bo szacunek i miłość to wartość
wszczepiona nam za młodu
Z kronikarskim pozdrowieniem
Zbigniew Roth
Zdj.: Hieronim Dymalski

Clearwater Revaivel, Honky
tonk woman znany powszechnie utwór z rep. Rolling Stones,
Whisky ponadczasowy song z
rep. Dżemu,, Good like charm
powszechnie odtwarzany jako
wielki hit w dyskografii Elvisa
Presleya, I Cant stop loving
you - nieśmiertelny standard
Raya Charlesa oraz na zakończenie swojego seta Sweet
home Chicago -Roberta Jonsona, znany tez z wykonania
najwybitniejszych bluesmanów
Buddy Gaya, Ericka Claptona,
Johny Wintera, Huberta Sumina,, Roberta Crimy.
utwory to istne perełki w
kanonie muzycznym, ponadczasowym. Blues to zarówno
muzyka, jak i uczucie, które
jest jej inspiracją, ma w sobie

Krzysztof Wopdniczak

Cykl koncertowy RANDEZ VOUS
Bardzo udanie zadebiutował po latach przerwy
cykl koncertowy RANDEZ
VOUS O 6.10 jaki miał swoją radiową odsłonę w latach
60 i 70-tych dwudziestego
wieku na antenie rozgłośni
Radio Wolna Europa. Słuchaliśmy i przeżywaliśmy
cotygodniowe spotkania
z Danutą Nowakowską i
Janem Hr. Tyszkiewiczem,
którzy dodawali nam
muzycznej strawy podobnej
do tej emitowanej w Radiu
Luxemburg.
Koncertu w Jeżyckim Centrum Kultury słuchaliśmy
niemal jak w ubiegłym wieku,
było radio marki Pionier, fachowy komentarz prowadzącego Krzysztofa Wodniczaka...
i muzyka jaka wówczas dominowała w tym radiu. Można
było słuchać, słuchać, słuchać
i wniknąć w atmosferę klimatyczną tamtych szalonych lat
siedemdziesiątych. A że repertuar był znamienny to i brawa z
naszej strony dla wykonawców
były proporcjonalne do ich
muzycznego emploi.
Na repertuar RANDEZ
VOUS 0 6.10 złożyły sie następujące utwory: Jurek Konopa
zagrał na klarnecie – „Petite
Fleur Sydney Becheta” i na
trąbce „Ententainer” Scotta
Jopplina. Agata Niedzielski
zaśpiewała „Walk on by” - z
rep. Dion Warwick oraz „A
night like this”- znany z wykonania Caro Emerald. Wojtek
Szopka i Piotr Kuhn w pojedynkę oraz w duecie zaśpiewali takie covery z lat 70 tych jak:
„Asfaltowe łąki” grupy Test,
„Heve you ever seen the rain”
wylansowany przed pół wie-

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

w sobie więcej uczucia niż
jakikolwiek inny gatunek czy
konwencja stylistyczna. Ten
duet przypomniał nam, że
blues czy szerzej rhythm and
blues to korzenie wszystko
inne to jedynie jego owoce.
To także serce, dusza, wiara.
Do tego bluesowa pulsacja,
energia płynąca z dobrej
solówki gitary czy organów
Hammonda dodaje niesamowity efekt brzmieniowy. Wystarczył precyzyjnie zagrany
j eden , właśnie tyle wystarczyło, by wiedzieć, że ma
się do czynienia z bluesem.
Serdeczne podziękowania
dla Wojtka Szopki i Piotra
Kuhena za dostarczenie nam
takich właśnie bluesowych
wykonań czy pisząc więcej -

w manierze muzykologicznej
- interpretacji.
rosław Królikowski pokazał całą paletę głosu i zaśpiewał „po swojemu” tak
różnorodny program, na jaki
z utęsknieniem i łezką w oku
oczekiwali słuchacze tego
koncertu przemianowanego na
audycje radiową. Green, green
grass of home z rep. Toma
Jonesa ( śpiewali to także Elvis
Presley i Jerry Lee Lewis) Ab
wher it lpve - oma Jonesa,
Ad love heart Lennona i Mc
Cartneya czyli The Beatles,
Al my love Cliffa Richarda.
W chwili przerwy ponownie
pojawiła się przed mikrofonem Agata i zaśpiewała utwór
Mateusza Swięcickiego Pod
papugami. Dalej Jarek Królikowski kontynuował repertuar
Niemenowski śpiewając Obok
nas Wojciecha Piętowskiego i Janusza Odrowąża oraz
melodie ludową Kałakolczik.
Zakończył swój ekspresyjny
program utworem My Way z
rep. Franka Sinatry i Elvisa
Presleya ( mający na świecie
tysiące najróżniejszych wykonań ). Inauguracja cyklu
RANEZ VOUS o .6.10 odnotowana, czekamy na ciąg dalszy.
Za Beatlesami chciałoby się
zaśpiewać Let it Bee - NIECH
TAK BĘDZIE.

840 919

kiem przez Johnna Fogertego
i jego kwartet Creedence Clearwater Revaivel, „Honky tonk
woman” znany powszechnie
utwór z rep. Rolling Stones,
„Good like charm” powszechnie odtwarzany jako wielki hit
w dyskografii Elvisa Presleya,
„I Cant stop loving you” nieśmiertelny standard Raya
Charlesa oraz na zakończenie
swojego seta „Sweet home
Chicago” - Roberta Jonsona,
znany też z wykonania najwybitniejszych bluesmanów
Buddy Gaya, Ericka Claptona,
Johny Wintera, Huberta Sumina, Roberta Crimy.
Natomiast Olgierd Bocer
zaśpiewał akompaniując sobie
na gitarze: „I feel you” – Depesche mode, „Mrs Wanderbilt” – Poula Mc Cartneya
oraz „Sweer Dreams” – Eurythmics.
Jarosław Królikowski pokazał całą paletę głosu i zaśpiewał „po swojemu” tak
różnorodny program, na jaki

z utęsknieniem i łezką w oku
oczekiwali słuchacze tego
koncertu przemianowanego
na audycje radiową. „Green,
green grass of Home” z rep.
Toma Jonesa ( śpiewali to
także Elvis Presley i Jerry
Lee Lewis), „Ab wher it lpve
-Toma Jonesa, Ad love heart
Lennona i Mc Cartneya czyli
The Beatles, Al my love”
Cliffa Richarda. W chwili
przerwy ponownie pojawiła
się przed mikrofonem Agata
i zaśpiewała utwór Mateusza
Swięcickiego „Pod papugami”. Dalej Jarek Królikowski
kontynuował repertuar Niemenowski śpiewając „Obok
nas” Wojciecha Piętowskiego
i Janusza Odrowąża oraz melodie ludową „Kałakolczik”.
Zakończył swój ekspresyjny
program utworem „My Way”
z rep. Franka Sinatry i Elvisa
Presleya ( mający na świecie
tysiące najróżniejszych wykonań).
Tekst i zdjęcia Hieronim Dymalski

Sprzedam lub wynajmę
lokal pod działalność gospodarczą w
centrum Rakoniewic
Kontakt: 601

700 138
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Od konnego omnibusa do szybkiego tramwaju
MPK obsługuje obecnie
18 linii tramwajowych i 53
linie autobusowe zwykłe, 1
linię autobusową pośpieszną i komunikację nocną
złożoną z 22 linii autobusowych i jednej tramwajowej.
Początki komunikacji miejskiej w Poznaniu sięgają
połowy XIX wieku.
Od roku 1891 konne omnibusy
przewoziły pasażerów z dworca kolejowego do miasta a w
okresie letnim także do miejscowości wypoczynkowych na
obrzeżach Poznania. Pierwsza
regularna linia tramwaju konnego zaczęła funkcjonować
31 lipca 1880 r. na trasie Dworzec Kolejowy - Stary Rynek.
Bardzo szybko przedłużono
ją do Chwaliszewa i Ostrowa
Tumskiego. W tym samym
roku powstało Poznańskie
Towarzystwo Kolei Konnej,
które uzyskało prawa do budowy i eksploatacji komunikacji
tramwajowej w Poznaniu. W
latach 1880-1898 tramwaje
konne obsługiwały dwie linie:
Dworzec - Ostrów Tumski
i Jeżyce - Brama Wildecka.
Pasażerskie przewozy tramwajami trakcji elektrycznej

rozpoczęto w Poznaniu w
marcu 1898 roku, początkowo
trasami tramwajów konnych,
które uległy szybkiej rozbudowie - do Łazarza, Wildy,
Górczyna i Garbar. Również
w Śródmieściu powstały nowe
linie.
W listopadzie 1925 roku
pojawiła się w Poznaniu miejska komunikacja autobusowa
na liniach o niewielkim ruchu
pasażerskim przesądzającym
o nieopłacalności komunikacji
tramwajowej. Linia trolejbusowa, która powstała w roku
1930 ze Śródki do ul. Wiejskiej, była pierwszą w Polsce
i pozostała jedyną do roku
1939. W końcu drugiej wojny
światowej, podczas walk o
wyzwolenie Poznania większość urządzeń technicznych
umożliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej
zostało zniszczonych, ale już
w pierwszym roku po wojnie
uruchomiono komunikację
autobusową a w następnym
trolejbusową. Do roku 1947
odbudowanych zostało większość tras tramwajowych
oprócz połączeń na prawy
brzeg Warty. W tym czasie
powstała też zupełnie nowa,

omijająca Stary Rynek trasa
do Garbar.
Lata 60 to powolne zastępowanie niefunkcjonalnych tras
trolejbusowych autobusowymi
prowadzące ostatecznie do
zlikwidowania 29 marca 1970
r. ostatniej trasy trolejbusowej.
Trasy autobusowe rozwijały
się systematycznie. W latach
50 autobusy docierały już
do wszystkich peryferyjnych
dzielnic Poznania a w końcu
tego dziesięciolecia uruchomiono pierwsze linie podmiejskie. W latach 1996-1997 na linie autobusowe wyjechało ponad 120 najnowocześniejszych,

niskopodłogowych autobusów,
co stanowi prawie 50% całego taboru autobusowego. W
sposób oczywisty wpłynęło to
na poprawę warunków podróżowania.
Jednocześnie modernizowano i unowocześniano linie
tramwajowe. W 1985 roku
zbudowano trasę tramwajową wiodącą górnym tarasem
Rataj łączącą osiedla ratajskie
z pozostałą częścią miasta.
Nową jakością w komunikacji
miejskiej ogromnie zatłoczonego już wówczas Poznania
stało się oddanie do użytku
6,1 kilometrowego, bezkoli-

Nowa strona Miejskiej Rady Seniorów
Piętnaścioro społeczników już
prawie od 15 lat działa na rzecz
osób starszych w naszym mieście. Miejska Rada Seniorów
w Poznaniu zbiera opinie, inicjuje nowe pomysły - trzyma
rękę na pulsie, aby poznańskim
seniorkom i seniorom żyło się
lepiej. Dzięki nowej stronie
internetowej www.poznan.pl/
mrs, która właśnie wystartowała, można przyjrzeć się
jej działaniom oraz znaleźć
informacje na temat działań
i inicjatyw MRS.Poznańskie
seniorki i seniorzy znajdą na
stronie informacje na temat
wydarzeń kulturalnych, sportowych, dowiedzą się, gdzie
warto się wybrać, aby aktywnie spędzić czas w otoczeniu
przyrody. W specjalnych zakładkach znajdują się też dane
dotyczące poznańskich klubów seniora i uniwersytetów
trzeciego wieku działających
w naszym mieście.W zakładce „O Radzie” znajdują się
plany pracy MRS, protokoły
z posiedzeń oraz stanowiska
w istotnych dla najstarszych
mieszkańców kwestiach. Zapoznać się można również

ze składem osobowym rady.
Zakładka „Usługi dla seniora” zawiera informacje na
temat projektów w ramach
Pakietu Poznań Viva Senior
(to m.in. Książka dla Seniora,
Taksówka dla Seniora, Złota
Raczka dla Seniora czy Miejska Wypożyczalnia Sprzętu
Rehabilitacyjnego). Zakładka
„Zdrowie” to miejsce, gdzie
pojawiają się linki do najważniejszych programów profilaktycznych, zarówno rządowych,
jak i miejskich - realizowanych
również z myślą o seniorach w
trakcie pandemii.

- Realizując politykę senioralną zawsze kierujemy się
głosem najstarszych mieszkańców miasta – podkreśla
Jędrzej Solarski, zastępca
prezydenta Poznania. - Konsultujemy z nimi wszystkie
działania, a aktywność Miejskiej Rady Seniorów jest dla
nas inspiracją i motywacją
do wprowadzania kolejnych
rozwiązań.
Miejska Rada Seniorów
powołana została w 2007 roku
i była pierwszą w kraju. W jej
skład wchodzi piętnaścioro
osób, a kadencja trwa pięć lat.

Obecnie urzęduje rada czwartej kadencji. Jej zadaniem
jest wszechstronna pomoc w
rozwiązywaniu problemów poznańskich seniorów. Radni ściśle współpracują z władzami
miasta oraz Centrum Inicjatyw
Senioralnych. Inicjują działania na rzecz seniorów, monitorują ich potrzeby i opiniują to,
co robią władze samorządowe.
Dzięki wieloletnim działaniom
MRS najstarsi mieszkańcy
naszego miasta mogą korzystać m.in. z udogodnień w
ramach pakietu Poznań Viva
Senior, bezpłatnych wejściówek na spektakle i imprezy,
wsparcia finansowego dla
małych lokalnych inicjatyw
społecznych czy programu
budownictwa dla seniorów.
Aktualne informacje na temat
MRS uzyskać można również
na stronie umieszczonej w
mediach społecznościowych
(Facebook). Zapraszamy naszych czytelników, seniorów
i nie tylko, do zapoznania się
z problemami nurtującymi
poznańskie środowisko mieszkańców w podeszłym wieku.
Roman Szymański

Seniorzy w fatalnym stanie psycho-fizycznym
Osoby 60+ stanowią ponad
25% mieszkańców Polski.
Jest to grupa niezwykle
zróżnicowana i rosnąca.
Już w 2030 roku będzie
liczyła niemal 30% ogółu
mieszkańców, a w roku
2050 przekroczy 40%.
Pandemia spowodowała
znaczne zmiany w kondycji
polskich seniorów.
Przeprowadzone badania wykazały, że blisko 60 % osób
deklaruje pogorszenie stanu
psychicznego przez pandemię.
Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń,
a także trudności związane z
korzystaniem z usług leczniczych. To wyniki pierwszego
w Polsce badania jakości życia
osób 60+ w trakcie pandemii
COVID-19, które przeprowadził SeniorHub. Instytut
Polityki Senioralnej.

Ponad połowa badanych
(59,5%) deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza
niż przed pandemią, rozluźniły się relacje społeczne,
wzrósł znacząco poziom realnej, często zupełnej, izolacji społecznej. Respondenci
najczęściej potwierdzają, że
ich aktywność fizyczna spadła

w trakcie pandemii (62,8%),
znacząco pogorszyła się subiektywnie odczuwana kondycja fizyczna seniorów mająca
przełożenie na oczekiwaną
długość życia. Ponad połowa
badanych odczuwa zmęczenie
wynikające z obostrzeń związanych z pandemią (53,6%), a
prawie połowie ankietowanym

brakuje kontaktów z innymi ludźmi (46,0%). Ponad
60% badanych deklaruje, że
trudniej jest im skorzystać z
usług leczniczych lub rehabilitacyjnych, a prawie 2/3 ma
problem z dostaniem się do
lekarza specjalisty lub internisty. 7 na 10 seniorów nie
korzysta z Internetu w ogóle.
Jeśli seniorzy korzystają z
Internetu to najczęściej robią
to codziennie (21,2%). Korzystanie z Internetu nieznacznie
wpływa na subiektywnie
odczuwaną kondycję psychofizyczną oraz jakość życia.
Wyniki badań nie są budujące, wykazują znaczne pogorszenie sytuacji seniorów tak
psychiczne, jak i fizyczne. Należy jedynie wyrazić nadzieję,
że kraj w najbliższym czasie
powróci do normalności, co
spowoduje jednocześnie poprawę sytuacji osób starszych.
Roman Szymański

zyjnego odcinka torów zwanego Poznańskim Szybkim
Tramwajem. Uruchomiono
dwie dodatkowe i zmieniono
trasę trzeciej linii tramwajowej
do obsługi tej trasy, łączącej
osiedla piątkowskie i winogradzkie z Centrum, Junikowem, Ratajami i Starołęką.
Ta, przez wiele lat oczekiwana
przez poznaniaków inwestycja,
znacznie skróciła przejazd z
północnej części miasta.
Aktualnie prowadzone są
prace modernizacyjne trakcji
tramwajowej, gdyż wg planu
zagospodarowania przestrzennego z roku 1994 podstawą
komunikacji miejskiej w Poznaniu ma być tramwaj. Tramwaje uzyskają bezwzględny
priorytet na skrzyżowaniach,
zmodernizowane zostaną torowiska i odnowiony tabor.
Tylko w tym roku na odnowę
infrastruktury torowo-sieciowej przeznaczono 20,5 mln
zł. Wśród zaplanowanych
prac znajdują się remonty na
pętlach Zawady i Piątkowska
czy remont torowiska na
ulicy Podgórnej. Powstaną
także kolejne przystanki typu
wiedeńskiego. O skali prowadzonych w minionych latach

remontów najlepiej świadczą
liczby - w latach 2015-2020
na odnowę infrastruktury
tramwajowej wydano ok.
145 milionów złotych. Za tę
kwotę zmodernizowano 20,5
km torowisk, 27 przystanków,
8 podstacji zasilających sieć
trakcyjną, a także wymieniono 40,2 km sieci trakcyjnej,
36 zwrotnic i 24,7 km kabli
trakcyjnych i zasilających.
Niezwykle ważne jest skoordynowanie prac remontowych
i wielu dużych inwestycji
transportowych dofinansowanych przez UE. Podnosząc
standard infrastruktury trzeba
bowiem jednocześnie w jak
najwyższym stopniu umożliwić przejezdność na trasach
komunikacji miejskiej. Konsekwentne, stałe podnoszenie
jakości infrastruktury torowo-sieciowej poprawia bezpieczeństwo, komfort jazdy
pasażerów, ale także prędkość
przejazdów i niezawodność
komunikacji. Jeżeli tramwaje
i autobusy mają być alternatywą dla samochodów, to
muszą one jeździć szybko i
sprawnie, a przede wszystkim
bezpiecznie.

Roman Szymański

Ogród Botaniczny
w Wojsławicach

W woj. Dolnośląskim tuż
ob ok Niemcz y p ołoż one
jest Arboretum Wojsławice - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Istotny dla dalszej historii
parku był 1880 r. Właścicielem
150-hektarowego majątku w
Wojsławicach został Fritz von
Oheimb (1850–1928). Jemu to
zawdzięcza park swój obecny
charakter. Ten śląski ziemianin, wybitny znawca roślin,
z wielkim wyczuciem oraz
świetną znajomością miejscowych warunków glebowych
i mikroklimatu przystąpił do
przebudowy parku. Była to
konieczność, gdyż zarówno
stara rezydencja, folwark,
jak i zdziczały do tego czasu
park znajdowały się w bardzo
złym stanie. W 1977 r. Komisja
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nadała parkowi
w Wojsławicach rangę Arboretum, a w 1983 r. cały obiekt
(blisko 5 hektarów) wpisano
do rejestru zabytków kultury.
Na terenie Arboretum Wojsławice w Niemczy od ponad
100 lat gromadzi się drzewa,
krzewy oraz byliny (taksony
botaniczne) pochodzące z
różnych rejonów świata oraz
prowadzi obserwacje dotyczące aklimatyzacji, wzrostu,
zdrowotności roślin i przydat-

ności w praktyce. Arboretum
zachowuje również cenne, historyczne odmiany ogrodnicze
oraz ocenia wartość nowych (o
różnym pokroju, cechach liści
i kwiatów), m.in. z rodzajów:
Hemerocallis, Rhododendron,
Paeonia, Echinacea. Szczegółowo udokumentowane i oznaczone kolekcje pełnią funkcje
naukowo-dydaktyczne. W
Arboretum gromadzone są
także gatunki rodzime. Obecnie w uprawie ex situ (łac. ex
situ – poza miejscem) znajduje
się 50 gatunków ujętych na
Czerwonej Liście Gatunków
Zagrożonych IUCN (tj. rzadkich na świecie), 65 gatunków
zamieszczonych na Polskiej
czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych (tj.
rzadkich w skali kraju), 58
gatunków roślin objętych w
Polsce ochroną ścisłą oraz 30
gatunków objętych ochroną
częściową.
Odwiedzając to miejsce,
należy przygotować się na
wielogodzinny spacer i pobyt
w niepowtarzalnej atmosferze umożliwiający nie tylko
poznanie wspaniałych roślin,
których barwy są wyjątkowe,
pachnących pełną gamą zapachów, niejednokrotnie zapierających dech w piersiach.
Roman Szymański
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Marta Kubiak: Wspieramy gminy popegeerowskie
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których
kiedyś funkcjonowały PGR-y.
Premier, Mateusz Morawiecki, w wyniku poczynionych
oszczędności – zwiększył tę
kwotę do 340mln
Środki będą przeznaczone
m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację,
na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na
przyłącza do sieci gazowych
oraz na budowę infrastruktury
społecznej.
Bardzo się cieszę, że wsparcie trafi do tak wielu gmin
w naszym regionie. Wśród
nich są:
Powiat pilski:
a 700 000 zł otrzyma Gmina Miasteczko Krajeńskie na
rozbudowę sieci chodników
oraz zmianę nawierzchni drogi
wmiejscowości Brzostowo.
Wzdłużchodników zostanie
wyremontowana droga.
a 800 000 zł otrzyma Gmina Białośliwie na budowę
świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowie-budynkujednokondygnacyjnego
z oddzielnymi wejściami do
świetlicy i przedszkola. Budynek wyposażonyw instalacje:
elektr., wod-kan, co i gazową.
a 600 000 zł otrzyma Gmina Wyrzysk na przebudowę
świetlicy wiejskiej w Bąkowie.
W ramach zadaniazaplanowano docieplenie ścian i dachu,
wymianę stolarki okiennej
idrzwiowej oraz wymianę źródła ogrzewania. Planuje się
m o nt a ż p om py
ciepła wraz zinstalacją fotowoltaiczną. Ponadto planuje się
g r u ntowny
remontpom ieszczeń
oraz zagospodarowanie otoczenia
świetlicy
a 500 000 zł

otrzyma Gmina Kaczory na
budowę sali wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu
na działce nr 190/3 położonej
wmiejscowości Krzewina.
a 500 000 zł otrzyma Gmina Szydłowo na budowę sieci
kanalizacyjnej we wsi Nowy
Dwór.
a 400 000 zł otrzyma Gmina Kaczory na przebudowę
drogi gminnej nr 130547P
Dziembowo-Dziembówko.
a 200 000 zł otrzyma Gmina Ujście na budowę drogi
na terenie wsi Jabłonowo na
działce nr 162
Powiat złotowski:
a 750 000 zł otrzyma Gmina Lipka na modernizację
istniejącej stacji uzdatniania
wody wraz zinfrastrukturą
wodociągową w m. Debrzno
Wieś.
a 500 000 zł otrzyma Gmina Zakrzewo na przebudowę
drogi gminnej położonej w
Kujankach stanowiących integralną część miejscowości
Kujan
a 300 000 zł otrzyma Gmina Tarnówka na przebudowę
drogi w miejscowości
Bartoszkowo ma odcinku 194 m z oświetleniem

rozbudowę i modernizację
remizy OSP w miejscowości
Chobienice.
Powiat obornicki:
400 000 zł otrzyma Gmina Ryczywół na przebudowę
drogi w miejscowości Radom
a 300 000 zł otrzyma Gmina Rogoźno na wykonanie
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnejw miejscowości
Słomowo wraz z wykonaniem
pompowni prowadzących ścieki do istniejącego zbiornika
bezodpływowego.
a 150 000 zł otrzyma Gmina Ryczywół na budowę chodnika w Orłowie
a

ulicznym oraz budowę placu
zabaw
P ow i a t c z a r n k ow s k o
-trzcianecki:
a 800 000 zł otrzyma Gmina Krzyż Wielkopolski na
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w
miejscowości LubczMały.W
ramach zadania planowane jest
wykonanie drogi w obrębie m.
LubczMały (2,4 km drogi)
a 750 000 zł otrzyma Gmina Lubasz na inwestycjew
miejscowości Jędrzejewo i
Lubasz - budowa s. wodociągowej w m. Lubasz o dł.
2200 m wraz z budową stacji
podniesienia ciśnienia wody i
zbiornikiem retencyjnym oraz
budowa s. wodociągowej do m.
Jędrzejewo o dł. 3100 m.
a 700 000 zł otrzyma Gmina Trzcianka na modernizację
dróg i budowę sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Runowo.
a 700 000 zł otrzyma Gmina Czarnków na przebudowę
drogi gminnej ul. Parkowej w
Gębicachwraz z infrastrukturą
towarzyszącą rek reacyjno
-sportową.
a 250 000 zł otrzyma Gmina Połajewo na przebudowę
drogi wewnątrz miejscowości
Połajewo.
a 200 000 zł otrzyma Gmina Drawsko na rozbudowę
budynków remiz Ochotniczej
Straży Pożarnejw popegeerowskich wsiach Pęckowo i
Kawczyn.
Powiat chodzieski:
200 000 zł otrzyma Gmina Budzyń na przebudowę
drogi wewnętrznej we wsi
Brzekiniec.
a 150 000 zł otrzyma Gmia

na Chodzież na t przebudowa
drogiw miejscowości Podanin.
a 200 000 zł otrzyma Gmina Budzyń na budowę ścieżki
rowerowej ( dojazd do pracy)
w ciągu ul.: Rogozińskiej
iGumowej w Budzyniu.
a 200 000 zł otrzyma Gmina Margonin na budowę ulic:
Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin.
a 400 000 zł otrzyma Gmina Szamocin na uzbrojenie
terenów mieszkalnictwa przy
ulicach Piaskowej, Noteckiej
iŁącznej w Szamocinie
Powiat wągrowiecki:
750 000 zł otrzyma Gmina Wapno na budowę dróg
wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego,
ul.Kopernika, ul. Długa, ul.
Wolności, ul. Sienkiewicza,
Powstańców WLKP,ul. Piaskowa w miejscowości Wapno.
a 150 000 zł otrzyma Gmina Gołańcz na remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach.
a

Powiat wolsztyński:
800 000 zł otrzyma Gmina Siedlec na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
budowędrogi gminnej w miejscowości Żodyń.
a 600 000 000 zł otrzyma
Gmina Przemęt na budowę
drogi na ul. Dębowej wraz z
odwodnieniem na ul. Dębowej,
ul.Podgórnej i ul. Lipowej w
m. Mochy (nr obr. 0011).
a 500 000 zł otrzyma Gmina Wolsztyn na zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku”
w m.Obra
a 200 000 zł otrzyma Gmina Siedlec na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
a

Powiat szamotulski:
750 000 zł otrzyma Gmina Obrzycko na budowę i
przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturątowarzyszącą w miejscowości
Kobylniki.
a 750 000 zł otrzyma Gmina Kaźmierz na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś wmiejscowości Kaźmierz
a 250 000 zł otrzyma Gmina Duszniki na przebudowę
drogi gminnej nr 263539P w
miejscowości Ceradz Dolny
–ul. Parkowa.
a

Powiat międzychodzki:
800 000 zł otrzyma Gmina Kwilicz na modernizację
hydroforni w Luboszupolegającą na zainstalowaniu nowejtechnologii uzdatniania wody
wraz z kompleksowymremontem budynku.Planuje się
wykonanie nowej rozdzielni
elektrycznej wraz z instalacjąnapędów pomp głębinowych, wykonanie przyłącza
do studni,wprowadzenie wody
do budynku, montaż: obudowy termoizolacyjnejstudni,
instalację: 3 filtrów IMT1Z,
przepływomierzy, sterylizatora,impulsatora, pompy dozującej środek do dezynfekcji
chlorowej orazwymianę bramy
wjazdowej.
a 500 000 zł otrzyma Gmina Międzychód na o remont
zabytkowego obiektu dworu

na rzecz ochrony zdrowia, za
osiągnięcia w dziedzinie nauk
medycznych
Przemysław Mikołajczak
– pracownik Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi w działalności
na rzecz ochrony zdrowia,
za osiągnięcia w dziedzinie
nauk medycznych Ewa Wender-Ożegowska – profesor na
Uniwersytecie Medycznym im.
Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu; Wydział Lekarski;
Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi w działalności
na rzecz ochrony zdrowia, za

osiągnięcia w dziedzinie nauk
medycznych
Krzysztof Wiktorowicz
- profesor na Uniwersytecie
Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
Wydział Nauk o Zdrowiu;
Katedra Biologii i Ochrony
Środowiska
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz
rozwoju i upowszechniania
turystyki krajoznawczej Maciej Maśliński – nauczyciel w
Zespole Szkół Specjalnych w
Ostrowie Wielkopolskim
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi dla rozwoju
polskiej nauki, za osiągnięcia
w pracy naukowo-badawczej,
dydaktycznej i organizacyjnej

oraz promowanie polskiej
myśli naukowej na świecie
Jadwiga Mielcarek – prof. zw.
na Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny; Katedra i Zakład
Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - z wybitne osiągnięcia w działalności
naukowej i wdrożeniowej,
za popularyzowanie polskiej
myśli naukowej na świecie
Ryszard Słomski – profesor w
Instytucie Genetyki człowieka
PAN w Poznaniu
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi dla kultury
polskiej Andrzej Lajborek
– aktor Teatru Nowego w
Poznaniu

Powiat nowotomyski:
400 000 zł otrzyma Gmina Opalenica na utwardzenie
nawierzchni drogi gminnej
numer380017P w miejscowości Niegolewo
a 350 000 zł otrzyma Gmina Zbąszyń na Salę Wiejską,
wiatę rekreacyjną przy sali
wiejskiejoraz zagospodarowanie terenu.
a 250 000 zł otrzyma Gmina Kuślin na budowę budynku
gospodarczo-garażowego o
powierzchni 100 m2 dla dwóch
samochodów pożarniczych
orazmodernizację aktualnej
siedziby OSP Michorzewo.
a

a

Odznaczenia dla Wielkopolan
W dniu 7 czerwca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ceremonia
wręczenia odznaczeń państwowych, których postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja
Dudy dokonał Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan
Minister Andrzej Dera.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi dla rozwoju
polskiej nauki - Jerzy Ciesiołka
– prof. zw. w Instytucie Chemii
Bioorganicznej PAN
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi dla rozwoju
nauki polskiej Marek Figlerowicz – prof. zw. w Instytucie
Chemii Bioorganicznej PAN
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi w działalności
na rzecz ochrony zdrowia, za
osiągnięcia w dziedzinie nauk
medycznych
Zbigniew Krasiński – profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
Wydział Medyczny; Katedra
Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za
wybitne zasługi w działalności

wMniszkach,wchodzącego
w skład Centrum Edukacji
Regionalnej iPrzyrodniczej.
a 200 000 zł otrzyma Gmina Chrzypsko na wymianę rur
wodociągowych, likwidację
azbestowych (271 metrów),
wymianę przyłączy do posesji,
utwardzenie
nawierzchni pieszo-jezdni
wraz z wykonaniem spływów
wody deszczoweji likwidację
barier architektonicznych,
doświetlenie ciągukomunikacyjnego lampami hybrydowymi solarno-wiatrowymi
(5punktów), wykonanie miejsca postojowego dla rowerów
w miejscowościŁężce, tzw.
ulicy Koziej.

Powiat grodziski:
300 000 zł otrzyma Gmina Kamieniec na budowę lokalnej, przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków
wP uszczykowie. Budyn k i
mieszkalne zostaną podłączone do oczyszczalni zapomocą
sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami.
a 250 000 zł otrzyma Gmina Rakoniewice na modernizację boiska piłkarskiego
przy stadionie miejskimw
Rakoniewicach.
a

Zdaję sobie sprawę z tego,
że liczba takich inwestycji jest
ogromna, a to znaczące wsparcie w dużej mierze poprawi sytuację wielu gmin, w których
niegdyś funkcjonowały PGR-y.

Przedwakacyjny
zwiad nadmorski
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski- za
wybitne zasługi dla kultury
polskiej - pośmiertnie Pan
Bohdan Błażewicz. Order
odbiera żona Pani Hanna Błażewicz. Kompozytor muzyki
teatralnej, autor scenariuszy,
aktor i reżyser teatralny
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi
dla Niepodległej
Tadeusz Jeziorowski – heraldyk, członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Członek Zespołu do
opracowywania i opiniowania
spraw związanych z orderami
i odznaczeniami, heraldyką i
weksylologią
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za
zasługi dla Niepodległej - Jan
Kaczmarek – kompozytor
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za
zasługi dla Niepodległej Dorota Krzesz, siostra Regina
– Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Broniszewicach
pn. „ Dom Chłopaków”
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości - za zasługi
dla Niepodległej Marek Woźniak – polityk i samorządowiec, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego.
Tekst i zdj.: Hieronim Dymalski

Termin wakacji przed nami. Co
słychać nad Morzem Bałtyckim?
Środki transportu, podróży to
głównie; autobusy, samochody
osobowe. Dobrze jest przed wyjazdem z Poznania zatankować
baki do pełna. Cena ca 5,20 za
litr benzyny, a im dalej wzrasta
do ; 5,40zł lub nawet 5,53 za litr.
Na drodze kolejne niespodzianki
co jakiś odcinek drogi w postaci
remontów dróg czy napraw. Szczególnie jadąc w kierunku ;Szczecina i Świnoujścia trwa przebudowa
poruszamy się ca 10 km w sumie
tracimy 2 godzinny. Brak ostrzeżeń lub znaków informacyjnych .
Co będzie się działo w pełni sezonu. Ceny kwater obecnie zależą od
wielkości pokoju, położenia , czy
z wyżywieniem lub bez.
Dużo napisów na budynkach
pokoje wolne, lub do wynajęcia
kwatery. Różne ceny od 50,-zł za
osobę plus 50 do 70,-całodzienne
wyżywienie.Najlepiej wykupić;
śniadanie i obiado-kolację .Cena
gofra ze śmietaną i owocami tylko
16,50 zł. Prawie już 80 % lokali,
sklepów jest czynnych.
Smażalnie ryb kuszą już dużym
wyborem ryb pod wszelka postacią Najtańsze są ; dorsz ,flądra
od 7,-zł w .Przy zakupie radzę
spytać się o wagę poszczególnych
porcji ryb, ponieważ można się
przeliczyć jak zobaczymy rachunek. Zupy rybne w cenie talerz od
15,- do 25 ,-zł.
Ilość kuracjuszy , czy wczasowiczów wzrasta z dnia na dzień
.Coś mało widać ludzi w maskach/
pomieszczenia zbiorowe/. Kutry
odbywają codziennie połowy
wypływają już o god.3,4.
Zygmunt Tomkowiak
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Wójt Jan Broda otrzymał wotum zaufania
oraz absolutorium za 2020 rok
Sesja absolutoryjna 7 czerwca
była pierwszym spotkaniem
radnych na sali sesyjnej od
marca 2020 roku, kiedy przeszli w tryb pracy online. Wójt
Jan Broda przedstawił Raport
o stanie Gminy Komorniki
za 2020 rok podkreślając, że
mimo pandemii koronawirusa, ubiegły rok można ocenić
pozytywie pod względem
wykonania budżetu oraz realizowanych zadań, zwłaszcza inwestycyjnych. Trudny rok zakończyliśmy z zadowalającym
wynikiem i w dobrej kondycji.
Jan Broda podkreślił, że jest to
zasługa pracy i zaangażowania
zespołu pracowników urzędu i
jednostek, radnych i sołtysów.
Nad Raportem wywiązała
się dyskusja, w której radni
oceniali stan gminy, mówili o
plusach i zastrzeżeniach. Dużo
uwag dotyczyło polityki przestrzennej gminy i konieczności
ograniczenia gęstej zabudowy
mieszkaniowej, sprawy cmentarza komunalnego, walki ze
smogiem, czy pozyskiwania
środków zewnętrznych jako

kierunków działań na przyszłe lata.
Radni udzielili Wójtowi
wotum zaufania 13 głosami, 6
było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu.
Jednogłośnie pozytywnie
oceniono natomiast sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
Skarbnik, Małgorzata Pinczakprzygotowała szczegółowe podsumowanie realizacji
budżetu i przedstawiła pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej oraz Komisji
Rewizyjnej.
Budżet Gminy Komorniki
na rok 2020 wynosił po stronie
dochodów 211.750.316 zł, a po
stronie wydatków 209.798.066
zł. Po wprowadzonych w ciągu
roku 15 zmianach do budżetu,
na koniec 2020 r. dochody
kształtowały się na poziomie
225.594.675,67 zł, a wydatki 226.069.221,67 zł. Po raz
pierwszy gmina przekroczyła próg 200 milionów zł w
dochodach (przez 54 mln zł
otrzymane na realizację Programu 500+).

Ostatecznie dochody w
2020 r. wykonano na poziomie 226.118.727 zł, (100,23%
planu). Największą część dochodów stanowiły wpływy z
podatku PIT (59.070.540,00
zł – o 2,1 mln zł więcej niż
w 2019r.) i z podatku CIT
(11.093.637,41 zł – o 2,6 mln
zł mniej niż w 2019 r.).
Wydatki z budżetu gminy
zrealizowano na poziomie
215.219.810.00 zł (95,20%
planu).
Na wydatki majątkowe w

2020 r. gmina przeznaczyła 40.396.424,22 zł (96,83%
planu).
Do użytku oddano największą inwestycję ostatnich lat
– Centrum Tradycji i Kultury.
Największymi inwestycjami
drogowymi w 2020 roku były
budowy ulic: M. Ravela, H.
Wieniawskiego i St. Moniuszki
w Szreniawie, ulicy Żytniej w
Plewiskach oraz ulicy Cmentarnej w Łęczycy. Powstały
też nowe ulice w Komornikach
(Stawna – etap II, kolejne od-

cinki Ognikowej i Malwowej),
w Łęczycy (ul. Pogodna). Na
gminnej mapie monitoringu
pojawiają się nowe punkty.
Bez opóźnień trwają prace
(na razie projektowe) przy
największych inwestycjach
drogowych
w Plewiskach: wiadukcie
drogowym na ul. Kolejowej,
na granicy Plewisk i Skórzewa
wraz z budową przyległego
układu drogowego oraz „Węzeł
Grunwaldzka” – bezkolizyjny
przejazd pod torami kolejowymi na granicy Poznania i
Plewisk. Zakończyliśmy też
I etap budowy największego kompleksu sportowego w
Szreniawie.
W 2020 r. spłacono raty
pożyczek zaciągniętych w
Wojewó d z k i m Fu ndu sz u
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
1.130.000zł oraz wykupiono
obligacje komunalne w kwocie
5.700.000zł.
Zadłużenie Gminy Komorniki na koniec 2020 r. wynosiło 35.647.000 zł, tj. 15.76%

dochodów wykonanych w
2020 roku. Składają się na
nie pożyczki w WFOŚiGW
w kwocie 3.625.000zł i obligacje komunalne w kwocie
32.022.000zł.
Zaległości podatkowe na
dzień 31 grudnia 2020 roku
wyniosły 5.308.983,63 zł.
Tradycyjnie oświata i wychowanie to ogromny kawałek
budżetowego tortu. W 2020
r. wydatki w tym obszarze
wyniosły 92.752.658,01 zł,
w tym 20.186.252,25 zł to
koszt budowy nowej szkoły
w Wirach (tylko w 2020 r.).
Ponadto koszty oświaty w
ubiegłym roku to:
a szkoły podstawowe –
55.789.364,95 zł
a św ie t l ic e sz kol n e –
2.715.062,39 zł
a
przedszkola –
31.425.398,51 zł.
Za udzieleniem Wójtowi
absolutorium głosowało 15
radnych, 6 było przeciw. Podziękowania Pani Skarbnik
złożyli Wójt i Przewodniczący
Rady Gminy.

Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców
Stan pandemii wywołany wirusem SARS COV – 2 doprowadził wiele podmiotów gospodarczych na skraj upadku.
Od marca 2020 roku wielu z
nich musiało wstrzymać swoją
działalność lub zmienić sposób
działania, aby dostosować
się do nowych realiów. Aby
wyjść naprzeciw potrzebom

lokalnie prowadzonych biznesów, na ostatniej sesji, 20
maja komorniccy radni podjęli po raz kolejny uchwałę w
sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości niektórych
grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych

konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.
Tym samym przedsiębiorcy
prowadzący na terenie Gminy
Komorniki działalność związaną z zakwaterowaniem, gastronomią oraz prowadzeniem
klubów fitness a także innych
obiektów służących poprawie
kondycji fizycznej będą mogli

skorzystać ze zwolnienia z
podatku od nieruchomości należnego za pierwsze półrocze
2021 roku.
Ma to choć w niewielki sposób pomóc tym przedsiębiorcom, którzy ucierpieli z powodu konieczności zamknięcia
swoich lokali lub znacznego
ograniczenia prowadzonej dzia-

łalności w dobie epidemii.
Zobacz:
Uchwała Nr XXXVII/334/2021
Rady Gminy Komorniki z dnia
20 maja 2021r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem nega-

tywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Pytania o szczegółowe informacje w zakresie ulg podatkowych można kierować do
Referatu Podatkowego:
[osoby fizyczne: 61 8100 637,
61 8100 098 | osoby prawne: 61
8100 083 lub drogą mailową:
podatki@komorniki.pl].

