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BEZPłATNY

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

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

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

Tartak na sprzedaż
W miejscowości Rakoniewice 

ul. Dworcowa 5A woj.Wielkopolskie
Obszar firmy 7244 m2.

Całkowicie utwardzony i ogrodzony
Hala produkcyjna 361 m2 / Magazyn 187 m2

Wiaty 323 m2 / budynek biurowo- socjalny 134 m2
Możliwość rozbudowy lub przekształcenia rodzaju działalności.

tel. 608 444 132

Firma Izomet Piskorz Sp. J. 
Niałek Wielki 110

PRZYJMIE UCZNIÓW W ZAWODZIE 
BLACHARZ BUDOWLANY

Oferujemy:
- naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych fachowców

- możliwość dalszego zatrudnienia po skończonej nauce

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

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

ODWIEDŹ NAS:
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W ostatnim czasie otrzymu-
je coraz więcej pogróżek na 
temat moich działań wspie-
rających obywateli Ukrainy, 
którzy ze względu na wojnę 
znaleźli się na terytorium 
naszego kraju. Nie jestem 
w tym odosobniona, gdyż 
wielu polityków , którzy po-
magają Ukraińcom dostaje 
brutalne i wstrętne wiado-
mości e-mail o bardzo wul-
garnej treści. 

Nie boję się, bo wiem, że 
stoję po słusznej stronie 
i walczę o dobro i sprawiedli-
wość. Ukraina nadal potrze-
buje naszego wsparcia i so-
lidarności. W niemal każdej 
miejscowości dalej robione 
są zbiórki najpotrzebniej-
szych rzeczy dla uchodźców. 
W mediach społecznościo-
wych funkcjonują różnego 
rodzaju grupy wsparcia dla 
obywateli Ukrainy związane 
ze znalezieniem pracy czy 
mieszkania. Ogrom ludzi na-
dal pomaga i pomagać będzie. 
Dlatego chciałam podzielić 
się z Państwem z czym mu-
szą się zmagać osoby, które 
okazały serce drugiemu czło-
wiekowi w obliczu tak wiel-
kiej masakry jaka ma miejsce 
w Ukrainie. 

Oto wiadomości, które 
mają na celu zastraszenie 
mnie i odwrócenie się od 
osób, które niewątpliwie po-
mocy potrzebują:

„Zaje**e cię ku**o. Je-
b**a zdradziecka ku**o anty-
-polska lepiej zakończ swoją 
działalność w trybie natych-
miastowym. Pomagasz UPA, 
za to ku**a zginiesz. Zamor-
duje cię i zatłucze, tak by 
nikt cię nie poznał. Nagram 
jak będę torturował i gwałcił 
wszystkie dzieciaczki w two-
jej rodzinie, później wrzu-
ce nagraniena pedofilskie 
portale KIDFLIX i RINDEXX 
działające w sieci TOR. Lepiej 
chwytaj za sznur, zanim po 
ciebie przyjadę, rozumiemy 
się ku**a? Jak cie dopadne 
czekają cie godziny męk pie-
kielnych zanim zdechniesz 
więc kopnijkrzesło i zawi-
śnij. POLACY są traktowani 

jak gnój, Ukraińskie (tfu!) 
AZOV trzyma nas na smyczy, 
banderowskie rodziny mają 
pierwszeństwo we wszyst-
kimmają lepiej od polaków, 
od patryiotów katolickich. 
Jeśli chcesz, żebym oszczędził 
twoją rodzine masz usunąć 
wszystkie konta w serwisach 
społecznościowych, oraz pu-
blicznie przeprosić za zdra-
dziectwo, szpiegostwo. Masz 
również zrezygnować ze sta-
nowiska polityka, oczywiście 
ci w tym pomogę jak po cie-
bie przyjdę. Masz 72 godziny. 
Albo zrobie w swoim redak-
cyinym studio transmisyje 
na żywo jak morduye i gwałce 
twoją rodzine, film wrzuce na 
z3s.CZAS MIJA! 72 GODZINY! 
ZEGAR TYKA...WYROK WY-
DANY PRZEZ PRO-POLSKĄ 
BOJÓWKE „LOLIFOX CC”

„Dostaniesz kulke w łeb. 
Jesteś zdrajcą narodu. Moi 

dziadkowie walczyli z nazi-
stami z Wermahtu podczas 2 
wojny światowej a ty wspie-
rasz ich. Wspierasz nazistów, 
lecz nie pod flagą swastyki 
a pod flagą żółto-niebieską. 
Pomagasz dla banderowców 
zginiesz ku**o za to. Wezme 
karabin, który po dziadku mi 
pozostał i cie nim po prostu 
zastrzele. Strzele ci w tył gło-
wy, późniei cie nożem bojo-
vym oskalpuje a zwłoki będe 
rąbać siekierą. Twoja rodzina 
też zostanie ukarana, prze-
każ tvoim dzieciakom dra-
styczne zdjęcia twoich zwłok, 
następnie się dobiore do nich. 
Zrelacojunje jak bede sie nad 
nimi znęcał fizycznie i seksu-
alnie. Film wrzuce na Kidflix 
i Rindexx - pedofilskie strony 
działające w sieci TOR. Gdy 
dzieciaki będą spać obleje je 
benzyną i podpale.Możesz 
już żegnać się z rodziną, nie 
będzie dla ciebie litości. Dla 

tych co faszystom pomagają 
miłosierdzia nie ma. Jade po 
ciebie.Wyrok wydany przez 
anty-faszystowskie ugrupo-
wanie Lolifox Poland”

„Wkrótce wylecisz w powie-
trze. W budynku, gdzie znaj-
duje się twoje biuro poselskie 
znajduje się ładunek wybu-
chowy o bardzo dużej mocy. 
To jest zemsta za twoją zdra-
dziecką pomoc UPA-inie!Nie 
żartuje ku**o. Miesięcami się 
do tego przygotowywałem. 
Jestem bliskim przyjacielem 
Jacka Jaworka, więc wiem jak 
mordować ludzi, a zwłasz-
cza PODLUDZI TAKICH JAK 
TY.Bombe skonstruowałem 
z saletry amonovej i pastucha 
elektrycznego jako zapalni-
ka. Detonacja dzisiaj. Wasze 
zwęglone ścierwa będą roz-
siane po całej Polsce.”

Jak widać treść tych 

wszystkich wiadomości jest 
poniżej wszelkiej krytyki. 
Ja rozumiem, że można się 
z kimś nie zgadzać i można 
mieć odmienne zdanie w róż-
nych kwestiach. Jednak wy-
rażanie tego w takiej formie 
jest obrzydliwe. Nie boję się 
i całym sercem będę wspie-
rać Ukrainę! Nie odwrócę 
się od ludzi, którzy uciekli 
przed wojną, bombardowa-
niem osiedli mieszkalnych 
i bestialskimi działaniami ro-
syjskich żołnierzy. Gdybym 
to uczyniła, nie mogłabym 
spojrzeć w lustro. 

W mojej pracy poselskiej 
staram się pomagać wszyst-
kim, którzy tej pomocy po-
trzebują. Nie dzielę ludzi pod 
kontem narodowości. Moje 
biuro poselskie otwarte jest 
dla każdego. Jestem wielko-
polskim Posłem na Sejm RP 
i po pomoc do mnie może 
zwrócić się każdy mieszka-
niec mojego regionu. 

Żadne groźby nie spo-
wodują, że zaprzestanę po-
magać ludziom. Nadal będę 
wspierać różnego rodzaju 
punkty zbiórki żywności, 
które są wysyłane na Ukra-
inę lub dysponowane wśród 
uchodźców przebywających 
w Polsce. W moim biurze 
poselskim również funk-
cjonuje taki punkt zbiórki. 
Zebrane rzeczy przekazuje 
do różnych zorganizowa-
nych grup jak np. Razem 
dla Ukrainy - Krzyż Wiel-
kopolski.  Niejednokrotnie 
jestem wzruszona, widząc 

nieustające zaangażowanie 
mieszkańców miast i wsi 
w bezinteresowną pomoc 
Ukraińcom. 

Włączyłam się też w akcję 
#StopRussiaNOW, gdyż nie 
możemy dopuścić do tego, 
aby rzeź cywili na Ukrainie 
stała się powszechniejącą 
codziennością. Tam codzien-
nie mordowana jest ludność 
cywilna, bombardowane są 
budynki mieszkalne, przed-
szkola, szkoły i szpitale. 
Ukraińskie kobiety przeby-
wające w Polsce drżą o swo-
ich mężów, ojców czy braci, 
którzy dzielnie walczą rosyj-
skim oprawcą. Martwią się 
również o swoich bliskich, 
którym nie udało się opuścić 
kraju. Opłakują śmierć tych, 
których bestialsko zamordo-
wano. 

Ponadto odbywam liczne 
spotkania w temacie pomocy 
uchodźcom. Razem z wło-
darzami gmin czy powiatów 
szukamy różnych możliwo-
ści wsparcia. Spotykam się 
również z wolontariuszami 
różnych zbiórek na rzecz 
Ukrainy. Podziwiam ich za-
pał, ogromna empatię i zro-
zumienie. Za każdym razem 
składam im ogromne podzię-
kowanie za bezinteresowną 
pracę, która niesie tyle do-
brego.

Niewątpliwie Ukraina 
potrzebuje teraz naszego 
wsparcia, więc nie możemy 
zawalić egzaminu z człowie-
czeństwa.
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Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych ma na celu dofinan-
sowanie projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i miasta lub 
ich związki w całej Polsce. 
Dodatkowo, gminy popege-
erowskie mogą także złożyć 
wniosek o dofinansowanie 
realizowanych inwestycji 
w naborze wniosków dla 
gmin popegeerowskich (Edy-
cja trzecia - PGR). 

Druga edycja naboru 
wniosków rozpoczęła się 28 
grudnia 2021 r. i trwała do 11 
marca 2022 r. do godz. 17.00. 
W czasie drugiego naboru 
każda JST czy związek JST 
mogła zgłosić maksymalnie 

trzy wnioski o dofinansowa-
nie, w tym:

- 1 wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 65 mln zł

- 1 wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 30 mln zł

- 1 wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 5 mln zł

Program Inwestycji Strate-
gicznych to dofinansowanie 
na budowę i modernizację m. 
in. dróg, szkół, przedszkoli 
i żłobków, ścieżek rowero-
wych oraz infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej.

W edycji tej samorządom 
przyznano dofinansowanie 
o wartości 30 mld złotych. 

Dofinansowanie przynaj-
mniej jednej zgłoszonej in-
westycji otrzyma 98 proc. sa-
morządów w Polsce. Wartość 
drugiej edycji programu była 

więc wyższa niż pierwszej, 
w której samorządy otrzyma-
ły 23,8 mld złotych.

W powiecie wolsztyńskim 
dofinansowania otrzymały 
następujące inwestycje:

Powiat Wolsztyński
- 4 470 472,01 z  - budo-

wa ronda na skrzyżowaniu 
ulic: Bohaterów Bielnika, 
Poniatowskiego, i Niałeckiej 
w Wolsztynie

- 17 670 601,98 zł - prze-
budowa drogi powiatowej nr 
3821P Wieleń - Osłonin

Gmina Wolsztyn
- 5 000 000,00 zł - rewita-

lizacja zabytkowego budyn-
ku pałacowego w Wolsztynie 
– etap I

- 8 075 000,00 z - budo-

wa i modernizacja obiektów 
kubaturowych pełniących 
funkcje oświatowe i kultural-
ne w gminie Wolsztyn wraz 
z budową sieci wodociągowej 
do m. Nowa Obra 

Gmina  Przemęt
- 4 750 000,00 zł - budo-

wa ścieżki rowerowej od m. 
Błotnica do m. Radomierz 
wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz 
budowa ścieżki rowerowej od 
m. Błotnica do m. Starkowo 
wzdłuż dr. pow. nr 3823P

- 1 425 000,00 zł  - budowa 
ul. Ogrodowej wraz ze zjaz-
dami i odwodnieniem po-
wierzchniowym w m. Popo-
wo Stare oraz budowa drogi 
wewnętrznej – ulicy Hubowej 
w m. Mochy

- 3 150 000,00 zł  - budowa 
boiska sportowego z zaple-
czem socjalnym w Buczu 

Gmina Siedlec
- 4 750 000,00 zł - budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej stanowiącej 
połączenie miejscowości Sie-
dlec z oczyszczalnią ścieków 
PGK Wolsztyn 

Jestem przekonana, że 
dodatkowe pieniądze na in-
westycje przyspieszą rozwój 
naszego regionu. Program 
Inwestycji Strategicznych 
wspiera bowiem zrównowa-
żony rozwój i nowe inwesty-
cje m.in. w drogi, transport 
publiczny, kanalizacje, szko-
ły czy boiska
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Nie możemy dać się zastraszyć

30 mld dla samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

marta kubiak - wielkopolski poseł
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Ze smutkiem przyjąłem
wiadomość o śmierci

Bronisława Jabłońskiego
byłego szefa Rejonu

Konfederacji Polski Niepodległej
w Pniewach

Człowieka szlachetnego
i prawdziwego patrioty

Córkom Magdalenie, Jolancie i Danucie
oraz rodzinie zmarłego

wyrazy współczucia
składa

Redaktor i wydawca
dwutygodnika „Powiaty- Gminy”

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych ma na celu dofinan-
sowanie projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i miasta lub 
ich związki w całej Polsce. 
Dodatkowo, gminy popege-
erowskie mogą także złożyć 
wniosek o dofinansowanie 
realizowanych inwestycji w 
naborze wniosków dla gmin 
popegeerowskich (Edycja 
trzecia - PGR). 

Druga edycja naboru 
wniosków rozpoczęła się 28 
grudnia 2021 r. i trwała do 11 
marca 2022 r. do godz. 17.00. 
W czasie drugiego naboru 
każda JST czy związek JST 
mogła zgłosić maksymalnie 
trzy wnioski o dofinansowa-
nie, w tym:

- 1 wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 65 mln zł

- 1 wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 30 mln zł

- 1 wniosek, którego war-
tość dofinansowania nie 
może przekroczyć 5 mln zł

Program Inwestycji Strate-
gicznych to dofinansowanie 
na budowę i modernizację m. 
in. dróg, szkół, przedszkoli 
i żłobków, ścieżek rowero-
wych oraz infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej.

W edycji tej samorządom 
przyznano dofinansowanie o 
wartości 30 mld złotych. Do-
finansowanie przynajmniej 
jednej zgłoszonej inwestycji 
otrzyma 98 proc. samorzą-
dów w Polsce. Wartość dru-
giej edycji programu była 
więc wyższa niż pierwszej, w 
której samorządy otrzymały 
23,8 mld złotych.

W powiecie grodziskim do-
finansowania otrzymały 
następujące inwestycje:

Powiat Grodziski

- 5 000 000,00 zł - przebu-
dowa drogi powiatowej nr 
3584P Parzęczewo – Pusz-
czykowo – Kotusz – granica 
powiatu – etap I

Gmina Grodzisk Wielkopol-
ski
- 9 500 000,00 zł - budowa 
drogi gminnej nr 530531P od 
skrzyżowania z drogą gmin-
ną nr 330533P do skrzyżowa-
nia z drogą powiat. nr 2723P, 
gmina Grodzisk Wielkopol-
ski wraz z oświetleniem

Gmina Kamieniec
- 3 800 000,00 zł - przebudo-
wa ulicy Szkolnej w Kamień-
cu wraz z odwodnieniem
- 2 850 000,00 zł - przebudo-
wa drogi gminnej nr 537519P 
– Kowalewo-Wąbiewo

Gmina  Wielichowo
- 14 837 024,48 zł - budowa 
i przebudowa oczyszczalni 
ścieków
- 984 567,22 zł - budynek re-
mizy OSP w Gradowicach

Gmina Granowo
- 5 000 000,00 zł - rozbudo-
wa i przebudowa oczyszczal-

ni ścieków w Granowie

Gmina Rakoniewice
- 1 924 274,00 zł - przebudo-
wa dróg w miejscowościach 
Wioska i Tarnowa
- 1 402 688,00 zł - przebu-
dowa ulicy Tetmajera w Ra-
koniewicach wraz z budową 
kanalizacji deszczowej
- 15 314 312,00 zł - uporząd-
kowanie gospodarki ścieko-
wej, poprzez częściowe ska-
nalizowanie północnej części 
gminy Rakoniewice

W powiecie nowotomyskim 
dofinansowania otrzymały 
następujące inwestycje:

Powiat Nowotomyski
- 9 775 000,00 zł - rozbudowa 
i przebudowa szpitala w No-
wym Tomyślu – etap I
- 5 000 000,00 zł - rozbu-
dowa i przebudowa budyn-
ku Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno 
– Kartograficznej w Nowym 
Tomyślu

Gmina Nowy Tomyśl
- 9 999 000,00 zł - budowa 
stadionu lekkoatletycznego 

wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w Nowym Tomyślu

Gmina Miedzichowo
- 3 800 000,00 zł - moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w 
Bolewicach
- 2 700 000,00 zł - termomo-
dernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Miedzicho-
wie

Gmina Opalenica 
- 6 800 000,00 zł - przebudo-
wa i modernizacja obiektów 
oświatowych i sportowych w 
Opalenicy

Gmina Kuślin
- 9 000 000,00 zł - budowa 
trasy rowerowej w Trzciance, 
Śliwnie oraz Głuponiach
- 4 750 000,00 zł - moderni-
zacja oczyszczalni ścieków w 
Kuślinie

Gmina Zbąszyń
- 3 800 000,00 zł - moderni-
zacja stacji uzdatniania wody 
przy ulicy Reja w Zbąszyniu
- 6 800 000,00 zł - rozbudo-
wa i poprawa efektywności 
energetycznej obiektów kom-
pleksu edukacyjno- sporto-
wego w Zbąszyniu

Gmina Lwówek
- 3 325 000,00 zł - przebudo-
wa drogi gminnej nr 383569P 
Komorowice-Zębowo
- 4 275 000,00 zł - przebudo-
wa drogi gminnej nr 383566P, 
łączącej wieś Wymyślanka z 
drogą powiatową 1750P

Jestem przekonana, że dodat-
kowe pieniądze na inwestycje 
przyspieszą rozwój naszego 
regionu. Program Inwestycji 
Strategicznych wspiera bo-
wiem zrównoważony rozwój 
i nowe inwestycje m.in. w 
drogi, transport publiczny, 
kanalizacje, szkoły czy bo-
iska
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30 mld dla samorządów w ramach 
Programu Inwestycji Strategicznych

Wyjątkowy jubileusz odcho-
dzi mieszkanka Poznania, se-
niorka rodu Zofia Dymalska. 
Urodzona w Krotoszynie 16 
kwietnia 1922 r. do dziś jest 
aktywna, mimo chorób zwią-
zanych z wiekiem, od lat jest 
stałą czytelniczką naszego 
dwutygodnika. Pierwsze lata 
życia spędziła w Krotoszynie 
i Ostrowie Wlkp. gdzie ukoń-
czyła między innymi szko-
łę handlową, zawsze była 
aktywna w życiu społecz-
nym. Ojciec „Cioci na 102” 
był aktywnym członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ostrowie, a nawet od 1932 
został wybrany prezesem 
OSP. Dzielną naśladowczynią 
i kontynuatorką  działalności 
ojca została córke Zofia.  Naj-
pierw ukończyła kurs przy-

sposobienia wojskowego dla 
kobiet, a potem całkowicie 
pochłonęła ją pasja gaszenia 
pożarów. Aby nabyć większą 
wiedzę i umiejętności tak 
potrzebne w ekstremalnych 
sytuacjach jakim są pożary 
i potrzeba ich gaszenia, ra-
towania ludzi i ich dobytku, 
uczęszczała na kursy zorga-
nizowane przez wojewódz-
ką straż pożarną wyłącznie 
dla dziewcząt. Ukończenie 
kursów oraz udział w obozie 
szkoleniowym w Sierako-
wie pozwolił zdobyć Jej cer-
tyfikat i umożliwił założyć 
drużynę żeńską OSP, któ-
rej została komendantem. 
Żeńska drużyna strażacka 
wykazywała się dużą ak-
tywnością. „Dziewczyny” 
podnosiły swoją sprawność, 

szczególnie z zakresu pierw-
szej pomocy. Umiejętności te 
były pomocne w przyszłości, 
zwłaszcza w czasie wojny. 
Rozpoczęcie II wojny świato-
wej zmieniło życie Polaków, 
w tym Cioci i jej najbliższych.  
W pierwszych dniach woj-
ny wraz ze strażakami OSP 
ewakuowano sprzęt stra-
żacki i rozpoczęto wędrów-
kę ku wschodnim granicom 
Polski. Rodzina dotarła aż do 
wsi Byszczejewice koło Pia-
sków Lubelskich. Jednakże 
wkroczenie Rosjan w dniu 
17września 1939 roku zmusi-
ło „uciekających” do powrotu 
do Ostrowa Wlkp. 

W 1976 roku sytuacja ro-
dzina, potrzeba opieki nad 
starszymi już i schorowa-
nymi rodzicami, przyczy-

niła się do podjęcia decyzji 
o przejściu na emeryturę. 
Zatem od 46 lat jest eme-
rytką, jednakże nie był to 
okres tzw. zasłużonego 
wypoczynku. Początkowy 
okres to zajmowanie się ro-
dzicami, potem pomoc tym 
o którą Ją prosili. Był to także 
okres spotkań towarzyskich 
z koleżankami z lat szkol-
nych, wyjazdów na waka-
cje, wycieczek, czytania 
książek, ale także trudnych 
doświadczeń zdrowotnych. 
To upadki, potrącenia przez 
samochody spowodowały, 
pomimo operacji ortope-
dycznych,  ograniczenia 
w poruszaniu się. Niemniej, 
należy podkreślić, że pomi-
mo tych ograniczeń Ciocia 
zawsze była i jest ciekawa 

świata, a co najważniejsze 
ma dobrą pamięć. To kon-
takt z cyferkami kont księ-
gowych, potrzeba szybkich 
obliczeń w czasie, kiedy nie 
było komputerów czy kalku-
latorów zapewne przyczyni-
ła się do utrzymania tak do-
brej sprawności umysłowej.  
W rodzinie mówi się, że Cio-
cia to „stary, przedwojenny 
oraz dobry materiał”. 

Jej pozytywne nastawie-
nie do życia, chęć ciągłych 
kontaktów, rozmów - pomi-
mo niedosłuchu i słabszego 
wzroku, pozwala sądzić, że 
Pani Zofia nie będzie tylko 
„ciocią na 102”, ale i „na 103” 
a może więcej… czego życzy 
również nasza redakcja.

Tekst: Roman Szymański, 
Zdj.: Hieronim Dymalski

Ciocia na „102”

Wielkopolska i Podlaska Kra-
jowa Administracja Skarbo-
wa zlikwidowały w gminie 
Wolsztyn magazyn z niele-
galnym tytoniem.

Jak poinformowała Izba 
Administracji Skarbowej w 
Poznaniu, zabezpieczono 
ponad 17 ton rozdrobnionego 
suszu tytoniowego.

Gdyby towar trafił do 
sprzedaży, budżet państwa 
straciłby ponad 19 mln zł

KAS przechwyciła ponad 
17 ton nielegalnego tytoniu w 
gminie Wolsztyn

Funkcjonariusze KAS z 
Poznania i Białegostoku na 
terenie hali magazynowej 
znaleźli 124 kartonowe pudła 
z suszem

tytoniowym. Jak informuje 
Krajowa Administracja Skar-
bowa, towar przywieziono 
bez wymaganych dokumen-
tów i zgłoszenia

w systemie SENT, któ-
ry służy do monitorowania 
przewozów tzw. towarów 
wrażliwych.

- Zabezpieczono ponad 
17 ton nielegalnego tytoniu. 
Gdyby towar trafił do sprze-
daży, budżet państwa stracił-
by ponad 19 mln zł.

Postępowanie karne skar-
bowe nadzorowane jest przez 
Prokuraturę Rejonową w 
Wolsztynie. Śledczy ustalają 
organizatorów

nielegalnego procederu. 
Niewykluczone, że zabezpie-
czony tytoń mógł służyć do 
produkcji nielegalnych papie-
rosów. Z takiej

ilości przejętego suszu 
można wyprodukować co 
najmniej 17 mln szt. papiero-
sów - przekazano w komuni-
kacie.

Sprawa w tej chwili jest 
rozwojowa.

Zlikwidowano magazyn z nielegalnym 
tytoniem
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Mijają kolejne dni, długie 
szare dni w naszej biedru-
skiej społeczności i nagle coś 
się zmienia. Do Biedruska 
w godzinach popołudnio-
wych podjeżdża autobus 
z kobietami i dziećmi. Dzie-
ci trzymające się kurczowo 
swoimi dziecięcymi rączka-
mi swoje mamy oczyma prze-
rażonymi po wielu dniach 
drogi w pociągach czy au-
tobusach, które zostawiły 
swych mężów i rodziny, a one 
kolejne dni nie widzą tatusia 
swego do którego mogły się 
przytulić. Tam huki bomb-
-ciągłe uciekanie do piwnic 
i życie w strachu, przeraże-
niu, gdy wszystkiego zaczyna 
brakować  i z dnia na dzień 
jest coraz gorzej i gorzej a po-
ciski wybuchają  coraz bliżej 

i bliżej a jutro może być jesz-
cze gorzej. Jedyny ratunek 
ucieczka ale gdzie i dokąd 
i z kim. Żony poświęcają 
swych mężów aby bronili oj-
czyznę, swe miasta i domy, 
aby miał do czego wrócić, a  
same z  rzeczami  niezbędny-
mi pozbieranymi w pośpie-
chu wyruszają na tułaczkę, 
gdzie bomby nie lecą  by ra-
tować swe dzieci gdzie może 
są dobrzy ludzie. Byle do gra-
nicy, bo za linią granicy już 
bomby nie lecą. Dla matek 
z dziećmi inny świat, gdzie 
nawet ludzie mówią innym 
językiem, ale tu widzą ludzi 
chodź inaczej mówiących ale 
chcących im pomóc, chcą-
cych ich przygarnąć, chcą-
cych się nimi zaopiekować. 
Znika strach, że ktoś jeszcze 

będzie do nich strzelał. 
Taka grupka trafiła do Bie-

druska. Jest ich czterdziestu- 
pięćdziesiąt. Tu dostają dach 
nad głową, swój pokój, posił-
ki i życzliwą obsługę polską. 
Następne dni dojeżdżają na-
stępni, obiekt zapełnia się . 
Druga grupa lokowana jest 
w Poznaniu. Dokupuje się 160 
łóżek, głównie piętrowych 
do tego materace, kołdry, 
pościele itd. Każdy z 4 oso-
bowej załogi pałacu pracuje 
raz w tygodniu w wolonta-
riacie. Na  apele w internecie 

i kościele ludzie przynoszą  
ciuszki, słodycze, zabawki, 
suszarki, koce, materace. Od 
drugiego dnia robi się kolej-
ka do pralki. Ludzie zwykli 
przynoszą co mają.

Nasz budżet po tygodniu 
przekroczył już 100 tysięcy, 
ale ludziom w tej sytuacji 
staramy się nie odmawiać, 
w tym momencie zdajemy 
egzamin z człowieczeństwa. 
Kogo Urząd Wojewódzki 
przywiezie tego przyjmuje-
my. 

W ostatnią niedzielę zosta-
ło zorganizowane na świe-
żym powietrzu spotkanie in-
tegracyjne dzieci i rodziców 
z Biedruska z gośćmi z Ukra-
iny. Całe spotkanie i zabawę 
integracyjną dzieci prowa-
dziła społecznie grupa pana 

Piotra Wysockiego z Bolecho-
wa. Dziękujemy. Duży wkład 
integracyjny i zaangażowa-
nie wykazują panie Grażyna 
i Monika. Późnym wieczorem 
w sobotę państwo Stoińscy 
po zobaczeniu warunków 
w Poznaniu przywieźli krze-
sła, stoliczki, kołdrę itd. Ta-
kich ludzi jest dużo. Był po-
trzebny duży telewizor, już 
jest na Warszawskiej będzie 
też w Biedrusku, dziękujemy 
też za pralkę. Taka jest spo-
łeczność Biedruska i okolic, 
pokazali swą ludzką twarz. 
Natomiast inaczej jest w Po-
znaniu przy ulicy Warszaw-
skiej   dlatego część  darów 
przerzucamy z Biedruska do 
Poznania, bo tam potrzeby 
są większe. Tam w tej chwili  
organizujemy salę telewizyj-

ną, suszarnię, pralnię, pokój 
do zabaw dla dzieci. Dziennie 
wydajemy ok. 300 obiadów. 
Pani Paulina i Małgosia stara-
ją się aby na czas był smacz-
ny posiłek. Robi się cieplej są 
wyjścia do parku na spacery. 
Na koniec maja mamy już ok. 
300 osób. Najbardziej przy-
kre jest  brak zaangażowania 
władz samorządowych z Bie-
druska i Suchego Lasu, Po-
znania, Pniew itd.

Dziękujemy tym pomagają-
cym a gadacze niech wykażą 
choć trochę pokory. Pokaże-
my im, że szanujemy ich god-
ność w trudnych chwilach bo 
to ludzie i to w nieszczęściu. 
Nie ryzykujemy dużo - nasi 
rodzice, dziadkowie ryzyko-
wali więcej pomagając.

Jan Kucharski

Egzamin z człowieczeństwa

Dziękujemy tym 
pomagającym a ga-
dacze niech wykażą 
choć trochę pokory

„
Zespół Pałacowy 

Biedrusko

ul.1 Maja 82 
tel. 793 330 036, 601 300 800

Polecamy
a uroczystości weselne 
     w sali balowej
a uroczystości rodzinne- lecia, 
     imieniny, komunie, chrzty, roczki
a studniówki, bale maturalne czy ośmioklasisty
a spotkanie po latach od ukończenia studiów
a spotkanie rowerzystów, maratony
a spływy kajakowe- jest hotel i restauracja

Do zobaczenia
aNarodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego
a Ścieżka Ojców Polskiej Niepodległości
a tunel podziemny z historią Biedruska 
     i Powstania Wielkopolskiego
a rabatka hortensjowa , lawendowa, amfiteatr, 
     altana zakochanych
a film o Zespole Pałacowym itd.

Zakład Naprawczy 
Mechanizacji Rolnictwa

a remonty kapitalne silników 
  Ursus, Zetor, John Deer, 
  Perkius, Man itd.

a naprawy podnośników ciągnikowych ( plecaków)
  C-360,C- 385, Zetor i innych

a naprawy pomp wtryskowych
a naprawa silników, rozdzielaczy, 
    pomp hydraulicznych
a naprawy sprężarek i turbosprężarek silników

a naprawy całopojazdowe 
     koparek CAT, JCB,MF 
     + ciągników

Pniewy ul. Konińska 18
tel. 604986081, 602659483, 601300800
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23 maja br. Włodzimierz 
Hibner Burmistrz Nowego 
Tomyśla oraz Mateusz Całus 
Prezes Zarządu –reprezentu-
jący  wyłonionego w przetar-
gu wykonawcę, konsorcjum 
firm w składzie: Budownic-
two M. Całus orazCałus Sp. 
z o.o. Spółka Komandytowa, 
podpisali umowę na budowę 
hali sportowej przy szkole 
podstawowej w Borui Ko-
ścielnej wraz z zapleczem, 

łącznikiem, oraz niezbędną 
infrastrukturą. Obiekt ma 
być gotowy w terminie 13 
miesięcy od dnia zawarcia 
umowy. Całkowity, ryczałto-
wy koszt inwestycji wyniesie 
prawie 9,8 mln zł. 

Gmina Nowy Tomyśl uzy-
skała dofinansowanie z pro-
gramu - Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych w wysoko-
ści 5 mln zł na ten cel. 

Budowa hali sportowej 
w Borui Kościelnej!

Po blisko 41. latach pracy 
zawodowej, w tym prawie 
22. na stanowisku dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Marii Skłodowskiej – Cu-
rie w Nowym Tomyślu, pan 
Marek Polcyn przechodzi na 
emeryturę. Pełnienie funkcji 
dyrektora szkoły wiąże się 
z dużą odpowiedzialnością 
i ogromem pracy, dlatego też 
p. Marek Polcyn wykonując 
powierzone zadania dał się 
poznać jako skuteczny mena-
dżer, metodyk, wychowawca 
i nauczyciel. Realizując in-
nowacyjne projekty eduka-
cyjno-wychowawcze wpły-
wał na podnoszenie jakości 

nauczania oraz rozwijanie 
zdolności i talentów uczniów. 
Wielką dbałością otaczał też 
infrastrukturę szkoły, dzię-
ki czemu placówka stała się 
miejscem funkcjonalnym, 
estetycznym i nowoczesnym.  

Podczas uroczystości Bur-
mistrz Włodzimierz Hibner 
odczytał Zarządzenie w spra-
wie powierzenia stanowiska 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Marii Skłodow-
skiej – Curie w Nowym To-
myślu. Stanowisko dyrektora 
ww. placówki obejmie p. Mi-
rosława Jurga do 31 sierpnia 
2026 roku.

Uroczyste pożegnanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Gmina Nowy Tomyśl otrzy-
mała dofinansowanie na bu-
dowę stadionu lekkoatletycz-
nego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach dru-
giej edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych.

Projektowany kompleks 
sportowy stworzy ideal-
ne warunki do uprawiania 
różnych dyscyplin sporto-
wych. Inwestycja nie tylko 
pozytywnie wpłynie na es-
tetykę i komfort korzystania 
z obiektu, ale również za-
chęci jak najwięcej osób do 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego, kształtowania no-
wych pasji i zainteresowań.

- Przewidywana wartość 
inwestycji: 14 mln zł

- Kwota dofinansowania:  
9 999.000,00 zł

W ramach inwestycji pla-
nuje się budowę stadionu lek-
koatletycznego z boiskiem do 
piłki nożnej o wym. 61 x 100 
m, o sztucznej nawierzch-
ni z możliwością przysto-

sowania do rozgrywek 
treningowych oraz rugby, 
czterotorową bieżnię bie-
gową wokół boiska z prostą 
6-torową na odcinku 110 m, 
elementy lekkoatletyczne: 
skok w dal z rozbiegiem jed-
nostronnym, skok wzwyż, tor 
do biegów z przeszkodami, 
pchnięcie kulą oraz dodatko-
we urządzenia sportowe do 
ćwiczeń na świeżym powie-
trzu (zestaw street workout, 
drabinka i podciąg nóg, ław-
ka, poręcze równoległe, stół 

do gry w szachy, stół do te-
nisa stołowego). Dodatkowo 
planuje się budowę asfalto-
wego boiska do koszykówki, 
boiska do siatkówki plażowej, 
badmintona, tenisa stołowe-
go, trybun, placu zabaw dla 
dzieci, oświetlenia stadionu 
500lx. 

Cały teren zostanie wy-
posażony w obiekty małej 
architektury (stojaki rowero-
we, ławki, kosze na śmieci), 
oświetlenie parkowe, moni-
toring. Zostaną wykonane 

nowe ciągi piesze, przestrze-
nie rekreacyjne, a także nowe 
nasadzenia zieleni. 

- powierzchnia boiska 
piłkarskiego o sztucznej na-
wierzchni: 7398,34 m²

- powierzchnia boiska do 
koszykówki o nawierzchni 
asfaltowej: 488,72 m²,

- powierzchnia boiska do 
siatkówki plażowej: 468 m²,

- powierzchnia nawierzch-
ni utwardzonych: 3196,54 m²,

- powierzchnia sportowa 
poliuretanowa: 5734,5 m²,

- powierzchnia placu za-
baw: 340,46 m².

W ramach przedsięwzięcia 
planuje się 10 miejsc postojo-
wych dla samochodów oso-
bowych, w tym jedno miejsce 
dla osoby niepełnosprawnej. 
Obiekt zostanie dostosowa-
ny do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami poprzez 
zapewnienie miejsca posto-
jowego na terenie stadionu 
oraz bezprogowy dostęp do 
wszystkich urządzeń wcho-
dzących w skład kompleksu.

Modernizacja stadionu miejskiego

31 maja br. Piotr Kudłaszyk 
wywalczył brązowy medal 
w dwuboju w kategorii 73 kg 
podczas Mistrzostw Euro-
py w Tiranie. Zawodnik LKS 
Budowlani – Kucera Nowy 

Tomyśl w rwaniu zaliczył 143 
kg, z kolei w podrzucie repre-
zentant Polski zaliczył 181 kg. 

To jeden z największych 
sukcesów polskiej sztangi od 
lat!

Nowotomyski sztangista 
brązowym medalistą ME 

seniorów!
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28. Święto Pieczarki rozpo-
częło się 27 maja spotkaniem 
przedstawicieli branży pie-
czarkarskiej z Panią burmistrz 
Honorata Kozłowską i dr. 
Krystianem Szudygą - preze-
sem Stowarzyszenia Grzybów 
Uprawnych.

Sobota to przede wszystkim 
występy zespołów dziecię-
cych działających w Centrum 
Kultury oraz szkołach podsta-
wowych w Wielichowie i Wil-
kowie Polskim: solistów ze 
szkoły rock&rolla, wokalistów 
Studia Piosenki oraz zespołu 
wokalno-instrumentalnego 
Szkoły Podstawowej.Na sce-
nie zaprezentował się także 
Dj Matrix oraz zespół FER-
NANDO, który zaprezentował 
przeboje grupy ABBA.

Gwiazdą wieczoru był 
zespół Baciary, który wspa-
niałą muzykąfolklorystycz-
ną wprowadził widownię 
w taneczny nastrój. Sobotnie 
świętowanie zakończyła za-
bawa taneczna z Dj KIKSUU 
i występ grupy Cheerleaderek 

40+ „Jak nie my to kto” .
Niedziela rozpoczęła się 

tradycyjnie od Mszy Świę-
tej w intencji producentów 
grzybów uprawnych. Na-
stępnie z rynku na stadion 
wyruszył barwny korowód, 
który prowadziła Grodziska 

Orkiestra Dęta im. Stanisława 
Słowińskiego. Na stadionie 
odbyło się oficjalne otwarcie 
oraz odegrany został hejnał 
miasta Wielichowa. Podczas 
pieczarkowego obrzędu do-
żynkowego Burmistrz Hono-
rata Kozłowska przekazała 

symboliczne klucze do miasta 
Pieczarce Betce i podzięko-
wała wszystkim obecnym za 
przyjęcie zaproszenia i życzy-
ła doskonałej zabawy. 

Podobnie jak w ubiegłym 
roku odbył się konkurs kuli-
narny Kół Gospodyń, który 

w tym roku został rozszerzo-
ny do zasięgu wojewódzkiego. 
Przewodniczącym jury był 
znany z programów kulinar-
nych Pan Grzegorz Łapanow-
ski. 

Scena tego dnia obfitowa-
ła w liczne wydarzenia mu-

zyczne, kulturalne, kulinarne 
i artystyczne m.in. występy 
cheerleaderek „Mini Skład” 
oraz „Czirczerki”, koncert Lu-
dowego Zespołu Śpiewaczego 
„Wilkowianie” ,wokalistów 
Studia Piosenki oraz koncert 
Kolorowych Gitar. 

Burmistrz Wielichowa Ho-
norata Kozłowska wspólnie 
z Dyrektorem Centrum Kul-
tury i zaproszonymi gośćmi 
wręczyła nagrody i wyróż-
nienia w konkursach, które 
odbywały się podczas Święta 
Pieczarki.

Uwieńczeniem wieczoru 
był koncert Ani Wyszkoni, 
która wraz ze swoim zespo-
łem porwała zgromadzone 
tłumy.

Organizatorzy bardzo dzię-
kują wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób zaznaczyli 
swój udział i wkład w organi-
zację  „Święta Pieczarki”, za 
udział finansowy, rzeczo-
wy a także organizacyjny.Za 
każdy przejaw dobrej woli 
i wsparcie bardzo dziękujemy.  

28. Święto Pieczarki 
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OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel

Na  podstawie  art.  11  pkt.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ) zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcielu Uchwały Nr  XXXIII/247/2022 z dnia 26 maja

2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373,

2389) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na  środowisko  projektu  zmiany  studium  w  tym  opracowania  prognozy  oddziaływania

na środowisko ustaleń zmiany studium.

Zmianie  podlega  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego

gminy  Trzciel  (uchwalone uchwałą  Nr  XIV/126/00 z  dnia  25  lutego  2000 r.  zmienione

uchwałami Rady Miejskiej w Trzcielu: Nr XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr

IV/25/2015  z  dnia  29  stycznia  2015  r.  i  Nr  VIII/45/2015  z  dnia  29  maja  2015  r.,  NR

XIV/115/2020  z  dnia  21  maja  2020  r.  oraz  będącym w trakcie  zmiany,  we  fragmencie

geodezyjnym Jasieniec w oparciu o Uchwałę  Rady Miejskiej w Trzcielu Nr  XXV/191/2021

z dnia 12 sierpnia 2021r. i będącym w trakcie zmiany we fragmencie obrębu geodezyjnego

Brójce w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Trzcielu                      Nr XXXII/243/2022 z

dnia  12  kwietnia  2022r.  w  sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  zmiany  Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel) we fragmencie

obrębu geodezyjnego Lutol Suchy i Chociszewo.

Zainteresowani  mogą  składać  wnioski  do  zmiany  studium  i prognozy.  Wnioski  należy

składać  w terminie  do  26  lipca  2022 r.  w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Trzcielu  ul.

Poznańska  nr  22,  na  piśmie,  ustnie  do protokołu  w sekretariacie  urzędu  oraz  za pomocą

środków komunikacji elektronicznej na adres:  urzad@trzciel.pl.

Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym  w  związku  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)

2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego

dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia

RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te

pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w

toku  prowadzonych  postępowań  dotyczących  sporządzenia  aktów  planistycznych  jest

Burmistrz  Trzciela.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Urzędzie  Miejskim  w

Trzcielu za pomocą e-mail:  dpo@trzciel.pl.  

Przetwarzanie  danych  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  ramach

sprawowania  władzy  publicznej  -  szczegółowe  informacje  dotyczące  ochrony  danych

osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Z okazji „Dni Kultury, Oświa-
ty, Książki i Prasy” w naszej 
bibliotece odbyły się spotka-
nia klas I A i B, które były po-
święcone legendzie o naszym 
mieście Trzcielu pt.: „Kaszte-
lan z Łysej Góry”. Uczniowie 
wysłuchali legendy o naszej 
miejscowości napisanej przez 
Helenę Rutkowską w zbiorze 
podań, legend i baśni Ziemi 
Lubuskiej pt.: „Złota dzida 
Bolesława”, wydanym przez 
Wydawnictwo Poznańskie 
w 1970 roku. Na koniec spo-
tkania dzieci wzięły udział w 
konkursie z wiedzy o naszej 
legendzie, najlepsi uczestnicy 
zostali nagrodzeni.

19 maja odbyło się spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych, przedmiotem 
dyskusji była książka Ewy 
Cielesz „Wiedźmy”. 

Autorka przedstawia hi-
storię trzech kobiet: Olgi, 
Agaty i Amiry, które są 
głównymi bohaterkami tej 
powieści. Są na początku tej 
historii trzy odrębne wątki, 
które w końcu się splatają. 
Każdą z tych postaci spoty-
ka w jakimś momencie życia 
tragedia, ale drogi, jakie wy-
bierają, żeby wyjść na prostą 
są różne. Motywem prze-

wodnim tych wszystkich hi-
storii są kontakty z wróżka-
mi. Czy to jest dla nich dobre 
czy złe? Często zdarza się 
tak, że ludzie uzależniają się 
od tego typu porad i z cza-
sem nie potrafią sami podej-
mować decyzji dotyczących 
ich życia. 

Autorka przenosi boha-
terki w środowisko paranor-
malne, chwilami nie wiemy 
co jest prawdziwe a co jest 
fantazją. Każda z naszych 
bohaterek ma swoje tajem-
nice i traumy z dzieciństwa, 
które mają wpływ na ich de-

cyzje w dorosłym życiu. Jest 
również w tej powieści wątek 
kryminalny, który ukazuje, 
jak czasami nieistotne zda-
rzenie może wywrócić nasze 
życie do góry nogami. Zapra-
szam do poznania historii 
tych trzech kobiet.  

Zapraszamy na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych, które odbędzie 
się 30.06.22 r. o godz. 16.00 
w Rybojadach. Będzie to pa-
nel dyskusyjny, na którym 
będziemy gościć Zofię Mąko-
sę, autorkę książki „Makowa 
spódnica”.

„Kasztelan z Łysej Góry” 
- spotkania z legendą o Trzcielu

„Wiedźmy” Ewy Cielesz – spotkanie DKK 
dla dorosłych w bibliotece w Trzcielu

18 maja nasza biblioteka mia-
ła zaszczyt gościć historyka 
- Grzegorza Urbanka, który 
jest współautorem książki 
„Rubież – Granica – Pogra-
nicze: ludzie, konflikty i pa-
mięć na dawnym pograniczu 
polsko – niemieckim w XVIII 
- XXI wieku”. Książka ta po-
szerza naszą wiedzę, co się 
działo w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego, jak 
przebiegała germanizacja na 
naszych terenach. Poznajemy 
również działania wojenne 
związane z początkiem i koń-
cem II wojny światowej. 

W jednym z rozdziałów 
poznajemy historię naszego 
bohatera – strażnika granicz-
nego Antoniego Palucha. Po-
granicznik zginął 1 września 
1939 w Silnej broniąc naszej 
granicy i stał się pierwszą 
symboliczną  ofiarą II wojny 
światowej na naszej granicy. 
Tajemnica pochówku boha-
tera wyjaśniła się dopiero 21 
lipca 2020 roku. Zachęcamy 
do poznania historii życia 
bohaterskiego Antoniego 
Palucha. Bardzo ciekawa jest 

również historia Franza Mu-
rzynka mieszkańca Pszcze-
wa, który miał szpiegować 
dla Polski. Interesujące są 
rozdziały dotyczące forty-
fikacji niemieckich, które 
powstawały na naszych te-
renach w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego. 

Intrygująca jest również hi-
storia działań wojennych w 
Pszczewie, która związana 
jest z kampanią napoleońską 
w roku 1813.

Polecamy poznanie tych 
ciekawych faktów historycz-
nych związanych z naszymi 
terenami.

„Rubież – Granica – Pogranicze” – spotkanie 
z historykiem Grzegorzem Urbankiem
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Paulina Hennig-Kloska: Nie budujemy partii 
w oparciu o baronów, bazujemy na zaufaniu

Jedyna wielkopolska posłanka 
ruchu Szymona Hołowni jest 
przekonana, że po następnych 
wyborach parlamentarnych, 
Polska 2050 wprowadzi do 
Sejmu dużą reprezentację.

Sama Hennig-Kloska za-
pewnia, że nie chce być ba-
ronem w Wielkopolsce - w la-
tach 90-tych pojęcie barona 
odnosiło się do silnego li-
dera danej partii w konkret-
nym regionie, decydował on 
o kierunkach rozwoju partii 
w regionie, podejmował de-
cyzje personalne, mając nie-
kiedy niepodzielną władzę na 
konkretnym terenie.

Nie konstruujemy partii 
w oparciu o baronów, jak wi-
dać. Mam ważną rolę w War-
szawie, będąc członkiem za-
rządu krajowego, więc nie 
ma potrzeby, by sztucznie 
próbować kreować politykę 
w regionie. Mamy zaufanych 
ludzi, którzy mają kolejny ka-
wał Polski do zbudowania i nie 
zamierzamy działać jak stare 
partie polityczne, w oparciu 
o kontrolę regionów, tylko 
chcemy dać swobodę działa-
nia i opierać współpracę na 
zaufaniu - mówi posłanka. 

Hennig-Kloska zapowiada 
ofensywę programową swo-
jej partii, m.in. w dziedzinie 
transformacji energetycznej. 
W jej ocenie Polska powinna 
w większym stopniu wyko-
rzystywać energię odnawial-
ną, w oparciu o Słońce i wiatr.

Jak dodaje, szeregi partii 
cały czas rozszerzają się. Pro-
wadzone są kolejne rozmowy, 
ale proces weryfikacji opiera 
się m.in. o rekomendacje i po-
równywanie poglądów, tak, by 
ruch Hołowni był spójny.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat:

Łukasz Kaźmierczak: Jest 
pani jedyną wielkopolską 
posłanką Ruchu Szymona 
Hołowni.
Paulina Hennig-Kloska: Jedy-
ną tymczasowo, do najbliż-
szych wyborów.

Taką mamy dziś prawdę cza-
su, pani poseł, powiedzia-
łem o tym nieprzypadkowo, 
ponieważ po ostatnim spo-
tkaniu ogłosiliście pełno-
mocników i koordynatorów 
w regionie, m.in. w Wielko-
polsce. Została nią doktor 
Ewa Schadler, aktywistka 
społeczna, przedsiębiorca. 
Ale dlaczego nie pani? Jedy-
na posłanka. Pani chyba jest 
osobą decyzyjną, takim ba-
ronem regionalnym.
Nie konstruujemy partii 
w oparciu o baronów, jak wi-
dać. Mam ważną rolę w War-
szawie, będąc członkiem za-
rządu krajowego, więc nie ma 
potrzeby, by sztucznie próbo-
wać kreować politykę w regio-
nie. Mamy zaufanych ludzi, 

którzy mają kolejny kawał 
Polski do zbudowania i nie 
zamierzamy działać jak stare 
partie polityczne, w oparciu 
o kontrolę regionów, tylko 
chcemy dać swobodę działa-
nia i opierać współpracę na 
zaufaniu. Oczywiście jako po-
słanka z tego regionu bardzo 
blisko współpracuję z pełno-
mocnikami, widzieliśmy się 
w piątek na konferencji praso-
wej i w poniedziałek, w czasie 
spotkania z bezpartyjnymi 
samorządowcami z powiatu 
poznańskiego i z Ogólnopol-
ską Koalicją Samorządową Ta-
deusza Czajki, wójta Tarnowa 
Podgórnego, z którymi podpi-
saliśmy porozumienie.

A kto tu jest szefem? Pani czy 
Ewa Schadler?
Nikt nie jest szefem...

Każda struktura partyjna 
musi mieć hierarchię, dlate-
go dopytuję.
Ewa Schadler jest koordyna-
torem na Wielkopolskę, ja 
jestem członkinią zarządu 
krajowego.

Wiceprzewodniczącą partii. 
Czyli rozumiem, że to pani 
w tej hierarchii jest wyżej. 
Był taki etap, kiedy budo-
waliście się przez parlamen-
tarzystów, pani m.in. dołą-
czyła już w trakcie kadencji, 
przechodząc z Nowoczesnej, 
potem był czas samorzą-
dowców. Czytałem artykuł, 
w którym była mowa, że spo-
ro samorządowców puka do 
drzwi, ale Szymon Hołownia 
stara się uważać na cwania-
ków, a sporo próbuje pukać. 
Potwierdza pani, że różnie 
bywa z kandydatami?
Cały czas poszerzamy szeregi 
Polski 2050. Budujemy nowe 
programy w oparciu o eks-
pertów, by być merytorycz-
nie gotowymi do przejęcia 

władzy. Pokazaliśmy wiele 
programów - dla gospodarki, 
edukacji, transformacji ener-
getycznej, zdrowia. Nasi eks-
perci z Poznania przygotowali 
program edukacyjny.

Pani mówi o programie, a ja 
pytam o personalia.
Te personalia cały czas są 
nowe, prowadzimy nowe roz-
mowy.

Filtrujecie jakoś tych ludzi?
Oczywiście, że tak. Mamy pro-
cedurę, proces rekomendacji, 
proces weryfikacji wspólnych 
poglądów, żeby zobaczyć ile 
nas łączy, a ile dzieli.

Jak to wygląda, jeśli chodzi 
o panią? Ponad rok od pani 
przejścia do Ruchu Hołowni, 
to był luty 2021. Partia była 
na fali, mówiła pani wtedy 
u mnie w studiu, że ugru-
powanie, które ma 20-pro-
centowe poparcie, zasługuje 
na posiadanie reprezentacji 
w Sejmie. Ale od tego cza-
su dużo się zmieniło, impet 
wyhamował - pani to kiedyś 
przeżywała w Nowoczesnej, 
z jeszcze bardziej bolesnym 
skutkiem, bo końcówka par-
tii Ryszarda Petru była jaka 
była, i teraz te sondaże od 
wielu miesięcy stopiły się.
Sondaże się wahają. Sondaże 
dziś mają kreować rzeczywi-
stość, a nie ją odzwierciedlać.

To prawda.
Nasze sondaże kręcą się mię-
dzy 9 a 17 proc. poparcia.

Ale staram się wyciągać 
średnią. Skończył się jeden 
efekt. Był taki moment, kie-
dy mieliśmy coś w rodzaju 
lustrzanego odbicia. Jeżeli 
spadało PO, przyrastało Ru-
chowi Hołowni i odwrotnie. 
Teraz jest tak, że kiedy wy 
słabniecie, nie wzmacnia się 

Koalicja Obywatelska, a be-
neficjentem staje się Lewica. 
Ja to obserwuję od kilkuna-
stu sondaży.
Nie mam wątpliwości, że Pol-
ska 2050 będzie podmiotem, 
który będzie po wyborach 
rządził Polską, a Szymon Ho-
łownia wejdzie do tego Sejmu 
z silną grupą parlamentarzy-
stów i stworzy klub na pozio-
mie kilkudziesięciu posłów, 
tego sobie i Polsce życzę, bo 
naprawdę wprowadzenie tam 
nowego ugrupowania, które 
nastawione jest na napra-
wianie Polski, jest w naszym 
wspólnym interesie. Mimo że 
jesteśmy mali, mamy parla-
mentarzystów, ekspertów, 20 
tys. wolontariuszy - każdego 
dnia tę Polskę zmieniamy. Już 
dziś prezentujemy najdalej 
idące, najbardziej odważne 
rozwiązania.

Wierzy pani cały czas w ten 
projekt?
Ani na chwilę wiary nie stra-
ciłam, więc nie mam wątpli-
wości, że swoją grupę wpro-
wadzimy i to zaufanie, którym 
w czasie trudnych wyborów 
prezydenckich obdarzono 
Szymona Hołownię - dowie-
ziemy do wyborów parlamen-
tarnych.

Na razie to lewica zyskuje. 
Przepraszam, ale tak wynika 
z sondaży.
Ale ja życzę lewicy jak najle-
piej, niech im rośnie. Każde 
z ugrupowań musi zdobyć 
swoje. Zrobić swoje. My pra-
cujemy, dzisiaj nad projektem 
uwalniającym wiatr na lądzie. 
Chcemy pokazać takie roz-
wiązania transformacyjne, 
obniżenie kosztów życia i bę-
dziemy chcieli takie rozwią-
zanie wkrótce zaproponować, 
które dadzą ludziom tańszy 
i czystszy prąd. Przedstawili-
śmy też swoje propozycje dla 

kredytobiorców, to jest drugi, 
niezwykle ważny obszar, ale 
nie można się skupić tylko 
na docelowym rozwiązaniu, 
które przyniesie ulgę kredyto-
biorcom. My chcemy iść dalej, 
niż wakacje kredytowe, zmie-
niając system. Stopy procento-
we dzisiaj służą bankom, żeby 
na stopach zarabiać. Nie może 
tak być, bo od tego jest marża.

To się znalazło też w propo-
zycji rządu.
Tylko, że to kopia naszego 
rozwiązania, my mówimy 
o tym od dawna.

Także wakacje kredytowe 
rząd proponuje.
Rząd w tym obszarze skopio-
wał nasze rozwiązania, zrobił 
to trochę nieudolnie, niewy-
starczająco, my idziemy dalej. 
Cieszę się, że w przyszłym 
tygodniu mamy rozpocząć 
w parlamencie prace, będzie-
my składać swoje poprawki, 
będziemy namawiać do na-
szych rozwiązań, bo rząd jeśli 
chodzi o wakacje kredytowe 
proponuje co trzecią ratę, 
skomplikowany system, a my 
mówimy 10 proc. długości 
trwania umowy.

To tak łatwo jak się stoi 
w opozycji, można dużo 
obiecywać.
Ja patrzę z punktu widzenia 
byłego pracownika systemu 
bankowego, wiem, co można.

Wiem, że rozmawiam z fi-
nansistką, to prawda.
Nie, nie, nie, nie, nie... A sam 
wibor trzeba wyrzucić.

Z tego, co wiem, to ma być 
zastąpiony przez wird, czy-
li warszawski indeks rynku 
depozytowego, to jest trochę 
inna sprawa. Czy można was 
nazwać zieloną demokracją? 
Czy to jest dobry czas i po-
pyt na zieloną demokrację? 
Nawet Frans Timmermans, 
który jest tym głównym ma-
szynistą, który forsuje nową 
politykę klimatyczną powie-
dział, że trzeba się zatrzy-
mać, że to nie jest czas, żeby 
iść w kierunku tak szybkiej, 
radykalnej transformacji, bo 
w obliczu wojny na Ukrainie 
„wszystko się zmieniło” - to 
jego słowa. Pytanie, czy na to 
jest zapotrzebowanie teraz?
Bez zielonej transformacji 
energetycznej w Polsce, gdzie 
mamy zaniedbania...

Ale nie mamy też takich wa-
runków, jak państwa nad-
morskie...
Kilkanaście lat zaniedbań, 
zarówno za rządów poprzed-
ników, jak i dzisiaj. Przygaszo-
ny teraz rozwój fotowoltaiki, 
brak rozbudowy sieci energe-
tycznej, brak budowy maga-
zynów energii. To doprowa-
dziło nas do sytuacji takiej, że 

utraciliśmy podstawy suwe-
renności energetycznej.

To proszę zobaczyć na Niem-
cy...
Jesteśmy na garnuszku.

Ale są uzależnieni od Rosji.
Co do gazu. A nie do co ener-
gii.

Gaz to też energia.
Ale ja mówię o pozostałych 
źródłach. Wystarczy pojechać 
do Niemiec czy Szwecji, co 
dom to fotowoltaika.

Ale Frans Timmermans 
mówi, że my jesteśmy lide-
rem zakładania fotowolta-
iki. Powiedział to całkiem 
niedawno.
Przez rok obywatele wzięli 
sprawy w swoje ręce, bo moż-
na było dostać środki euro-
pejskie jako dopłaty, ale to już 
wyleciało... Ten proces zdecy-
dowanie zwolnił.

Część danych wywiadow-
czych pokazuje, że Green-
peace było opłacane przez 
Rosjan. Znany amerykański 
politolog, Andrew Mich-
ta mówi o agendzie, która 
była forsowana także przez 
agentów wpływu Rosji. Eu-
ropa stała się niebezpiecznie 
uzależniona od Rosji. Czyta-
łem książkę „Szpiedzy, któ-
rych przyniosło ocieplenie”, 
gdzie jest mowa o tym, że 
duża część europejskiej po-
lityki energetycznej była ro-
biona przez rosyjskie pienią-
dze. Ja nie twierdzę, że ktoś 
to robi świadomie, bo może 
to robić w dobrej wierze.
Nie możemy się poddać trol-
lom rosyjskim. Jeżeli komuś 
źdźbłem w oku jest trans-
formacja energetyczna, czyli 
postawienie na własne nie-
importowane słońce i własny 
wiatr.

Ale nie będziemy mieli z tego 
większości miksu...
Jeżeli komuś nie jest na rękę 
transformacja energetyczna 
w Polsce, to właśnie Putinowi. 
On chce Polski uzależnionej 
od siebie, której zakręca ku-
rek. W naszym obszarze odpo-
wiedzialności jest odbudowa 
suwerenności energetycznej. 
Prawa do emisji należy na tę 
transformację wydawać. Rząd 
nie może przepalać dalej pie-
niędzy, które otrzymuje ze 
sprzedaży CO2, tylko musi 
przeznaczyć je na nowe bio-
gazownie, fotowoltaikę...

Przepraszam, ale musimy 
kończyć. Zobaczymy co bę-
dzie od nowego rozdania, 
przewodnictwo przejmują 
prezydencję, podobno mają 
być negocjacje na temat han-
dlu emisjami. Zobaczymy, 
jak to będzie wyglądało.

Fot. Hubert Jach (Radio Poznań)
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We wtorek, 31 maja br. w sie-
dzibie Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu odbyło się wrę-
czenie nagród zwycięzcom 
Konkursu Prezesa GUS na naj-
bardziej cyfrową gminę Naro-
dowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021.

Gmina Komorniki zajęła 
I miejsce w Konkursie i otrzy-
mała nagrodę główną Prezesa 
GUS.

Nagrody i gratulacje z rąk 
Wicewojewody Pani Anety 
Niestrawskiej i Dyrektora 
Urzędu Statystycznego w Po-
znaniu Pana Jacka Kowalew-
skiego odebrała Sekretarz 
Gminy Pani Olga Karłowska. 
Jako laureat gmina Komorniki 
otrzymała wartościowe na-
grody: laptopy oraz urządze-
nie wielofunkcyjne.

W konkursie wzięło udział 
ponad 700 gmin z całej Polski. 
Jego celem było m.in. włącze-
nie gmin do aktywnego pro-
mowania idei samospisu in-

ternetowego w trakcie trwania 
Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 
przeprowadzonego w 2021 
roku.

Dzięki obywatelskiej posta-
wie i społecznemu zaangażo-
waniu naszych Mieszkańców 

udało się uzyskać najwyższy 
wskaźnik samospisu nie tylko 
w województwie wielkopol-
skim, ale też w skali całego 
kraju i stać się tym samym 
najbardziej cyfrową gminą 
w Polsce.

Serdecznie dziękujemy 

Mieszkańcom za dopełnie-
nie obowiązku spisowego 
i aktywny udział w badaniu. 
Dziękujemy też wszystkim, 
którzy aktywnie wzięli udział 
w promowaniu idei samospi-
su w tym niełatwym czasie 
pandemii.

Lista wszystkich Laureatów 
konkursu dostępna jest na 
stronie https://spis.gov.pl/cy-
frowa-gmina-nsp-2021/

Zapraszamy do zapoznania 
się z najnowszą publikacją 
„Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021. 

Raport z wstępnych wyników” 
- który można przeczytać na 
stronie spis.gov.pl/aktualno-
sci/wstepne_wyniki_raport/.

Dziękujemy i gratulujemy!
Gminne Biuro Spisowe 

w Komornikach
Fot. UG Komorniki

Komorniki najbardziej cyfrową gminą w Polsce

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUChOWA 749,-929

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454
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Pierwsze Wielkopolskie Fo-
rum Młodzieży odbyło się 
dzisiaj (1.06.) w Sali Sesyjnej 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. Sala wypełniła 
się młodzieżą, która przyje-
chała do stolicy wojewódz-
twa, aby porozmawiać o za-
grożeniach w sieci i prawach 
i obowiązkach niepełnolet-
nich. Wydarzenie zostało 
zorganizowane z inicjatywy 
wojewody wielkopolskiego - 
Michała Zielińskiego.

W Wielkopolskim Forum 
Młodzieży udział wzięło po-
nad stu czterdziestu przedsta-
wicieli młodzieżowych rad sa-
morządowych oraz uczniów 
z wielkopolskich szkół ponad-
podstawowych.

- Młodzież powinna być 
priorytetem dla władz, w tym 
szczególnie dla przedstawi-
cieli władz lokalnych. Otwar-
te umysły młodych ludzi 
i świeże spojrzenia wnoszą 
do życia lokalnych społecz-
ności nową energię i owocują 
pomysłami, z których wiele 
przeradza się w ciekawe ini-
cjatywy. Podczas moich wizyt 
w wielkopolskich gminach 
bardzo cenię sobie spotkania  
z młodzieżą, jestem pod wra-
żeniem jej dojrzałości, przed-
siębiorczości i umiejętności 
wspólnego działania. Dlatego 
nie wyobrażam sobie, żeby 
w rozmowach o przyszłości 
Wielkopolski głos młodych 
mieszkańców nie był wzięty 

pod uwagę. I dlatego cieszę 
się, że mogę gościć młodzież 
w sali naszego urzędu – po-
wiedział podczas oficjalnego 
otwarcia spotkania Michał 
Zieliński, wojewoda wielko-
polski.

Głównym celem Wielkopol-
skiego Forum Młodych była 
nie tylko integracja, ale przede 
wszystkim edukacja. Młodzież 
wzięła udział w dwóch wykła-
dach tematycznych. Pierwszy 
panel dotyczył cyberbezpie-
czeństwa, a drugi odpowie-
dzialności prawnej młodych 
ludzi. Wybór tematów nie był 
przypadkowy.

- Młodzież ma nieograni-
czony dostęp do Internetu, 

dlatego tak ważne jest uświa-
damianie młodych ludzi 
o zagrożeniach, jakie czyhają 
w wirtualnej przestrzeni: po-
cząwszy od przejęcia danych 
osobowych, przez naruszenie 
prywatności, utratę pieniędzy, 
a nawet zdrowia. Należy temu 
skutecznie przeciwdziałać 
i na szeroką skalę prowadzić 
działania w zakresie edukacji 
cyberbezpieczeństwa dzie-
ci i młodzieży - wyjaśniają 
pracownicy Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, któ-
rzy przygotowywali Wielko-
polskie Forum Młodzieży.

Temat spotkał się ze 
sporym zainteresowa-
niem uczestników, któ-

rzy zadawali dużo pytań  
i włączali się do dyskusji. 
Uczestnicy przyznali, że wielu 
zagrożeń nie byli świadomi.

- Myślałem, że tylko se-
niorzy mogą stać się ofiarą 
internetowych oszustów, ale 
zagrożeń jest więcej i bar-
dzo łatwo można się na nie 
złapać. Wysłanie zdjęcia 
nieodpowiedniej osobie czy 
bezmyślne udostępnienie 
danych dotyczących adre-
su zamieszkania czy konta 
w banku mogą skończyć się 
sporymi problemami. Warto 
o tym wiedzieć - komentował 
jeden z uczestników.

Ciekawość uczestników 
wzbudził również temat dru-

giego wykładu pt. „Wiek,  
a odpowiedzialność prawna. 
Studium przypadku”. Wielu 
nastolatków nie zdaje sobie 
sprawy z tego co im wolno, 
a czego nie, często nie są 
świadomi tego, że będą mu-
sieli ponieść konsekwencje 
swoich działań. Szczególnie 
dotyczy to tych rzeczy, które 
dla młodzieży mogą być tyl-
ko żartem, jak na przykład 
nagranie filmiku z udziałem 
kolegi czy koleżanki bez py-
tania ich o zgodę i rozsyłanie 
go wśród znajomych. Dlatego 
tak ważne jest uświadomie-
nie młodzieży i edukowanie 
ich w zakresie ich praw i obo-
wiązków. Pozwoli to uniknąć 

negatywnych konsekwencji 
i spotkania z wymiarem spra-
wiedliwości, które już u pro-
gu dorosłości może zamknąć 
wiele dróg i zniweczyć plany 
i marzenia.

- Chociaż nie jesteśmy już 
dziećmi, to jednak nie jeste-
śmy bezkarni. Wykład pana 
mecenasa był bardzo ciekawy 
i myślę, że niektórzy mogli się 
zdziwić, bo czasami nieświa-
domie działamy na granicy 
prawa, uznając to za dobrą 
zabawę - komentowali uczest-
nicy.

Oprócz wykładów poru-
szających ważne zagadnienia 
dotyczące bezpieczeństwa 
młodych osób był też czas na 
dyskusję i zadawanie pytań. 
A w przerwie między częścią 
edukacyjną nie zabrakło in-
tegracji, wspólnych rozmów, 
wymiany doświadczeń i po-
mysłów. 

- Mam nadzieję, że pierw-
sze Wielkopolskie Forum 
Młodzieży zostało dobrze 
przyjęte przez uczestników, 
ponieważ chcemy regularnie 
organizować tego typu wy-
darzenia. To bardzo ważne 
z perspektywy młodych Wiel-
kopolan, aby dostarczać im 
informacji z dziedzin, które 
mają wpływ na ich życie, a nie 
zawsze są poruszane podczas 
zajęć w szkołach - podsumo-
wuje wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński 

Nina Swarcewicz

Dialog wojewody z młodzieżą

Rakoniewice odwiedzili 
członkowie i przyjaciele Klubu 
Motocyklowego EUROBAKER 
– CHARITY e.V. z Niemiec, 
którzy planowali przyjazd do 
rodzinnych stron p. Adriana 
Bielec – zastępcę przewodni-
czącej stowarzyszenia (klu-
bu). To z jego inicjatywy po-
wstał pomysł, by tym razem 
odwiedzić Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom „SERCE” 
w Rakoniewicach i przekazać 
darowiznę. Klub EUROBAKER 
– CHARITY e.V. to organizacja, 
która wspiera i pomaga róż-
nym instytucjom i stowarzy-
szeniom, co roku wybierając 
inny podmiot w różnych kra-
jach. Przekazana darowizna 
nie byłaby możliwa gdyby 
nie otwarte serca członków 
zarządu i przyjaciół Klubu 
którego przewodniczącą jest 
Daniela Weller. Wśród gości 
był  także Helfried Pohndorf – 
członek Zarządu ds. Politycz-
nych i Kultury. Podczas wizyty 
w stowarzyszeniu członkowie 
zarządu przedstawili cele 
działalności Stowarzyszenia 
oraz oprowadzili gości po 
Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej i Spółdzielni Socjalnej 
„Serce”. Młodzież niepełno-
sprawna była pod wrażeniem 
ponieważ była to niecodzien-
na wizyta nie tylko z uwagi na 
fakt, że to delegacja zagranicy, 
ale także jaki był jej cel. Moto-
cykliści chętnie pokazali swo-

je motory, a młodzież miała 
wiele pytań i wykazali zain-
teresowanie. Uczestnicy WTZ 
wykonali upominki dla gości, 
które bardzo się spodobały. 
Przy okazji spotkania na ręce 
Zastępcy Burmistrza Rakonie-
wic uczestnicy wręczyli kwia-

ty i złożyli życzenia z okazji 
Dnia Samorządowca. Przed-
stawiciele Klubu  dziękując za 
miłe przywitanie i wesoło spę-
dzony czas przekazali darowi-
znę dla stowarzyszenia da-
rując młodzieży symboliczną 
świnkę- skarbonkę natomiast 
środki finansowe przekazane 
zostały na konto bankowe. Dla 
uczestników, kadry WTZ oraz 
członków Zarządu to wyróż-
nienie i ogromna satysfakcja 
z brania udziału w takim wy-
darzeniu. Po spotkaniu w sto-
warzyszeniu goście udali się 
do Rakoniewickiego Ośrodka 
Kultury oraz Wielkopolskiego 
Muzeum Pożarnictwa, gdzie 
mogli poznać ciekawostki na 
temat Rakoniewic. Na koniec 
nie było pożegnania, a raczej 
podziękowania i słowa: „Do 
zobaczenia”.

K.K.

Motocykliści z Niemiec odwiedzili „Serce”
Od wielu lat w Poznaniu or-
ganizowane są tematyczne 
koncerty powiązane z re-
pertuarem jaki proponowali 
Elvis Presley, Czesław Nie-
men, Krzysztof Krawczyk. 
Teraz dochodzi ktoś równie 
ważny, którego kompozycje 
pobrzmiewają od lat nie tyl-
ko w rozgłośniach radiowych 
czy programach telewizyj-
nych, ale na wiele polskich i  
europejskich estradach.

Siostra Krzysztofa Klen-
czona Hanna zainicjowała 
wiele koncertów tematycz-
nych dotyczących wyróżnie-
nia skomponowanych przez 
Niego utworów. Tak będzie 
i tym razem czyli 26 czerw-
ca br.w muszli koncertowej 
w Parku Wilsona. Zapro-
szenie do zaśpiewania tych 
ponadczasowych utworów 
przyjęli m.in. Maciej Wró-
blewski, Gerard Nowak, 
Andrzej Brzeg, duety Anna 
Dominik, Grzegorz Kupczyk 
- Janusz Musielak, zespół 
CZERWONE KORONY Woj-
ciecha Szopki.

W koncercie chcą także 
wziąć udział liczni gitarzy-
ści niegdyś uczestniczący 
w spontanicznym koncer-
towaniu w ramach Polskiej 
Akademii Gitary. Sami wy-
szli z inicjatywa, aby ad hoc 
wykonać patriotyczny utwór 
Biały krzyż, który będzie tzw. 
klamrą tematyczną owego 

koncertu. Oprócz tej najważ-
niejszej kompozycji Klen-
czona wykonawcy na żywo 
zaśpiewają m.in. Kwiaty we 
włosach, Wróćmy nad jezio-
ra, Zanim zmrok zamknie 
dzień, Historia jednej zna-
jomości, Nikt na świecie nie 
wie,  Gdy kiedyś znów zawo-
łam Cię, Szkolne wspomnie-
nia, Bo to był zły dzień, Gdy 
ktoś kogoś pokocha, Powiedz 
stary, gdzieś Ty był, Gdy 
pada deszcz ,Zanim zmrok 
zamknie dzień, Powiedz mi 
Panie - dlaczego.

W znacznej mierze koncert 
poświęcony będzie Krzyszto-
fowi Klenczonowi, który za-
jął stałe miejsce w leksykonie 
muzyki i podobne koncerty 
nie jedno mają imię i dlatego 
tak chętnie są odwiedzane 
przez melomanów. Ale orga-

nizatorzy (Karol Wyrebski, 
Krzysztof Wodniczak) przy-
gotowali atrakcje związana 
z latami polskiego big beatu. 
Na wniosek poznańskie-
go środowiska muzycznego 
prezydent RP Andrzej Duda 
przyznał Krzyż kawalerski or-
deru zasługi Rzeczpospolitej 
Polski włoskiej piosenkarce 
Faridzie, wieloletniej Muzie 
i  miłości Czesława Niemena 
Wydrzyckiego. Order ten bę-
dzie wręczony w trakcie tego 
koncertu i dojdzie do wyko-
nania przez Faridę znaczące-
go utworu Niemena. Koncert 
będzie przebiegał w trójkącie 
Farida, Klenczon, Niemen.

Przypominam niedziela 26 
czerwca godz. 17.00 Park Wil-
sona w Poznaniu.

Tekst: KACZINDOW
Zdj.: PAP/ Tomasz Gawałkiewicz

Pamietamy piosenki Klenczona
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Dzień Mamy i Taty to wspa-
niała okazja do świętowania. 
Dajemy w tych dniach na-
szym Rodzicom kwiaty, cze-
koladki lub inne upominki.

W Bolewicach postano-
wiono inaczej uświetnić te 
ważne daty. Z inicjatywy 
Wójta Gminy Miedzichowo 
Stanisława Piechoty, 27 maja 
o godz. 18.00 w sali wiejskiej 
w Bolewicach odbył się Kon-
cert z okazji Dnia Mamy i 
Taty. 

Organizatorkami koncertu 
były Dyrektor Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w 
Bolewicach Hanna Kaczma-
rek oraz Magdalena Strzeliń-
ska.

Koncert obfitował w wiele 
niespodzianek. Pierwszą z 
nich był występ Lwóweckiej 
Orkiestry Dętej, który rozpo-
czął imprezę. Orkiestra za-
grała pod batutą Sławomira 
Framskiego repertuar, który 
był bardzo urozmaicony. Od 
marsza, poprzez melodie z 
bajki „Kraina lodu”, zespo-
łu „The shadows”, „Queen” i 
„Europe” na piosenkach Mi-
chaela Jacksona kończąc. Na 
występie orkiestry nie mogło 
zabraknąć mażoretek, które 
swym tańcem uatrakcyjniły 
występ.

Oprawę artystyczną dru-
giej części koncertu zapewni-
li uczniowie z Zespołu Szkół 
i Placówek Oświatowych w 
Bolewicach. Występy dzieci 
to było to, na co wszyscy cze-
kali. Uczniowie zaprezento-
wali swoje talenty muzyczne 
w śpiewie, tańcu i w grze na 
instrumentach. Zespół ta-
neczny przygotowany i pro-
wadzony przez Małgorzatę 
Ludwiczak, w składzie: Maria 
Przewoźna, Liliana Pawelska, 
Gabriela Woźniczka, Zofia 
Marciniak, Sonia Flieger, Na-
tasza Walenciak, Weronika 
Walczak, Julia Jędrzejczak, 
Oliwia Ruta oraz Patryk Chu-
dy, zaprezentował trzy tańce: 
„Cha cha”, „Zorba” i absolut-
ny hit koncertu, „Kan Kan”. 
Dziewczyny brawurowo za-
tańczyły ten ostatni utwór, a 
przepiękne stroje przeniosły 
nas w czasie i przestrzeni do 
Francji w 2 poł. XIX w. Na 

instrumentach zagrali: na 
gitarze Aleksander Matysiak, 
uczeń Państwowej Szkoły 
Muzycznej 1 st. im. Witolda 
Lutosławskiego w Nowym 
Tomyślu oraz na akordeonie 
Wojciech Kozłowski uczęsz-
czający do Prywatnego Ogni-
ska Muzycznego również 
w Nowym Tomyślu. Swoje 
wokalne umiejętności zapre-
zentowali uczniowie z zespo-
łu wokalnego prowadzonego 
przez Magdalenę Strzelińską. 
Solo zaśpiewały: Antonina 
Wesoła, Marcelina Molenda 
oraz Patryk Chudy. Były du-
ety: Maria Napierała i Paulina 
Bączyk oraz Marcelina Mo-
lenda i Weronika Walczak, 
a także kwartet: Antonina 
Wesoła, Martyna Gogolew-
ska, Nel Kaczmarek i Nata-
lia Franaszek. W finałowym 
utworze wystąpili wszyscy 
wyżej wymienieni oraz Julia 
Łotecka, Maria Przewoźna i 
Liliana Pawelska. Śpiewają-
cy wykonali zróżnicowane 
utwory. Były piosenki Sanah, 
Pauliny Przybysz, Krzysztofa 
Krawczyka czy Anny Jantar. 
Nie zabrakło zagranicznych 
piosenek „Only You” Kylie 
Minogue oraz „Seniorita”.

Publiczność, która wypeł-

niła salę do ostatniego miej-
sca, wielokrotnie włączała 
się do wykonania utworu 
poprzez śpiew lub klasanie w 
rytm muzyki.

Kolejną niespodzianką 
tego wieczoru był występ 
uczniów z Ukrainy, którzy 
uczęszczają do szkoły w Bo-
lewicach. Rodzeństwo Mariia 
i Yurii zaśpiewali piosenkę 
„Mamo, Momoćko maja” z re-
pertuaru Natalii Maj.

Gromkie brawa po każdym 
utworze sprawiły, że atmos-
fera koncertu była niesamo-
wita. Przybyli na koncert nie 
kryli wzruszenia i radości. 
Niekończące się oklaski na 
zakończenie były wspaniałą 
nagrodą i podziękowaniem 
dla młodych artystów. Dzie-
ci otrzymały upominki, a na 
wszystkich przybyłych cze-
kał poczęstunek. Przy kawie 
i kawałku ciasta był czas na 
rozmowę i wymianę opinii o 
koncercie. Zewsząd słychać 
było głosy podziwu, a tak-
że smutku, że tak szybko się 
skończyło.

Więcej zdjęć na stronie: 
http://miedzichowo.pl/gale-
ria/koncert-z-okazji-dnia-
-mamy-i-taty-27052022-r.
html

Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty 
już za nami!

21 maja 2022r odbyła się w 
Bolewicach  Inauguracja VIII 
Grand Prix Powiatu Nowoto-
myskiego.

Pierwszym biegiem spo-
śród wszystkich sześciu bie-
gów Grand Prix była Bolewic-
ka Dziesiąta X Fiedlerowska. 
W biegu wystartowało 111 
biegaczy i biegaczek, którzy 
pokonali dziesięciokilome-
trową trasę. Pomysłodawca 
biegu Grand Prix Powiatu 
Nowotomyskiego Wójt Gmi-
ny Miedzichowo Stanisław 
Piechota życzył wszystkim 
powodzenia oraz ukończe-
nia biegu oraz reprezentował 

Gminę Miedzichowo i także 
ukończył bieg na 10 km.

Wyniki końcowe:
Kategoria Kobiet 16+
Magdalena Maciąg
Honorata Janowicz
Ewa Gruszczyńska
K 31+
Paulina Brychcy-Nowak
Jolanta Krajewska
Magdalena Końka
K 41+
1. Marzena Perz
2. Kinga Walentowska
3. Monika Dolecka-Jankiewicz
Kategoria Open
Iwona Maciąg

Agata Świątek
Agnieszka Wachowska
Kategoria meżczyzn

K 16+
1 Rafał Grabski
2. Mateusz Ceglarek
3. Karol Nagucki
K 31+
Kamil Sieroń
Adrian Marchlewski
Roman Drgas
K 41+
Tomasz Ostajewski
Piotr Ranecki
Tomasz Końka
K51+
1.Sławomir Kotlarek

2. Dariusz Ruta
3. Sławomir Kaniuk
Kategoria Open
Karol Miszta
Przemysław Fornalik
Mikołaj Urbanowski

Organizatorami biegów 
byli: Starostwo Powiatowe w 
Nowym Tomyślu, Powiatowe 
Centrum Sportu w Nowym 
Tomyślu wraz z Urzędem 
Gminy Miedzichowo.

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie GRATULUJEMY! 
I zapraszamy do udziału w 
kolejnych biegach Grand Prix 
Powiatu Nowotomyskiego.

Rozpoczęcie VIII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w Bolewicach
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Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

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

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

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

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

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

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1050 zł /tona 
a blacha 850 zł/tona
a puszka 6,00 zł/kg 

SKUP ZłOMU

Sprzedam Dwutygodnik  ”Powiaty- Gminy”
Od 28 lat wydawany jest na terenie powiatów i gmin.

Od Kargowej do Poznania oraz w Kościanie, Lesznie, Wolsztynie, Nowym 
Tomyślu, Grodzisku Wlkp. Pniewach i innych miejscowościach Zachodniej Wlkp. 

Cena wywoławcza 50 tys. PLN

Trzy wieczory, dziesiątki 
artystów, setki osób wśród 
publiczności i jeszcze więcej 
podziwu na temat nowej 
inscenizacji „Strasznego 
Dworu” Stanisława Mo-
niuszki, który zaistniał od 
25 do 27 maja br. na terenie 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. 

Przypomnijmy, gmach Te-
atru Wielkiego w Poznaniu 
jest remontowany. To jednak 
nie przeszkadza w działal-
ności tej teatralnej wizytów-
ki Poznania i Wielkopolski. 
Rzekłbym pomaga – umoż-
liwia realizację pomysłów, 
które z konieczności wpro-
wadzają do kanonu insceni-
zacji, coś nowego od strony 
technicznej i nowatorskiego 
z perspektywy artystycznej. 
Udowodnił to wspomniany 
„Straszny Dwór”, który za-
pewniam – nie był „strasz-
ny”…

Scena Pod Pegazem rozło-
żyła skrzydła na różnych wy-
sokościach i wymiarach. Po 
pierwsze, historia. Stanisław 
Moniuszko tworzył tę operę 
w czasach, kiedy Polska wal-
czyła o swoje losy. Po drugie, 
współczesność. Polska dziś 
walczy o podobne idee. Po 
trzecie, pomost pomiędzy 
pierwotnym zamierzeniem 
twórczym a polem do jego in-
terpretacji. Następuje rady-
kalizacja poglądów społecz-
nych i politycznych. Akcja 
rozgrywana na scenie uświa-
damia jak wojna wpływa na 
mieszkańców „Kalinowego 
Dworu”. Ten zaś to symbol 
ogniska domowego – tego co 
jest azylem – podkreśla to 
muzyka sensu stricte oraz 
słowa Marco Guidariniego, 
który objął kierownictwo ar-
tystyczne, będąc obok Rafała 
Kłoczki dyrygentem. Spój-
ność między intencją a wy-
powiedzeniem tego, czego 
nie można przemilczeć znaj-

duje odzwierciedlenie w sce-
nografii Leifa-Erika Heine’go 
inspirowanej pracami Kata-
rzyny Kobro, Natali LL i Ewy 
Partum. 

Przestrzeń gestów aktorów 
rozbudowuje reżyseria Ila-
riiLanzino. Naszą percepcję 
poruszają projekcie Leszka 
Stryły korespondujące z cho-
reografią Viktora Davydiu-
ka. Całość błogosławi śpiew 
chóru przygotowanego przez 
Mariusza Otto. Indywidual-
ne zbawienie a przynajmniej 
dążenie do niego słyszymy 
w pięknych ariach Hanny 
(Małgorzata Olejniczak-
-Worobieji RuslanaKoval). 
Dobór śpiewaczek wpisuje 
się w oczekiwania każdego 
słuchacza. Dosłownie. Otóż 
– pierwsza z nich jest bar-
dziej oczywista i dosłowna 
w intonowaniu rytmu serca 
arii. Jeśli ktoś szuka bardziej 
rozbudowanego i w odbiorze 
spontanicznego spektrum 
emocji powinien usłyszeć 
RuslanęKoval.Interpretacja 
każdej z nich głosi jednak – 
„wszystko dla miłości, która 
zwycięża świat”. Są też dobo-
rowe role Stefana (Piotr Frie-
be, Piotr Kalina) czy Skołuby 
/ Wieśniaka (Szymon Koby-
lińki, Damian Konieczek, 
Rafał Korpik). Każdy z innych 
artystów znajduje swój głos, 
miejsce i brawa. Chór, Orkie-
stra i Balet Teatru Wielkiego 
im. Stanisława Moniuszki 
sprawia, że jest to dzieło fe-
nomenalne. I nie tylko ze 
względu na to, iż nazwisko 
patrona placówki zobowią-
zuje. To przecież jego dzieło. 
Fenomenalność polega np. na 

szczegółowym odwołaniu do 
pierwotnej wersji partytury – 
rękopisu kompozytora, która 
od strony tonacji i układu nut 
jest na wskroś europejska. 
Sam Guidarini nie kryje wło-
skiego spojrzenia na ten zapis 
nut. To słychać. Ciekawostka, 
jest to pierwsza partytura, 
którą zadyrygował zaraz po 
nawiązaniu stałej współpra-
cy ze Sceną Pod Pegazem. 
Sama materia muzyczna jest 
także symboliczna. Dla przy-
kładu – zegar wybija dwa-
naście dźwięków północy, 
które reprezentują duszę. Ta 
godzina jest graniczna. Jest 
coś przed i po. Metamorfoza, 
zmiana mentalności. Wspo-
mnienie a zarazem nadzieja 
na to, co się zdarzy. I właśnie 
zmiana tej mentalności daje 
odwagę, aby na scenie zoba-
czyć np.: rycerzy tańczących 
z kobietami rodem z czasów 
współczesnych. Tańców 
w parach, również żeńsko-
-żeńskich i męsko-męskich 
jest tutaj więcej. W finale 
każda z tych par wkracza na 
kobierzec akceptacji społecz-
nej– tak przynajmniej można 
to odebrać. 

Ad vocem „europejskości” 
– partytura jest początkowo 
lekka, by będąc coraz bliżej 
finału pogłębiać emocje. Po-
dobną budowę ma „Cosi fan 
tutte” Mozarta. 

Parafrazując jedną z naj-
bardziej rozpoznawalnych 
moniuszkowskich arii – „Ten 
zegar stary gdyby świat / Ku-
ranty ciął jak z nut (…) Dziś 
zbudzi cię / Koncercik taki / 
Boisz się / Nie / Zażyj taba-
ki”. Co istotne, nie musisz 
palić ani się bać, żeby podzi-
wiać „Straszny Dwór” Teatru 
Wielkiego z Poznaniu. Nie 
zdziw się jednak, jeśli po jego 
obejrzeniu i wysłuchaniu, 
poczujesz się jakbyś zażył 
aromatycznej tabaki. 

Tekst: Dominik Górny, 
Zdjęcia: Teatr Wielki

Wielki powrót „Strasznego Dworu”

Akcja rozgrywana 
na scenie uświada-
mia jak wojna wpły-
wa na mieszkańców 
„Kalinowego Dworu”

„
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Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia a wszywanie zamków a  zelowanie a wymiana fleków

ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

Podczas gali Poznańskiej Na-
grody Literackiej w Centrum 
Kultury ZAMEK 28 maja 2022 
roku poznaliśmy ostateczny 
werdykt kapituły jednej z naj-
ważniejszych nagród literac-
kich w Polsce. Zwieńczyła ona 
tegoroczną edycję Festiwal Fa-
buły, która odbyła się w dniach 
25-28.05.2022.

Uroczysta gala PNL z wrę-
czeniem nagród towarzyszyła 
piątej odsłonie Festiwalu Fa-
buły. Tegoroczne święto prozy 
rozpoczęło się 25 maja i trwało 
do 28 maja. Festiwal Fabuły 
2022 obejmował 4 dni spotkań 
i rozmów o literaturze; 16 róż-
norodnych wydarzeń z udzia-
łem 45 gości (autorów-ek, 
tłumaczy-ek, krytyków-ek).

Tym samym znamy już za-
tem wszystkich laureatów 
tegorocznej edycji Poznańskiej 
Nagrody Literackiej! Są nimi: 
Stanisław Rosiek, historyk 
literatury, eseista i wydaw-
ca i Urszula Honek, poetka 
i prozaiczka. W uroczystości 
wręczenia nagrody uczest-
niczyli m.in. prof. Bogumiła 
Kaniewska - Rektorka UAM 
i Jacek Jaśkowiak - Prezydent 
Miasta Poznania.

Poznańska Nagroda Lite-
racka od początku składa się 
z dwóch części: Nagrody im. 
Adama Mickiewicza przyzna-
wanej za wybitne osiągnięcia 
literackie oraz z Nagrody - Sty-
pendium im. Stanisława Ba-
rańczaka dla twórczyń i twór-
ców, którzy nie ukończyli 35. 
roku życia.

– Poznańska Nagroda Li-
teracka jest wyjątkowym wy-
różnieniem z wielu wzglę-
dów. Dwa są najważniejsze: 
współpraca fundatorów, czyli 
uniwersytetu i miasta, oraz 
znakomici laureatki, laureaci, 
nominowane, nominowani, 
przypominani przez nagrodę 

czy wprowadzani do polskiej 
kultury – podkreślił prof. Mar-
cin Jaworski, przewodniczący 
Kapituły Poznańskiej Nagrody 
Literackiej.

W kwietniu na konferencji 
prasowej, która odbyła się 
w Rektoracie UAM w Col-
legium Minus, poznaliśmy 
laureata Nagrody im. Adama 
Mickiewicza – Stanisława Roś-
ka i troje osób nominowanych 
do Nagrody - Stypendium im. 
Stanisława Barańczaka: Annę 

Dżabaginę (za książkę „Kal-
kowska. Biogeografia”), Ur-
szulę Honek („Zimowanie”), 
Macieja Jakubowiaka („Ostat-
ni ludzie. Wymyślanie końca 
świata”). Nazwiska ogłosili 
wówczas rektorka UAM prof. 
Bogumiła Kaniewska oraz z-ca 
prezydenta Poznania Jędrzej 
Solarski. Natomiast w sobotę, 
28 maja 2022 roku podczas 
gali w CK ZAMEK ogłoszono, 
że zdobywczynią tegorocznej 
Nagrody - Stypendium jest 

Urszula Honek za tom poetycki 
„Zimowanie” (2021).

Stanisław Rosiek, laureat 
Poznańskiej Nagrody Lite-
rackiej – Nagrody im. Ada-
ma Mickiewicza 2022 jest 
historykiem literatury, ese-
istą i wydawcą, związany od 
1977 roku z Uniwersytetem 
Gdańskim. Współredagował 
z Marią Janion trzy tomy z serii 
„Transgresje”, a wraz ze Stefa-
nem Chwinem napisał książ-
kę „Bez autorytetu. Szkice” 

(1981), za którą w 1983 roku 
otrzymał nagrodę Fundacji 
im. Kościelskich. – Stanisław 
Rosiek to nasz bliźni w pogoni 
za znaczeniem, na niektórych 
odcinkach przewodnik, mistrz-
--bliźni, pozbawiony ambicji, 
by nami kierować, pomocny, 
byśmy nie czuli się sami. Za to, 
z wdzięczności za to, ta nagro-
da – powiedział podczas gali 
prof. Piotr Śliwiński, członek 
Kapituły Poznańskiej Nagrody 
Literackiej.

Urszula Honek, laureat-
ka Nagrody - Stypendium, 
której patronuje Barańczak, 
jest autorką książek poetyc-
kich „Sporysz” (2015), „Pod 
wezwaniem” (2018) i „Zimo-
wanie” (wszystkie ukazały 
się w Poznaniu w Wydaw-
nictwie WBPiCAK). W 2022 
roku debiutowała prozatorsko 
w Wydawnictwie Czarnym 
zbiorem opowiadań „Białe 
noce”. Otrzymała m.in. Nagro-
dę Krakowa Miasta Literatury 
UNESCO i Nagrodę im. Ada-
ma Włodka. – Jesteśmy dumni, 
że możemy nagrodzić w tym 
roku tak wspaniałą poetkę, 
która swoimi poprzednimi 
dokonaniami i tymi nowymi, 

przejmującą poetycką prozą, 
pokazuje, że wybitność „Zi-
mowania” nie jest wybrykiem 
ani przypadkiem – powiedział 
w laudacji Jarosław Miko-
łajewski, członek kapituły 
.– Ostatnia książka Urszuli 
Honek wydaje się prostsza, 
niż jest. Jest nawet czulsza, 
niż się wydaje. To bardzo 
dobra poezja – dodaje prof. 
Piotr Śliwiński, członek Ka-
pituły Poznańskiej Nagrody 
Literackiej.

Poznańską Nagrodę Literac-
ką ustanowili wspólnie w 2015 
roku, po śmierci Stanisława 
Barańczaka, Prezydent Miasta 
Poznania Jacek Jaśkowiak oraz 
prof. Bronisław Marciniak, 
ówczesny Rektor UAM. Składa 
się ona z dwóch części. Nagro-
da im. Adama Mickiewicza 
w wysokości 60 000 zł przy-
znawana jest za całokształt 
twórczości, natomiast Nagroda 
im. Stanisława Barańczaka (40 
000 zł) trafia do twórcy, który 
nie ukończył 35. roku życia. 
W latach ubiegłych laureatka-
mi i laureatami Nagrody im. 
Adama Mickiewicza byli m.in.: 
Zbigniew Kruszyński, Erwin 
Kruk, Tadeusz Sławek, Anna 
Bikont, Wiesław Myśliwski, 
Krystyna Miłobędzka i Jan 
Gondowicz, a laureatkami 
i laureatami Nagrody - Stypen-
dium im. Stanisława Barańcza-
ka – Kira Pietrek, Magdalena 
Kicińska, Małgorzata Lebda, 
Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, 
Monika Glosowitz i Igor Jarek.

Fundatorami i organizato-
rami PNL są: Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Miasto Poznań, Fun-
dacja UAM, Centrum Kultury 
ZAMEK.

Oprac. red. Michał Szott
Zdj.: fot. Hieronim Dymalski

Źródło: materiały prasowe 
Press Room CK Zamek 

Poznańska Nagroda Literacka 2022 rozstrzygnięta 
- już po raz ósmy!



POWIATY-GMINY
7 czerwca 202214 motoryzacja

Dzisiaj po raz kolejny zapra-
szam Państwa na teren Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich. 

Centrum Kongresowe któ-
re powstało kilka lat temu to 
miejsce gdzie z powodzeniem 
można nie tylko organizować 
spotkania, dyskusje, prowa-
dzić obrady, ale to również 
obszar gdzie przy okazji na 
stosunkowo dużej przestrze-
ni  można zorganizować eks-
pozycje związane z tematem 
spotkań. 

Tak było w dniach 17 - 18 
maja tego roku, kiedy obywa-
ło się tu pierwsze w tej części 
Europy Międzynarodowe 
Forum H2 Poland poświę-
cone nisko i zeroemisyjnej 
gospodarce. Troska o naszą 
planetę to temat rzeka, ale 
optymistyczne jest to, że co-
raz więcej mówi się o alterna-
tywnych źródłach pozyski-
wania energii, choćby tylko 
do napędu pojazdów, w sto-
sunku do elektryfikacji. Przy 
czym pamiętajmy, że odpo-
wiednie zagospodarowanie 
wodoru, to szansa dla wielu 
dziedzin gospodarki nie tyko 
związanych z motoryzacją 
i o tym mówiono i dyskuto-
wano podczas poznańskiego 
forum. 

Mnogość ekspozycji jaka 
towarzyszyła temu wydarze-
niu świadczy o tym jak wiele 
dzieje się w tej dziedzinie 
w naszym kraju i jak...nieste-
ty niewiele miejsca temu za-
gadnieniu poświęcają media. 
Zatem spróbujmy te zanie-
dbania nadrobić. 

Zainteresowanie wodorem 
jako źródłem energii sięga 
czasów dość odległych, ale 
dopiero w ostatnich latach 
działania nabrały zdecydo-
wanego przyspieszenia i to 

nie tylko w Polsce, w Europie, 
ale na całym świecie. Pojawi-
ły się też technologie pozwa-
lające na bardziej wszech-
stronne wykorzystanie tego 
paliwa i z nimi można było 
się na terenie MTP, zapoznać. 

Przypomnijmy, że w roku 
2020 Komisja Europejska 
przyjęła „Strategię wodorową 
dla neutralności klimatycz-
nej Europy”. Zatem wszelkie 
działania w tym sektorze 
mogą liczyć nie tylko na po-
parcie Brukseli, ale także na 
wsparcie finansowe stamtąd 
płynące.  A to bardzo ważne, 
bo jak wiemy prace prekur-
sorskie zawsze wymagają 
sporych nakładów pienięż-
nych. Tak jest i w tym przy-
padku, ale ilość podmiotów, 
które podczas wspomniane-
go forum przedstawiały swo-
je dokonania i plany świadczy 
o tym, że jest to dział gospo-
darki rozwijający się niezwy-
kle dynamicznie. To nie tyko 
przemysł czy szeroko pojęty 
biznes, ale także placówki na-
ukowe, organizacje pozarzą-
dowe, samorządy. Zatem jak 
widać przedsięwzięcie reali-
zowane jest na wielką skalę. 
Planuje się powstanie w na-
szym kraju pięciu tzw. Dolin 
Wodorowych, a jedna z nich 
ma być realizowana w Wiel-
kopolsce.  A powracając do 
placówek naukowych, być 
może jak najszybciej trzeba 
pomyśleć o specjalistycznym 
kształceniu kadr w tym kie-
runku, już na poziomie wyż-
szych uczelni. 

Wodór jest także w pew-
nym sensie ratunkiem dla 
ponad miarę przeciążonych 
i przestarzałych systemów 
przesyłania energii elek-
trycznej w Polsce. Bowiem 
produkować można go tam 

gdzie tej energii już za chwilę 
powinno bardzo dużo np. na 
wybrzeżu, gdzie pozyskiwa-
na będzie z farm wiatrowych 
na Bałtyku, natomiast po 
przetworzeniu jej na wodór, 
jego transport w głąb kraju, 
do miejsca centrów przemy-
słowych np. na Śląsku, może 
odbywać się między inny-
mi...rurociągami gazowymi! 
No i jeszcze jedna ogrom-
na przewaga wodoru nad 
energią elektryczną, w od-
różnieniu od niej można go 
w specjalnych zbiornikach...
magazynować! A przetwa-
rzać na prąd wtedy, gdy jest 
w danej chwili potrzebny.   

Optymistyczny jest fakt, 
że już w tej chwili możemy 
powiedzieć - szansy zwią-
zanej z wodorem raczej nie 
prześpimy, bowiem obecnie 
Polska jest trzecim w Euro-
pie, a piątym na świecie jego 
producentem.  

No cóż można sobie krzy-
czeć o, w zasadzie natych-
miastowej dekarbonizacji 
kraju, ale trzeba jeszcze za-
proponować alternatywne 
źródła pozyskiwania ener-
gii. Na szczęście w Poznaniu 
podczas spotkań w ramach 
pierwszego  Międzynaro-
dowego Forum H2 Poland, 
mogliśmy się przekonać, że 
w pewnej realnej perspekty-
wie czasu jest na to szansa. 

To forum, na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich dobiegło końca 
i z niecierpliwością czekamy 
już na kolejne „wodorowe” 
spotkanie za rok. 

A o pojazdach napędza-
nych wodorem napiszę sze-
rzej w kolejnym numerze 
gazety, ale już w rubryce mo-
toryzacyjnej. 

  Andrzej Błaszczak

Forum H2 Poland
Dzisiaj w naszym poradni-
ku turystycznym spotykamy 
się już na kempingu. Nasza 
przyczepa, czy też kamper są 
ustawione, wypoziomowane. 
Całe „gospodarstwo” goto-
we. Siedzimy  na fotelikach 
w przedsionku lub pod mar-
kizą. Zatem czas żeby pomy-
śleć jak rozplanujemy sobie 
ten czas, o którym przecież 
marzyliśmy niejednokrot-
nie przez cały rok.  Zresztą 
znam takie osoby, które do 
wyjazdów przygotowują się 
bardzo rzetelnie. To część 
ich wakacyjnej radości i nie 
tylko miejsce do którego się 
wybierają jest ważne, liczy 
się także atrakcyjność okoli-
cy. Tu znów nieco inaczej pla-
nujemy czas kiedy są z nami 
dzieci. Warto zorientować 
się czy w pobliżu znajdują 
się miejsca nie tyle specjal-
nie dla nich przeznaczone, co 
mające w ofercie propozycje 
dla rodzin z dziećmi. W całej 
Europie od dłuższego czasu 
jest takich   pomysłów coraz 
więcej. Od zajęć plastycznych 
i ruchowych na zamkach, w 
pałacach, aż po krótkie, we-
sołe przedstawienia dla naj-
młodszych, przygotowywane 
przez aktorów, niejednokrot-
nie wciągających dzieci do 
wspólnej zabawy.

A teraz podstawowa spra-
wa.

Jeśli planujemy cały czas 
przebywać na miejscu, to 
okoliczne atrakcje nie mają 
większego znaczenia. Jednak 
kiedy jest to pobyt kilkuna-
stodniowy to warto zoriento-
wać się co można by zwiedzić 
w pobliżu. A zwykle, szcze-
gólnie w okresie wakacyjnym 
atrakcji nie brakuje. A po-
wracając do dzieci, jeśli taką 
wycieczkę przygotujemy ra-
zem z nimi to sprawimy fraj-

dę wszystkim. Zwiedzanie 
pałacu, czy zamku, a nawet 
udostępnionych ruin wraz 
z dziećmi, wcale nie musi być 
dla nich nudne, jeśli wcze-
śniej sami się przygotujemy. 
poszukamy ciekawostek, 
legend. Tak uruchomiona 
wyobraźnia najmłodszych 
wzmaga ich ciekawość. To 
powinny być dla nich nieza-
pomniane przeżycia. Prze-
cież jak kształtuje się rozwój 
dziecka zależy głównie od... 
rodziców.   Tu znów mamy 
dwa problemy do rozwiąza-
nia. Inaczej nasze zmotory-
zowane wędrowanie wygląda 
jeżeli przyjechaliśmy z przy-
czepą i zupełnie inaczej jeśli 
mamy do dyspozycji kampe-
ra. Przyczepa to swego rodza-
ju osobny byt. Oddzielona od 
auta jest naszym stacjonar-
nym domem. Domem, które-
go nie musimy ruszać wybie-
rając się gdzieś autem. Z kolei 
kamper stawia przed nami 
zupełnie inne wymagania. 
To i mobilny dom i środek 
lokomocji. Stąd każdy wy-
jazd z kempingu zmusza nas 
do wielu czynności. Musimy 
zwinąć markizę. Posprzątać 
wnętrze i pozamykać w szaf-
kach wszystkie przedmioty. 
To jak pamiętamy wymogi 
bezpieczeństwa. Stolik i fote-
liki możemy zostawić. Raczej 
powinny być bezpieczne.

Wcześniej musimy zapla-
nować nie tylko trasę, ale 
i miejsce gdzie się zatrzyma-
my. W wielu miastach czy też 
miasteczkach ilość miejsc 
gdzie możemy zatrzymać 
się naszym wielometrowym 
wehikułem jest ograniczona. 
Normalne przestrzenie dla 
aut osobowych są za krótkie, 
a wystający pojazd nie tylko 
może powodować niebez-
pieczne sytuacje, ale narazi 

nas często na wysoki man-
dat. Zdarza się nawet tak, że 
w sezonie takie miejsce bar-
dzo trudno znaleźć i jest ich 
niewiele. Stąd warto wcze-
śniej wyruszyć w podróż, 
kiedy inni dopiero siadają do 
śniadania, żeby nie było kło-
potów z zaparkowaniem. Do 
tego o poranku jest przecież 
o wiele chłodniej i łatwiej 
nam wykonywać wszelkie 
czynności. A kiedy będzie już 
gorąco to my albo będziemy 
w klimatyzowanym aucie, 
albo w pobliżu zaplanowa-
nych atrakcji. W tym przy-
padku wcześniejsze wsta-
wanie naprawdę się opłaca. 
A dzieci? Z własnego do-
świadczenia wiem, że dorośli 
chętnie próbują usprawiedli-
wić swoje nie wstydźmy się 
tego...lenistwo, problemami 
z dziećmi. Zresztą prze-
cież nie codziennie musimy 
wcześnie wstawać. Zatem 
głowa do góry...damy radę.  

Kolejna uwaga. Kiedy je-
dziemy kamprem na kem-
ping, to najczęściej korzy-
stamy z głównych dróg czy 
autostrad. Niekiedy jedynie 
końcowy odcinek to wąska 
droga. Za to atrakcje tury-
styczne, to często miejsca 
trudniej dostępne, szczegól-
nie na południu Europy. Stąd 
drogi do nich prowadzące 
mogą być nie tylko dość stro-
me ale i kręte. Jazda kampe-
rem w takim terenie wymaga 
szczególnej uwagi. To też po-
winniśmy uwzględnić pod-
czas planowania wycieczek. 
Lepiej z czegoś zrezygnować 
niż tracić nerwy podczas 
wakacyjnego... wypoczynku. 
Jednak mimo wszystko wie-
rzę, że uda się Państwu miło 
spędzić tegoroczne wakacje.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Kempingowe plany

Kupię Stare monety 
z II RP lata 1923-1939

Tel. 519 503 203

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.
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PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 

przyjmę uczniów

motoryzacja

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta  

oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

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

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZWYKŁADZINY 

DYWANY
Wolsztyn ul. Dworcowa 19

Usługi związane z montażem wykładzin

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26

tel. 602 495 869
tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl

PRZY MłYNIE
BISTRO
Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 
kom. 600 335 837

Kiedy spoglądam na statysty-
ki kradzieży aut, to jedno jest 
pewne. Ostatnie lata to zde-
cydowanie mniej kradzieży 
niż kiedyś. To znaczy kiedy? 
Mógłby ktoś zapytać. Otóż 
najczęściej obecne dane od-
nosimy do przełomu wieków 
XX i XXI, czyli do pierwszej 
dekady po naszej transfor-
macji. Dzisiaj na tamte czasy 
spoglądamy wprost z przera-
żeniem. Auta dosłownie ma-
sowo znikały sprzed naszych 
domów, ulic, parkingów, a na-
wet stacji benzynowych. To 
nie były zwykłe kradzieże, 
to był prawie przestępczy... 
przemysł na niewyobrażal-
ną skalę. Ale żeby nie być 
gołosłownym.  W roku 1999 
skradziono w Polsce 71 542 
aut. To był rekord w historii, 
bo rok później złodzieje przy-
właszczyli sobie o kilka tyś 
samochodów mniej – 63 695. 
Progresje obserwowaliśmy 
już potem z roku na rok, ale 
i tak giełdy samochodowe za-
lewane był kradzionymi po-

jazdami, zresztą nawet z tych 
giełd także znikały auta. Jed-
nak jak wspomniałem ilość 
kradzieży spadała. W roku 
2005 przywłaszczono sobie 
45 292 pojazdy. Przyczyn było 
wiele, a jednym z nich stały 
się skuteczniejsze systemy 
alarmowe i nowe zabezpie-
czenia mechaniczne, które 
masowo zaczęły się wtedy 
pojawiać. Kiedy zaczęto nam 
proponować auta z tzw. sys-
temami bezkluczykowymi 
świat przestępczy szybko za-
czął przystosowywać się do 
tych elektronicznych nowości 
i w niedługim czasie okazało 
się, że nie ma bariery, któ-
rej nie udałoby się pokonać. 
Wielu właścicieli przekona-
ło się o tym dość boleśnie. 
W mediach pojawiać się za-
częły artykuły o nowej meto-
dzie kradzieży na... „walizkę”. 
Dla przeciętnego człowieka to 
procedura była mało zrozu-
miana, ale dla nawet począt-
kującego elektronika, sposób 
ten nie budził zdziwienia. 

W skrócie mówiąc chodziło 
o przechwycenie, a potem 
wzmocnienie sygnału, który 
emituje „kluczyk” samocho-
dowy. Zresztą już wcześniej 
taką metodę stosowano, kie-
dy kierowca mógł już zdalnie 
zamykać auto. Wtedy jednak 
był to pojedynczy sygnał, 
a obecnie to najczęściej se-

kwencje emitowanych impul-
sów. Może kiedyś opowiem 
Państwu o metodach jakie 
powinniśmy stosować żeby 
uniemożliwić złodziejom 
zastosowanie takiej metody.  
Szajkom opłaca się inwesto-
wać nawet dziesiątki tysię-
cy złotych w elektroniczny 
sprzęt pozwalający na upra-

wienie przestępczego proce-
deru na kradzież stosunkowo 
nowych aut, 2 – 3 letnich, bo 
te rozmontowane na części są 
niekiedy nawet więcej warte 
niż kompletny pojazd. Giną 
oczywiście także samochody 
starsze, ale z roku na rok ilość 
nowszych wzrasta. Zmieniły 
się też złodziejskie preferen-
cje. Na pierwszych miejscach 
nie są tak jak kiedyś produkty 
z Niemiec. Teraz na tym nie-
chlubnym podium mamy auta 
z Japonii i Korei Południowej.

A jeśli chodzi o liczby, 
to w roku 2021 skradziono 
w Polsce 7096 samochodów. 
Co ciekawe od kilku lat ta 
liczba jest podobna i oscyluje 
w granicach właśnie  7 tys.

Najwięcej aut zginęło w woj. 
Mazowieckim – 2848. na dru-
gim miejscu znalazło się Dol-
nośląskie – 744 auta, a nieste-
ty na trzecim Wielkopolska. 
Tu właściciele stracili – 714 
pojazdów.

Jeszcze raz zajrzyjmy do 
statystyk. Pojawiło się bo-

wiem niepokojące zjawisko, 
mianowicie od pewnego czasu 
złodzieje coraz częściej krad-
ną także... ciągniki rolnicze 
i proceder ten ma tendencję 
wzrostową. Kiedy w roku 2018 
było to 899 sztuk to w 2021 
już 1154, a w stosunku do roku 
2020 wzrost wyniósł 18%. 
W tym przypadku kradnie 
się dosłownie wszystko. Od 
nowych maszyn wartych po 
kilkaset tys. złotych po trak-
tory mówiąc delikatnie moc-
no zużyte, jak np. skradziony 
w roku ubiegłym Ursus C385 
z roku 1978. Te najdroższe 
najczęściej są demontowane 
i sprzedawane na części, te 
najstarsze też demontowane, 
ale podzespoły trafiają do... 
składnic złomu.

No cóż idealnie zapewne 
nie będzie nigdy i pojazdy 
będą padały łupem złodziei, 
ale ważne żeby był to proce-
der malejący.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Idealnie nie będzie nigdy
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Bank Spółdzielczy w Siedlcu w ramach swojej działalności współpra-
cuje z 10 Szkołami Podstawowymi poprzez organizację Szkolnych Kas 
Oszczędności, których podstawowym celem jest edukacja finansowa 
dzieci i młodzieży, kształtowanie dobrych nawyków: systematyczności, 
oszczędzania i rozważnego wydawania pieniędzy. 

Otrzymana książeczka SKO to pierwsze minikonto, na które dziecko 
odkłada swoje kieszonkowe. Bank umożliwia młodzieży samodzielne za-
rządzanie swoimi pieniędzmi w ramach oferowanego PAKIETU JUNIOR.

Opiekunowie SKO organizowali imprezy propagujące ideę oszczędza-
nia wśród dziecii i młodzieży. Były to głównie konkursy plastyczne, wy-
stawy, gazetki szkolne, zbiórki na cele charytatywne itp. W roku szkol-
nym 2021/2022 SKO brały udział w konkursie „SKO w SGB”, w którym 
wygrać można ciekawe nagrody w postaci bonów upominkowych dla 
szkół i opiekunów oraz nagrody rzeczowe.

Corocznie przedstawiciele Banku uczestniczą w pasowaniu uczniów 
klas pierwszych oraz przyjęciu ich do grona członków Szkolnej Kasy 
Oszczędności. 

Bank Spółdzielczy w Siedlcudla najaktywniejszych SKO oraz opieku-
nóww roku szkolnym 2021/2022 ufundował nagrody. 

W grupie szkół 1-8 pierwsze trzy miejsca uzyskały SKO w: Kargowej, 
Tuchorzyi Wroniawach, a w grupie szkół 1-3 SKO w Adamowie i Starej 
Dąbrowie.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy słonecznych wakacji!

Dziś oszczędzam w SKO jutro 
w Banku Spółdzielczym 


