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AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

kierunek Poznań k/stacji BP

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

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

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

PROFESJONALNY PARTNER

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

P.H.U.

www.gmyrpol.pl

Skup: złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż: materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

”MARKPOL”

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

61 442 3638
BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 600 zł /tona
a blacha 400 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

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

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl
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AKTUALNOŚCI
Objazd, czasowe zamknięcie ul. Górnej
w Grodzisku Wlkp.

W związku z prowadzoną przebudową drogi powiatowej nr 3579P w Grodzisku
Wlkp. i Kobylnikach konieczne jest zamknięcie ul. Górnej od ul. Piaskowej
w kierunku na Kobylniki na przebudowywanym fragmencie o długości 987m
w celu położenia siatki wzmacniającej i masy bitumicznej.
Zamknięcie nastąpi od dnia 18 czerwca (czwartek) i potrwa do dnia 30
czerwca. Objazd poprowadzono ul. Środkową i ul. Końcową. Prosimy kierować
się umieszczonym przy drodze oznakowaniem.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Decyzje w sprawie szpitali jednoimiennych
w Wielkopolsce
Wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk po
dokładnej analizie i konsultacjach podjął decyzje
w kwestii funkcjonowania szpitali jednoimiennych
w Wielkopolsce.
Od 1 czerwca br. zlikwidowane zostaną 134 rezerwowe łóżka w szpitalu przy ul.
Szwajcarskiej w Poznaniu.
W Wielkopolsce nadal dwa
szpitale jednoimienne będą
leczyć pacjentów z COVID-19,
a proces „wygaszania” zostanie przesunięty z uwagi na
liczbę zakażeń, szczególnie
na południu województwa.
Komentarz Łukasza Mikołaj-

czyka dostępny jest w serwisie
Youtube: https://youtu.be/
fmaH0JgxHyo
Na podstawie analizy sytuacji epidemicznej Wielkopolski oraz rosnącej liczby
zakażeń na południu województwa, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk
podjął decyzję o przesunięciu
terminu wygaszenia szpitala
jednoimiennego w Wolicy.
- Wygaszenie placówki nie
rozpocznie się 1 czerwca,
lecz w terminie późniejszym.
Wpływa na to sytuacja w
regionie, szczególnie ognisko epidemiczne w Kępnie.
W Wielkopolsce utrzymamy
dwie placówki jednoimienne,

przy czym w poznańskim
szpitalu przy ul. Szwajcarskiej
zmniejszy się liczba łóżek do
406. Jeśli w czerwcu uda się
zmniejszyć liczbę zakażeń
w Wielkopolsce, wtedy poinformuję opinię publiczną o
terminach i etapach wygaszenia szpitali jednoimiennym w
naszym województwie – tłumaczy wojewoda wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk. – Szpital
jednoimienny w Wolicy nadal będzie funkcjonował w
tej formie. Jestem w stałym
kontakcie z marszałkiem województwa, który jest organem
prowadzącym dla placówki w
Wolicy – dodaje wojewoda.
Tomasz Stube

Rakoniewickie "Serce" miejscem przyjaźni i relaksu

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

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

Teren zielony przy siedzibie
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach staje się coraz weselszym
miejscem. Miejscem do wypoczynku i relaksu. Opiekunami
ogrodu są osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie/
terapeuci. W ramach kolejnego
projektu pt. „Spotkajmy się na
ścieżce w Rakoniewicach” z
Fundacji Santander i programu
„Tu mieszkam tu zmieniam”
realizowane są zadania na
rzecz poprawy miejsca, tak by
mieszkańcy mogli korzystać z
wypoczynku w bezpiecznej i
przyjaznej przestrzeni.
Pierwszym etapem było
uporządkowanie terenu i wykonanie ścieżki sensorycznej.
Ścieżka pobudza zmysły z
uwagi na swoja ciekawą strukturę. Kolejnym zadaniem jest

przygotowanie materiałów
do wykonania tablic w ramach warsztatu technicznego.
Członkowie stowarzyszenia
zaplanowali działania i podjęli
się wykonania tablic sensorycznych, które zamontowane
zostaną w wytyczonych miejscach w ogrodzie.
Po zakończonych pracach

zorganizowany zostanie Piknik Integracyjny z Otwarciem Ścieżki Sensorycznej,
który zaplanowany został na
połowę września. Piknik będzie otwartym wydarzeniem,
skierowanym dla wszystkich
mieszkańców gminy Rakoniewice.
K.K.

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

POWIATY-GMINY
16 czerwca 2020

Str. 3

„

Pandemia nie przeszkadza inwestycjom
Z Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego Piotrem Hojanem rozmawia Franciszek Gwardzik
Czy pandemia miała wpływ
na realizację zadań inwestycyjnych?
Jak dotychczas nie mam
żadnego sygnału, żeby koronawirus w znaczący sposób
wpłynął na przebieg inwestycji. Chociaż jeżeli chodzi o
modernizację dworca wykonawca sygnalizował o pewnym problemie, a mianowicie
z zaopatrzeniem materiałowym. Jeżeli chodzi o obsadę
pracowników to nie było i nie
ma kłopotu. Przypomnę, że
zadanie realizuje kościańska
firma „Budomont” Natomiast pozostałe inwestycje
rozpoczęły się w czasie
kiedy nastąpiły obostrzenia. Pomimo tego remont
ul. Strumykowej przebiega
bez zakłóceń. Kanalizacja
deszczowa jest na ukończeniu
i są już układane krawężniki. Mamy też podpisaną
umowę na budowę chodnika i parkingu naprzeciwko
Szkoły Podstawowej Nr 4.
Podpisaliśmy też umowę na
przebudowę pomieszczeń w
Szkole Podstawowej Nr 2 na
stołówkę i prace te już się
rozpoczęły. Jeżeli nie będzie

„

Planujemy
utworzenie
jadłodajni
dworcowej i Sali
komputerowej.

w przyszłości dalej idących
obostrzeń to te inwestycje
chcemy dokończyć.
Natomiast inwestycji na
terenach wiejskich w tym
roku nie planowaliśmy bo
skupiliśmy się na tym co jest
do zrobienia w mieście.
Jakie są propozycje co do
użytkowania pomieszczeń
w remontowanym budynku
kolejowym?
Będzie to Centrum Ekonomii
Społecznej czyli ma być to
takie miejsce, które w swoim
założeniu ma przyciągać do
siebie osoby wykluczone.
Wykluczenie społeczne ma
bardzo wiele znaczeń. Będą
to nie tylko osoby niepełnosprawne ale także, te które
mają niezawinione przez
siebie problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jest
to adresowane nie tylko do
niepełnosprawnych ale także
do osób, którym los sprawił
życiową tragedię lub straciły pracę, miały wypadek,
utraciły mieszkanie z różnych
powodów, czyli reasumując
wykluczonych społecznie w
szerokim tego słowa znaczeniu. Będzie też miejsce dla
osób starszych i samotnych,
a także matek z dziećmi.
Będzie to miejsce dla wszystkich tych którzy, będą się
chcieli wykazać aktywnością.
Planujemy również utworzenie jadłodajni dworcowej i
Sali komputerowej. Przewidujemy również zatrudnienie

Koncerty odbędą się na małej
scenie w ograniczonym składzie
osobowym

doradców zawodowych oraz
asystentów rodziny.
Jeżeli chodzi o imprezy
plenerowe lub imprezy
kulturalne to w tej chwili
są jeszcze” zamrożone” a
co będzie w drugiej połowie
roku?
Nie będzie w tym roku „Grodziskiego Piwobrania” w
Parku Miejskim. Rzuciliśmy
propozycję przeprowadzenia
Piwobrania w sieci czyli

będzie transmisja na żywo
na facebooku. Na terenie
Browaru będzie wóz transmisyjny i studio telewizyjne, z
którego będziemy prowadzili
różne działania i aktywności.
Koncerty odbędą się na małej
scenie w ograniczonym składzie osobowym bez publiczności. Planujemy m.in. pokaz
gotowania na żywo gdzie
ogarną to lokalni kucharze.
Będą też atrakcyjne materiały nagrane już wcześniej,

czyli historia Grodziskiego
Piwobrania. Mam nadzieję że
ci co usiądą przy laptopach
nie będą się nudzili i każdy
znajdzie coś dla siebie.
Sprawa kina w Grodzisku
to już odbiła się dużym
echem w mediach. Jak to
wygląda naprawdę?
Gmina przystąpiła do programu „Kino za rogiem” którego
liderem jest Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielko-

polski w ramach WRPO, z
którego można pozyskać 150
tysięcy złotych na uruchomienie małego kina społecznościowego. Do programu
przystąpiły też inne samorządy z Wielkopolski. Zrobiliśmy projekt techniczny na
adaptację pomieszczeń po
sklepie przy ulicy Szerokiej.
Zgodnie z opracowanym
kosztorysem całe zadanie
miałoby kosztować około
330 tysięcy. Kolejne przetargi pokazały, że albo jest to
kwota niedoszacowana albo
wykonawcy się przeceniają.
Ogłosiliśmy cztery przetargi i
każdy skończył się fiaskiem.
Często mnie pytano jak to
jest możliwe, że w innych
gminach za te pieniądze udaje
się a u nas nie. Przeważnie jednak to kino jest lokalizowane
w Domu Kultury czy istniejącej świetlicy gdzie jest już
toaleta i są szatnie. W naszym
przypadku musimy wykonać
remont całego obiektu. Ogłosimy jeszcze jeden przetarg,
żeby nie rezygnować z tego
kina chociaż nie ukrywam, że
poszukujemy jakiegoś rozwiązania alternatywnego.
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Deli Park już otwarty! Otwieramy się dla Was!
Specjalnie dla Państwa Deli
Park udostępnia swoje tereny
zielone oraz ścieżki spacerowe. O tej porze roku Park
rozkwita i wygląda pięknie.
Jest to miejsce, które bez wątpienia nadaje się do odpoczynku w ciepłe dni. Można
tu usiąść wśród kolorowych
kwiatów, na trawie i rozkoszować się otaczającą przyrodą i
śpiewem ptaków. Spacer po

Deli Parku to nie tylko możliwość podziwiania przyrody.
Każda osoba ciekawa świata
może wybrać się na edukacyjny spacer wyznaczonymi
ścieżkami. Miniaturowe Budowle Świata czy gigantyczne
owady chronione w Wielkopolskim Parku Narodowym to
atrakcje, które nas wyróżniają.
Ponadto, czas można spędzić aktywnie, na przykład
spacerując zawieszonymi w

koronach drzew mostami podniebnej Eko-wioski. Ta część
Parku dostarcza zawsze dużo
wrażeń. Na najmłodszych
czekają nasze kochane zwierzaki: osiołki, lemury, alpaki
, również można kożystać z
placów zabaw, dmuchańców,
placu zabaw krokodyl mini
parku linowego .
Oczewiście dołożymi wszelkich starań z zachowaniem
satndardów santitarnych oraz

Wizyta Roberta Biedronia w Poznaniu
13 czerwca b.r. do Poznania
przybył Robert Biedroń – kandydat Lewicy na Prezydenta
RP. Spotkanie z mieszkańcami Poznania odbyło się nad
jeziorem Rusałka. Kandydat
na Prezydenta powiedział
między innymi: „Tak, jestem
feministą!
Kobiety pracują średnio o pół
godziny dłużej dziennie, a
mimo to zarabiają 20% mniej
niż mężczyźni. Choć jest ich
więcej, to wciąż są traktowane
jak mniejszość. Musimy z tym
skończyć. My, mężczyźni.
Musimy solidarnie, ramię
w ramię stanąć z kobietami,
jak prawdziwi sojusznicy ich
sprawy. Musimy wspólnie z
nimi maszerować! Musimy
powiedzieć: tak, jestem feministą! Tak, świat, w którym
prawa kobiet nie są ograniczane jest światem lepszym! Tak,
domagam się równości kobiet
i mężczyzn!
To tutaj Robert Biedroń
podpisał ponadpartyjny „Pakt
dla Kobiet” i zaapelował do

pozostałych kandydatów na
Prezydentów RP aby także
złożyli pod nim podpisy. Pakt
ma 7 punktów, a w nim:
a Bezpieczne przerywanie
ciąży do 12 tygodnia.
a Równe i godne płace dla
kobiet.
a Wyrównanie emerytur
kobiet i mężczyzn – dodatki
emerytalne dla kobiet.
a Gwarancje miejsca w
żłobkach dla każdego dziecka.

a Bezpłatny dostęp do nowoczesnej antykoncepcji.
a Bezpłatne środki higieniczne dla uczennic w szkołach.
a Alimenty ściągane przez
administrację skarbową.
Spotkanie bardzo udane tym
bardziej, że pogoda sprzyjała i
plaża była pełna ludzi, którzy
z uwagą słuchali wystąpienia
Roberta Biedronia.

Tekst i zdj. Hieronim Dymalski

„nowe 500 plus”
Zamiast 1000 plus w formie
bonu turystycznego dla pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę, o czym informowaliśmy w numerze 10
(568), obecnie zaistniał nowy
pomysł „nowe 500 plus” w
formie bonu turystycznego
na wakacje dla dzieci.
Prawdopodobnie budżet państwa zwer yfikowa ł pla ny
„1000 plus na wakacje” – taki
program miałby objąć 7 mln
osób, ale kosztować ponad 7
mld zł, a „nowe 500 plus” – o
połowę mniej. Obecny bon w
ramach ostatecznego pomysłu
rządu i prezydenta – pieniądze
trafią już tylko do rodzin z
dziećmi. Szacunkowe dane

przewidują, że Bon otrzyma
ok. około 2 mln 400 tys. rodzin i ma być ważny do końca
2021 r. „500 plus” na wakacje
będzie można wykorzystać na
wykupienie noclegów, obozów czy kolonii. Rezerwując
je lub płacąc – konieczne
będzie poinformowanie, że
chcemy skorzystać z bonu.
Beneficjenci prawdopodobnie
otrzymają elektroniczny kod,
który będzie trzeba podać, a
świadczenie wypłaci ZUS już
bezpośrednio na konto hotelu,
pensjonatu czy innego wybranego obiektu. Co ważne – bonu
nie będzie można wykorzystać
wszędzie, a tylko w obiektach,
które stworzą swego rodzaju
bazę branży turystycznej w

Polsce i przystąpią do rządowego programu. Za przygotowanie takiego katalogu ma
odpowiadać Polska Organizacja Turystyczna.
Niestety i tym razem żadnego bonu nie otrzymają osoby
w podeszłym wieku i w tym
miejscu w imieniu seniorów
należy się zapytać, dlaczego
ta grupa społeczna, najbardziej
poszkodowana przez pandemię koronawirusa, choćby z
powodu zamknięcia sanatoriów i ograniczonego dostępu
do podstawowej opieki zdrowotnej, nie jest ujęta jakąkolwiek pomocą w tym zakresie.
Czy seniorom nic już się nie
należy?
Roman Szymańsk

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

700 138

przestrzegania higieny bezpieczeństwa na naszym obiekcie,
aby goście nas odwiedzający
czuli się bezpiecznie i mile
spędzili czas, również można
kożystać z placów zabaw,
dmuchańców, placu zabaw
krokodyl
Ze względu na ograniczenia
działalności w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju
goście proszeni są o przesteganie szczególnych środków

bezpieczeństwa i zachowaniu odległości społecznej od
pozostałych zwiedzających.
Nie wolno również dotykać
eksponatów, a ilość osób przebywajacych na terenie Parku
jest regulowana przez obsługę.
Na terenie Deli Parku znajduje się Deli Cafe, gdzie można
skorzystać z bogatej oferty
lodów, gofrów oraz napoi
zimnych i goracych . Można
także udać się na obiad do

Dello Restaurante na miejscu
lub na wynos.
Bilet można kupić na miejscu płacąc kartą płatniczą lub
on-line
Deli Park co roku przyciąga
dzieci i dorosłych z całej Polski
więc mamy nadzieję, że tak
również będzie i w tym roku!
Zachęcamy do tego, żeby wybrać się na wyjątkowy spacer
po Deli Parku! Gwarantujemy
niezapomniane wrażenia!

Rząd dał 495 tys. zł. dla wielkopolskich
klubów sportowych
Poseł Jan Dziedziczak z radością informuje, że już po raz
piąty kluby sportowe otrzymały dofinansowanie w ramach
Rządowego Programu KLUB
– innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych
i średnich klubów. Projekt
ten realizowany jest przez
Ministerstwo Sportu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości
Mateusza Morawieckiego.
Dofinansowanie obejmuje
zakup sprzętu sportowego,
organizację obozów oraz wynagrodzenia dla trenerów. W
tym roku dofinansowanie z
tego resortu trafi łącznie do
45 klubów z miast i powiatów:
leszczyńskiego, gostyńskiego,
rawickiego i kościańskiego.
-Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło poinformować,
że w regionie, którego jestem
reprezentantem w Sejmie dofinansowanie otrzymało 45
organizacji sportowych. W
przypadku klubów jednosekcyjnych kwota ta wyniosła
10.000 zł, natomiast po 15.000
zł trafi dla klubów wielosekcyjnych - informuje poseł Jan
Dziedziczak.
- Dofinansowanie napędza
rozwój klubów, rozwój mło-

dzieży, rozwój gospodarki,
które jest tak ważne w obecnej sytuacji. Kto wie, może
właśnie ta młodzież za kilka
lat osiągnie wysokie wyniki i
będzie godnie reprezentować
nasz kraj w sporcie - dodaje
poseł.
Dofinansowanie w łącznej
kwocie 495.000,00 zł. z miast
i powiatów: leszczyńskiego,
gostyńskiego, rawickiego i
kościańskiego otrzymają między innymi:
a S T OWA R Z Y S Z E N I E
SPORTOWE CRC LESZNO
10 000,00
a MIĘDYSZKOLNY MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOW Y „W I EN I AWA” W
LESZNIE 10 000,00
a ST OWA R Z YSZ E N I E
SPORTOWE EUROROWER.
PL Leszno 15 000,00
a UCZ N IOWSK I K LU B
SPORTOWY SOKÓŁ KOŚCIAN 10 000,00
a UCZ N IOWSK I K LU B
SPORTOWY FOOTBALL
ACA DEM Y LE SZ NO 10
000,00
a UCZ N IOWSK I K LU B
SPORTOWY „CZWÓRKA”
W KOŚCIANIE 10 000,00

a LUDOWY KLUB SPORTOWY ,,FENIX” W LESZNIE 10 000,00
a LESZCZYŃSKI KLUB
ORIENTEERINGU LESZNO
10 000,00
a STOWARZYSZENIE UKS
9 LESZNO 10000,00
a ST OWA R Z YSZ E N I E
SHINTO KLUB KARATE
LESZNO 10000,00
a UCZ N IOWSK I K LU B
SI AT K A R E K ŚM IG I E L
10000,00
a UCZ N IOWSK I K LU B
S P O R T OW Y , , G RO M ’’
CZACZ 15000,00
a UCZ N IOWSK I K LU B
SPORTOW Y ACH I LLES
LESZNO 10 000,00
a MIĘDZYSZKOLNY KLUB
SPORTOWY TĘCZA FOLPLAST KOŚCIAN 10000,00
a PIŁKARSKI KLUB SPORTOWY RACOT KOŚCIAN
15000,00
a KLUB PIŁKARSKI OBRA
1912 KOŚCIAN 10000,00
a UCZNIOWSK I K LUB
Ż EŃSK I E J PI ŁK I SI ATKOWEJ UKŻPS KOŚCIAN
10000,00

Ewa Rosik
Biuro Poselskie

Jak wygląda badanie na COVID-19
P unkt Test&Go Covid-19
uruchomiony na parkingu
przy stadionie Lecha Poznań,
przez trzy dni przyjmował
średnio 200 osób dziennie,
chętnych do przebadania się
na obecność koronawir usa. Przypomnijmy, że nowy
koronawirus SARS-Cov-2
wywołuje chorobę o nazwie
COVID-19. Objawia się ona
najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni i
zmęczeniem.
Otwarty punkt pobrań prób
COVID-19 drive-thru powstał na bazie kontenerów i
na badanie należało zarezerwować sobie około 15 minut, w tym pobranie wymazu
trwało dosłownie kila sekund.
Na placu wymazowym wyznaczonych było pięć stref:
wyczekiwania, ewidencyjna,
badań, odpoczynku oraz odkażania. Odpowiedzialnymi

za pobieranie próbek była
Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Pobrane
próbki przekazywane zostały
do laboratorium i poddawane
badaniom diagnostycznym. W
przypadku wyniku pozytywnego osoba została poinformowana o tym telefonicznie
przez pracownika sanepidu.
Wynik można sprawdzić także
na stronie internetowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej
przy pomocy kodu wydanego podczas badania. A jak
wyglądało pobieranie próbki
ilustruje fotoreportaż naszego
fotoreportera Hieronima Dymalskiego, a badaniu poddał
się nasz kolega red. Roman
Szymański, który uczestniczył
w badaniu.
Roman Szymański
Fot: Hieronim Dymalski
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Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta
Na XXIV zdalnej sesji Rady Gminy Komorniki, Wójt Jan Broda otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 r.
Rada Gminy Komorniki udzieliła Wójtowi Janowi Brodzie
absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na
której Wójt przedstawił Raport
o stanie gminy za 2019 r. oraz
podczas której debatowano
nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu
odbyła się zdalnie, 8 czerwca
2020 r.
Wójt Jan Broda zaprezentował Raport o stanie gminy za
2019 rok. Sytuacja finansowa
gminy, terminowa realizacja
planowanych inwestycji, a
także poziom świadczenia
usług publicznych świadczą o
stabilnym stanie naszego samorządu. Raport zawiera dane
statystyczne oraz informacje
o realizowanych przez Wójta
i urząd gminy zadaniach w
2019 r.
Po dcza s dw ugo d z i n nej
debaty nad Raportem radni
zadawali pytania oraz wyrażali opinie o sytuacji gminy w
ubiegłym roku. Nie brakowało
także komentarzy do obecnej
sytuacji w gminie. Wotum
zaufania udzielono Wójtowi 13
głosami „za”, przy 5 głosach
„przeciw” i 2 wstrzymujących
się. To drugi raz, kiedy rada
udziela wotum zaufania wójtowi. Jan Broda podziękował
za debatę, za wszystkie uwagi,
także te krytyczne, wyrażając
nadzieję, że w przyszłym roku
więcej radnych będzie głosowało „za”.
W części absolutoryjnej
sesji rady gminy, Pani Skarbnik – Małgorzata Pinczak
przedstawiła sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2019

r., które uzyskało pozytywną
opinię Komisji Rewizyjnej
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
Budżet Gminy Komorniki
na rok 2019 wynosił po stronie
dochodów 169.350.343 zł, a po
stronie wydatków 167.529.943
zł. Po wprowadzonych w ciągu
roku 15 zmianach do budżetu,
na koniec 2019 r. dochody
kształtowały się na poziomie
194.147.258,39 zł, a wydatki
206.906.190,39 zł. Po raz
pierwszy gmina przekroczyła
próg 200 milionów zł w wydatkach.
Ostatecznie dochody w
2019 r. wykonano na poziomie 192.407.373,63 zł, (99,10%
planu). Największą część dochodów stanowiły wpływy z
podatku PIT (56.903.581,00
zł – o 8,2 mln zł więcej niż
w 2018r.) i z podatku CIT
(7.441.611,06 zł - o 300 tys. zł
więcej niż w 2018 r.). Wpływy
z podatku od nieruchomości
osób fizycznych i prawnych
wyniosły 33.241.157,61 zł
(32 mln zł w 2018 r.), a od
czynności cywilnoprawnych
5.990.802,20 zł (2,4 mln zł w
2018 r.).
Wydatki w 2019 r. zrea l i z owa n o n a p o z i o m i e
198.041.759,71 zł (95,72%
planu).
Na wydatki majątkowe w
2019 r. gmina przeznaczyła
52.088.678,07 zł (to o 10,7
mln zł więcej niż w 2018 r.),
czyli 26,3% wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe wykonano
na poziomie 94,15%.
Rok 2019 był kolejnym rokiem zakończonych i rozpo-

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

Bogata baza sportowo-rekreacyjna wzbogaciła się w
o nowe obiekty. W Wirach
powstały korty, przy boisku
„Orlik”. Powstał też komplek s r ek r e a cyjny z b o isk iem wielof u n kcyjny m
w Plewiskach, przy ul. Skrytej.
W 2019 r. Gmina otrzymała
informację o przyznaniu dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska do piłki
nożnej o sztucznej nawierzchni
w Szreniawie. Dzięki środkom
z Ministerstwa Sportu (ponad
milion złotych) można rozpocząć tę ambitną inwestycję.

czętych inwestycji. Oddano
do użytku nowy budynek administracyjny w Komornikach
przy ul. Młyńskiej. Dzięki
temu znacznie poprawiła się
jakość obsługi interesantów
oraz poprawa warunków pracy
urzędników.
W grudniu 2019 r. trwały już
końcowe prace przy budowie
Centrum Tradycji i Kultury
– największej gminnej inwestycji kubaturowej ostatnich
lat. Rok 2019 to także miliony
złotych przeznaczonych na
realizację Programu Budowy
Dróg Gminnych. Największą inwestycją drogową była
przebudowa ul. Poznańskiej z
kanalizacją deszczową w Cho-

męcicach. Kolejna, realizowana z Powiatem Poznańskim, to
drugi etap budowy obwodnicy
Głuchowa, czyli rozbudowa ul.
Komornickiej z Głuchowa do
Chomęcic. Pozostałe inwestycje w infrastrukturę drogową,
to m.in. budowa ul. Szałwiowej
i Lubczykowej oraz Owsianej
w Plewiskach; przebudowa ul.
Ognikowej i Malwowej w Komornikach, czy ul. Pogodnej i
Spokojnej w Łęczycy.
W 2019r. powstała Koncepcja Budowy Monitoringu.
Trwały też prace nad dokumentacją projektową, które
pozwolą na wdrażanie założeń Koncepcji w następnych
latach.

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

www.diagrolmet.pl

OKNA INWENTARSKIE PCV

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

- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Od lat ogromna część gminnego budżetu to oświata. W
ubiegłym roku na oświatę
wydano ponad 57 milionów
zł, z czego:
a na szkoły podstawowe –
32.279.916,48 zł,
a na gimnazjum – 1.201.956,03
zł;
a na świetlice szkolne –
2.609.621,66 zł;
a na oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych –
1.845.806,51 zł;
a na dowóz uczniów do szkół –
770.385,06 zł (koszty poniesione przez urząd gminy i szkoły)
a
na przedszkola –
26.939.564,47 zł.
Sama dotacja dla przedszkoli publicznych (w tym
publiczno-prywatnym) oraz
niepublicznych w 2019 r. wyniosła 18.499.801,29 zł.
Dbając o jak najlepsze warunki do nauki dla naszych
uczniów i nauczycieli zakończono prace projektowe bu-

dowy nowej szkoły w Wirach.
Będzie to największa inwestycja oświatowa następnych lat.
Budowa szkoły rozpoczęła się
z początkiem 2020 roku.
W 2019 r. spłacono raty
pożyczek zaciągniętych w
Wojewó d z k i m Fu ndu sz u
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
372.400,00 zł oraz wykupiono
obligacje komunalne w kwocie
5.108.000,00 zł. Spłaty rat
realizowane były w terminie,
podobnie jak spłaty odsetek od
zaciągniętych pożyczek.
Umorzona została ostania
rata pożyczki zaciągniętej
w WFOŚiGW na realizację
przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie Gruntownego wymiennika ciepła w rozbudowywanej
Szkole Podstawowej w Komornikach wraz z termomodernizacją istniejących budynków”
w kwocie 340.000,00 zł.
Zadłużenie Gminy Komorniki na dzień 31 grudnia 2019
r. wynosiło 42.489.250,00 zł.,
tj. 22,08% dochodów wykonanych w 2019 roku. Na zadłużenie składają się pożyczki
w W FOŚiGW w k wo cie 4.767.250,00 zł i obligacje komunalne w kwocie
37.722.000,00 zł.
Zaległości podatkowe na
dzień 31 grudnia 2019 roku
wyniosły 4.904.089,23 zł,
Za udzieleniem Wójtowi
absolutorium głosowało 19
radnych a 2 wstrzymało się
od głosu. Podziękowania Pani
Skarbnik za czuwanie nad
gminnym budżetem złożyli
Wójt oraz Przewodniczący
Rady Gminy.
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Wałęsa obalił rząd Olszewskiego, aby przejąć władze.
Dzisiaj chce to samo zrobić opozycja
Dr Jan Parys - polityk, socjolog i publicysta, minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań
„Kluczowy Temat”. Rozmawiał z nim Piotr Tomczyk. Rozmowa dotyczyła między innymi tak zwanej „nocnej zmiany”.
Piotr Tomczyk: 28 lat temu
4 czerwca 1992 roku doszło
do tak zwanej nocnej zmiany, czyli obalenia rządu
Jana Olszewskiego. O tym
dramatycznym wydarzeniu
i o kilku tygodniach, które
je poprzedziły, porozmawiam z dzisiejszym gościem. Minęło już 28 lat,
czy tamte wydarzenia mają
jeszcze dla Polski jakiekolwiek znaczenie?
Dr Jan Parys: To są wydarzenia, o których trudno zapomnieć. Mnie trudno dlatego,
że częściowo dotyczyły mnie
osobiście, natomiast myślę, że
to była data, która zaważyła na
losach naszego kraju, bo wtedy
się okazało, że Obóz Solidarnościowy się dzieli, że część
ludzi z Obozu Solidarnościowego zaczyna wspierać dawny
komunistyczny układ sił w kraju i usiłuje podtrzymać ustalenia Okrągłego Stołu o tym,
że wpływy komunistyczne w
Polsce mają pozostać, że tych,
którzy pracowali dla aparatu
represji, nie można ścigać, nie
można rozliczać, że trzeba
powstrzymać współpracę z
Paktem Północnoatlantyckim.
To były dramatyczne chwile i
nie szło tylko o jakieś roszady,
o wymianę ludzi na szczytach
władzy, o to, że zmieni się
premier i ministrowie, to była
próba zahamowania tej drogi,
jaką Polska zaczęła, dzięki papieżowi, dzięki Solidarności,
kiedy chcieliśmy się wybijać
na niepodległość. Tu szło o
bardzo ważne rzeczy i żałuję,
że straciliśmy dużo czasu
jako naród, bo ten marszu ku
niepodległości został wtedy
zahamowany.
Część naszych słuchaczy,
szczególnie tych najmłodszych, pewnie nie kojarzy
tych wydarzeń. Jak moglibyśmy w takim największym uproszczeniu określić,
kto, z kim i o co walczył?
Kilka lat wcześniej, czyli w
roku 1989 odbyły się po Okrągłym Stole tak zwane wybory 4 czerwca, które miały
charakter plebiscytu, które
nie były w pełni wolnymi,
demokratycznymi wyborami.
Natomiast były bardzo jedno-

znaczne, jeśli idzie o wolę społeczeństwa. W tym zakresie,
w jakim była swoboda, czyli
odnośnie wyborów senackich
okazało się, że społeczeństwo
jednoznacznie odrzuca powrót
komunistów do władzy czy
wpływy komunistyczne. To
był dowód na to, że część elit
Solidarności, która podpisała
ustalenia Okrągłego Stołu, jest
jakby oderwana od społeczeństwa i nie jest gotowa przyjąć
tego werdyktu społeczeństwa,
jaki dało w wyborach, bo
ludzie jednoznacznie ocenili
rządy komunistyczne i chcieli,
żeby wpływy komunistyczne
całkowicie się skończyły. Natomiast uczestnicy Okrągłego
Stołu po stronie solidarnościowej chcieli dalej budować rząd,
system polityczny wspólnie z
komunistami.
Ale, jeśli udało się utworzyć
rząd Janowi Olszewskiemu,
czyli, że była ta większość
w Sejmie, a później ta
większość jakoś została
utracona. Co się wydarzyło,
dlaczego rząd Jana Olszewskiego przy tym poparciu
społecznym, o którym pan
mówi, musiał upaść?
Rząd Jana Olszewskiego powstał w końcu 1991 roku,
kiedy już byliśmy po wolnych
wyborach parlamentarnych
i wtedy rzeczywiście ludzie
z Solidarności znaleźli się w
większości, stanowili większość w parlamencie. Natomiast - jak powiedziałem
- część Obozu Solidarności
czuła się bardziej związana
porozumieniami Okrągłego
Stołu, czyli układem z komunistami niż mandatem od społeczeństwa, bo społeczeństwo
jednoznacznie chciało zakończyć wpływy komunistyczne
i chciało kontynuować marsz
ku wolności. Sprawa lustracji,
sprawa elity politycznej, sprawa rozpoczęcia współpracy z
Paktem Północnoatlantyckim,
to były dwie czołowe sprawy,
którymi zajmował się rząd
Jana Olszewskiego tak samo,
jak zahamowanie prywatyzacji, powstrzymanie procesu
biedy, powstrzymanie bezrobocia. To się wszystko nie
podobało tym ludziom, chcieli
rządzić razem z komunistami.

Dla nich najlepszy był układ
taki, jak był za czasów rządu
Tadeusza Mazowieckiego, że
premierem jest człowiek, który
firmuje wszystkie te brutalne
przemiany gospodarcze, a w
rządzie zasiadają ministrowie
komunistyczni, w tym generał
Kiszczak. To był powód, dla
którego w Obozie Solidarnościowym nastąpił rozłam.
Żałuję, bo niestety pan Lech
Wałęsa stanął również po
drugiej stronie i był przeciwnikiem lustracji.
Jaka była rola prezydenta
Lecha Wałęsy w „nocnej
zmianie”?
W tamtym czasie, w 1992
roku, obowiązywała taka konstytucja, która prezydentowi
dawała duże uprawnienia wobec parlamentu, wobec rządu,
wobec wojska, wobec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
więc Lech Wałęsa skorzystał
z tych uprawnień, postanowił
wesprzeć tak zwaną „lewą
nogę”, sam się tym chwalił.
Powiedział, że właśnie on
postanowił wspierać „lewą
nogę”, czyli dawnych ludzi
z PZPR, dawnych władców
Polski Ludowej.
Jednak to porozumienie
przeciwko rządowi Jana
Olszewskiego było dość
szerokie, bo przecież poza
Lechem Wałęsą i komunistami słynny pan Waldek,
o którym śpiewał Kazik
Staszewski, też z PSL-em
wszedł w ten układ. Pan
Waldek został premierem
tego rządu.

Targi Motoryzacyjne dopiero w 2021 r.
Ze względu na pandemię
koronawirusa Międzynarodowe Targi Poznańskie dla
bezpieczeństwa wystawców,
gości i innych przedstawicieli z branży motoryzacyjnej
zmienili termin targów Motor Show i Targów Techniki
Motoryzacyjnej z czerwcowych 2020 roku na przyszły
rok, które zaplanowano na 8
– 11 kwietnia 2021 roku.
Ponadto zaplanowano na 21
a 22 października 2020 roku
Kongres MOVE – International Mobility Congress, poświęcony tematyce z zakresu
e-mobility i spotkanie dla zainteresowanych motoryzacją
na rynku automotive. W tym
czasie współuczestniczyć będą
targi POLECO (największe
targi ochrony środowiska,
gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju w środ-

kowowschodniej części Unii
Europejskiej), GREENPOWER (targi przedstawicieli
wszystkich sektorów branży
odnawialnych źródeł energii)
oraz ECO-TRENDS (targi dotyczące problematyki zmiany
klimatycznej skierowane głównie dla podmiotów gospodarczych, firm, przedsiębiorstw i
instytucji).
Gr upa MTP organizuje w
dniach:
a 2-4 października 2020 roku
imprezę caravaningową Caravans Salon Poland jedna z największych tego typu targów o
charakterze turystyki polegającej na podróżowaniu samochodem z przyczepą campingową.
Ekspozycję przedstawią najwięksi producenci i dystrybutorzy pojazdów turystycznych
w Polsce. Dla zainteresowanych podróżami pokaz pełnej
oferty pojazdów - kamperów,

ekskluzywnych przyczep z
pełnym wyposażeniem, całej
gamy sprzętu turystycznego.
W zaplanowanym terminie
odbędzie się Ogólnopolski Zlot
Caravaningowy.
21-23 października 2020
roku targi Eko Flota. Zaprezentowane zostaną pojazdy
przyszłości z elektrycznymi
napędami oraz motoryzacją
ekologiczną. Nowatorskie rozwiązania sprzętowe pokażą
ekonomiczne i ekologiczne
zużycie energii pojazdów oraz
stacje ładowania wraz z całym
osprzętem.
a 2 3 -2 5 p a ź d z ie r n i k a
2020roku targi pojazdów zabytkowych Retro Motor Show.
Pokaz klasycznych aut z duszą,
które przewyższały technikę
tamtego okresu. Jest możliwość
zakupu takiego pojazdu na giełdzie aut zabytkowych.
Autor tekstu: mirex35

Wszyscy, którzy pamiętają
film „Nocna zmiana” zdają
sobie sprawę, ze szukają kogoś,
kto nie będzie miał przeszłości
komunistycznej. Pan Pawlak
takiej przeszłości nie miał,
na dodatek był młody wobec
czego w ogóle jego przeszłość
polityczna była bardzo - można
powiedzieć - krótka, mizerna.
Nie miał żadnego życiorysu
PRL-owskiego poważnego,
więc był idealnym człowiekiem do roli figuranta, bo tak
naprawdę rząd Pawlaka to się
nazywał rząd Pawlaka, ale rządzili tam zupełnie inni ludzie.
Pamiętam taką słynną frazę, którą wtedy Waldemar
Pawlak wygłosił mówiąc, że
to jest taki trochę bandycki
chwyt - ten przewrót - jakby miał jakieś skrupuły w
tej sprawie.
Rzeczywiście, to widać na
filmie „Nocna zmiana”. W tym
filmie występuje Mazowiecki,
Geremek, Pawlak, Gabriel
Janowski, Leszek Moczulski,
jeszcze parę osób, ale również
Wachowski w imieniu Lecha
Wałęsy i oni się wszyscy zastanawiają tylko nad jednym,
nie co dla Polski zrobić, nie
co dla Polski dobre, tylko, jak
przejąć władzę. Zachowywali
się tam jak gangsterzy, którzy
omawiają skok na bank. Taka
była mentalność tych ludzi na
tym filmie.
Wróćmy jeszcze do pana
roli w tym rządzie, bo pan
stracił stanowisko ministra
już w maju 1992 roku, czyli
przed „nocną zmianą”. Ja-

kie było to źródło konfliktu
pana z panem prezydentem
Lechem Wałęsą?
Pan Lech Wałęsa bardzo chciał
osobiście rządzić wojskiem i
to również w wymiarze personalnym, co nie było zgodne
z ustawami, a zwłaszcza z
konstytucją, bo konstytucja
mówiła, że kierunek polityki
obronnej jest uzgadniany z
prezydentem, natomiast nie
dawała prezydentowi prawa
mianowania dowódców czy
awansowania kogokolwiek na
jakimś stanowisku w wojsku.
Lechowi Wałęsie się wydawało, że jak będzie miał swoich
ludzi w armii, to będzie miał
wpływy polityczne i będzie
praktycznie nieusuwalny, a on
się cały czas martwił o to, że
społeczeństwo może już nie
być dla niego takie życzliwe i
że poparcie społeczne dla niego może się okazać słabe i że
tylko wojsko i własne wpływy
w policji mogą go ocalić na
stanowisku.
W tym samym czasie, czyli
w maju 1992 roku, powstawały Komitety Obrony
Parysa. Jednak te komitety
nie obroniły pana i do tej
zmiany doszło. Dlaczego ta
pana misja nie mogła być
kontynuowana, dlaczego
też te komitety później
po przekształceniu się w
Ruch Trzeciej RP nie miały
jakiegoś większego wpływu
na wydarzenia polityczne w
kraju?
Trzeba jasno powiedzieć, że
Lech Wałęsa miał zupełnie
inną wizję Polski w Europie
niż rząd Jana Olszewskiego,
ponieważ premier Olszewski,
a również ja na stanowisku
ministra obrony, dążyliśmy do
tego, żeby Polska wyrywając
się z Układu Warszawskiego,
z RWPG, wchodziła do świata
zachodniego. Natomiast Lech
Wałęsa był pod wpływem, co
tu dużo mówić, komunistycznej agentury i dążył do tego,
żeby Polska była w szarej
strefie między wschodem a
zachodem, była krajem, który
buduje jakiś układ częściowo
neutralny, a on to nazywał
NATO Bis, czyli, żeby Polska
nie była związana z krajami
zachodnimi, tylko, żeby była

związana z Moskwą pod inną
nazwą niż Układ Warszawski.
To była zasadnicza różnica,
inna wizja Polski, więc tutaj
trudno było o porozumienie,
a później, co tu dużo mówić,
dynamika polityczna była
ogromna w Polsce. Różne siły
polityczne działały i jednym
się udawało przetrwać, innym
nie. Organizacje społeczne nie
mają łatwego życia w kraju,
gdzie jest taka dynamika i
wcale się nie dziwię, że ten
ruch społeczny, który mnie
wspierał, po prostu po jakimś
czasie osłabł.
Jakie wnioski moglibyśmy
wyciągnąć na przyszłość z
„nocnej zmiany”?
Takie, że trzeba za wszelką
cenę walczyć o wszelkie elementy suwerenności i czasem
to jest współpraca z NATO
dosłowna, czasem to jest przeciwstawianie się Nord Stream
2, czasami jest to budowa
Baltic Pipe. Budowa suwerenności ma wiele wymiarów, ale
również to dotyczy lustracji, to
dotyczy budowy suwerennej
służby państwowej niezależnej
od wpływów komunistycznych.
A dzisiejszą sytuację polityczną Polski jakby pan
ocenił, czy ona jest jakość
porównywalna do tamtych
lat?
Polska w ciągu ostatnich 30
lat zrobiła ogromny postęp
nie tylko gospodarczy, ale i
polityczny. Natomiast nigdy
nie jest tak, żeby wszystkie
cele udało się zawsze osiągnąć na stałe i o suwerenność
trzeba cały czas zabiegać
w ten sposób, że się buduje
korzystny dla Polski układ
sił w Europie i my musimy o
tę pozycję Polski w Europie
- silną, niezależną - dbać i to
jest stałe zadanie.
I pytanie na koniec, czy
planuje pan powrócić do
wielkiej polityki?
W tej chwili jestem w pozycji
obserwatora, który zabiera
głos i komentuje sytuację
bieżącą. Gdyby było trzeba
mam jeszcze dosyć siły, żeby
się włączyć.
Fot. msz.gov.pl

3,7 mln dla wielkopolskich szkół
60 wielkopolskich szkół otrzyma w tym roku 3,7 mln zł na
doposażenie i poprawę jakości
standardu stołówek szkolnych
w ramach rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019-2023. O realizacji
programu w Wielkopolsce
mówił dziś na konferencji prasowej wojewoda Łukasz Mikołajczyk i wielkopolski kurator
oświaty Elżbieta Leszczyńska.
Wsparcie finansowe będzie
przekazane na doposażenie i
poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej, adaptację pomieszczeń na jadalnię lub
przygotowanie nowej stołówki.
Rządowy program wpisuje się
w aktualne ramy strategiczne
rozwoju kraju wyznaczone
przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020.
- Program kierujemy do organów prowadzących publiczne

szkoły podstawowe. Kwota dla
Wielkopolski na udzielenie
wsparcia finansowego w latach
2019-2023 wynosi aż 18,7 mln
zł - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.
W ubiegłym roku ze wsparcia finansowego w województwie wielkopolskim skorzystało
77 publicznych szkół. W 2020
roku będzie to 60 szkół. Środki
w ramach programu szkoły
mogą przeznaczyć na prace

remontowo-adaptacyjne, wyposażenie kuchni w stołówkach
i wyposażenie pomieszczeń
przeznaczonych do spożywania
posiłków. Ze środków zakupić
można między innymi stanowiska sporządzania potraw i
napojów, trzony kuchenne z
piekarnikami, zlewozmywaki z
instalacją zimnej i ciepłej wody
czy zestawy garnków.
Tomasz Stube / Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu
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Kolejne przyłbice przekazane

W dniu 4 czerwca br. w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu
przekazano 50 sztuk przyłbic dla seniorów z Bukowca. Środki
ochronne odebrał Stefan Słociński – prezes Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Bukowiec.

Remont sali wiejskiej

Ukwiecony Nowy Tomyśl
Na przełomie maja i czerwca rozpoczęliśmy wymianę
kwiatów wiosennych (bratków) na letnie. W tym roku
dominującym kolorem w cen-

trum naszego miasta będzie
niebieski.
Na nowotomyskim deptaku oraz pl. Niepodległości i
Chopina rozwieszone zostały

ample z kompozycjami Surfinii oraz Pelargonii. Rondo
Sosnkowskiego obsadzone
zostało kwiatami w kolorze
czerwonym. Natomiast po-

zostałe 2 ronda będące pod
opieką Parku Miejskiego (tj.
Rondo Osiedlowe i Kościuszki) obsadzone zostało Begonią
w kolorze różowym.

W dniu 4 czerwca br., odbyło
się spotkanie dotyczące planowanego w okresie letnim
remontu sali widowiskowej
Wiejskiego Domu Kultury w
Bukowcu. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Nowego
Tomyśla Włodzimierz Hibner,
sołtys wsi Bukowiec Leszek
Drążkowiak oraz dyrektor
Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury Beata Baran. Planowane jest przeprowadzenie
renowacji podłogi oraz wymiana oświetlenia i wystroju.
Kolejnym etapem będzie ocieplenie i odnowienie elewacji.
W czasie wakacji planowane
jest także kino plenerowe i
zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Stacje odkażające

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, na terenie Nowego Tomyśla oraz sołectw Bukowiec i Boruja Kościelna
zostały zainstalowane „stacje odkażające” do dezynfekcji rąk. Stacje działają bezdotykowo. Należy
nacisnąć stopą dźwignię, aby uwolnić płyn odkażający z dystrybutora. Zachęcamy do korzystania!

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

GMINA MIEDZICHOWO
Dąb był niemym świadkiem Polskie Sieci Elektroenergetyczne
ludzkiej tragedii
wspierają strażaków
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Wieś Bolewice posiada rodowód wczesnośredniowieczny.
Pierwsze wzmianki źródłowe
pochodzą z 1257 roku. Była
własnością klasztorną a następnie wchodziła w skład
dóbr szlacheckich. Oprócz
zabudowań dworskich część
obszaru wsi stanowiło miejsce
osadnictwa, gdzie na niewielkich parcelach zakładali swe
domostwa chłopi. Na przestrzeni wieków wieś przechodziła różne okresy dziejowe.
Jednak dzień 6 września
1904 roku był jednym z najtragiczniejszych w długiej
historii wsi. W tym dniu, około
południa w stodole jednego
z osadników wybuchł pożar.
Właściciela nie było wtedy
w domu. Z uwagi na gęstą
zabudowę osad pobudowanych
z drewna i krytych głównie
słomą, ogień błyskawicznie
się rozprzestrzenił. Płomienie
przenosił silnie wiejący tego
dnia wiatr. Dopiero gdy wiatr
zmienił kierunek i przeniósł
ogień na okoliczne pola pożar udało się opanować.
Mimo szybkiej akcji
ratowniczej, większość
osad spłonęła. Udało
się uratować część bydła
i koni. Niestety, ogień strawił
74 domostwa,
budynki gospodarcze wraz
ze sprzętami i tegorocznymi
zbiorami z pól. Były rów-

Osiem specjalistycznych
hełmów Heros Titan marki
Rosenbauer otrzymali
strażacy z OSP Bolewice.
Zakup sprzętu był możliwy
dzięki wsparciu Polskich
Sieci Elektroenergetycznych. Hełmy przekazano
3 czerwca br., w obecności
Wójta Gminy Miedzichowo
dr Stanisława Piechoty,
Prezesa Gminnego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzichowie Zbigniewa Osesa oraz zarządu
i członków OSP Bolewice.

nież ofiary w ludziach. 450
mieszkańców z około
1000 zamieszkujących
Bolewice zostało bez
dachu nad głową. Natychmiast rozpoczęto
działania pomocowe. Zawiązał
się komitet ratunkowy. Dzięki ofiarności
okolicznych mieszkańców
pobudowano baraki dla pogo-

rzelców. Stopniowo zaczęto
odbudowywać osady. Dzisiejszy wygląd ulic Nowej i
Szkolnej to w dużej części murowana zabudowa powstała po
tym tragicznym wydarzeniu.
Stojąca obok rzeźba wykonana została z pnia dębu który
niedawno zakończył w tym
miejscu swoje długie życie,
ale był niemym świadkiem tej
ludzkiej tragedii.

Hełmy Heros Titan, które
otrzymaliśmy, są bardzo lekkie, ważą zaledwie 1,3 kg. To
nowoczesny i innowacyjny
produkt, zapewniający bezpieczeństwo i maksymalny
komfort podczas prowadzenia
działań ratowniczych, nawet
w ekstremalnych warunkach.
Spełniają wszystkie najważniejsze obowiązujące normy i
standardy.
- W imieniu swoim, jak
i członków OSP Bolewice,
chciałbym bardzo podziękować PSE za odzew na naszą
prośbę i sfinansowanie otrzymanego sprzętu, który na pewno poprawi bezpieczeństwo i
komfort prowadzenia działań
ratowniczych przez naszą
jednostkę – powiedział Prezes OSP Bolewice Krzysztof
Patrzała.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu
przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest
własnością Skarbu Państwa
o szczególnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki. To właśnie PSE dbają o stabilne,
bezpieczne i zbilansowane dostawy energii na terenie całego
kraju – po to, by w Krajowym

Systemie Elektroenergetycznym było jej tyle, ile potrzeba
w danym momencie. Na ternie
Gminy Miedzichowo PSE
realizują projekt budowy linii
400 kV relacji Baczyna-Plewiska, która jest niezbędna dla
zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej
do odbiorców w północno-zachodniej Polsce.

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

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

MS-170 JUŻ OD 749,00 PLN

tel. 68 384 27 75

Autoryzowany Dealer:

HURTOWNIA
STYROPIANU

Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

LECH DOMINIAK

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

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

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
Przedsiębiorstwo
zanęty, przynęty
Handlowo–usługowe
wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a
a

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

Edmund Bosy

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

A

Sklep Auto-części

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

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

P. H. ANDRZEJ CIORGA

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

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00
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Zwiększenie komfortu
W maju rozpoczęto prace
związane z remontem chodników na drogach gminnych
miejskich. Jednocześnie wykonywane były chodniki: na
ul. Konopnickiej w m. Opalenica - od „Biedronki” (prawa
strona) w kierunku zabudowań

3 Maja, ul. Zamkowa w m.
Opalenica - od Lecznicy do
ul. Sienkiewicza oraz ul. Magnoliowej w m. Opalenica. Na
wyżej wymienione zadania zabezpieczono w budżecie gminy blisko 400 tysięcy złotych.

PK

Kandydat na prezydenta w Opalenicy
We wtorek, 9 czerwca kandydat na prezydenta RP Szymon Hołownia odwiedził Opalenicę. Spotkanie na opalenickim Rynku
było częścią kampanijnej trasy i zostało zorganizowane przez jego sztab wyborczy. Kandydat na prezydenta przedstawił
najważniejsze założenia swojego programu wyborczego, był czas na pytania od zgromadzonych, a także wspólne rozmowy
i fotografie.
GM/MCH/PL

Przebudowa Ogrodowej
w Wojnowicach
Tr wa p r z e b u d owa n a wierzchni drogi gminnej ul.
Ogrodowej w Wojnowicach
- od zjazdu z DW 307 do przejazdu kolejowego. Zaprojektowano: - nawierzchnię ulicy w
granicach pasa drogowego w
nawiązaniu do jego szerokości
i istniejącego zagospodarowania terenu sąsiadującego z pasem drogowym, - ulicę o szerokości 3.60 m, - nawierzchnię
z płyt betonowych typu PDTP
1.2x0.8x0.16m w układzie 2
rzędów z przerwą szerokości
1.0m wypełnioną kruszywem
łamanym stabilizowanym
mechanicznie (KŁSM) oraz
opaskami o szerokości 0.5m
również z KŁSM. W ramach
wykonanych robót zostaną
utwardzone wjazdy do posesji.
Długość przebudowywanego
odcinka – 508,21m. Wartość
całkowita robót to 326.235,91
zł brutto. Wykonawcą jest
Zakład Robót Drogowych
DROGOPAL.
PK

Przebudowy i modernizacje
Gmina Opalenica, dzięki złożonym wnioskom,
uzyskała dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia
KOLD na rozbudowę i modernizacje sal wiejskich w
miejscowościach Uścięcice i
Porażyn Dworzec.
Prace przy sali wiejskiej w
Uścięcicach rozpoczęte zostały 14 kwietnia przez wyłoniony w przetargu Zakład Remontowo Budowlany Sebastian
Kasperczak. Zakres prac obejmuje wybudowanie wiatrołapu
przy istniejącym budynku
wraz z budową podjazdu dla
osób niepełnosprawnych. Wartość prac oszacowano na 113
506,40 zł, z tej sumy 82 707,00
zł pochodzi z dotacji.
W Porażynie Dworcu najlepszą ofertę na realizację zlecenia złożył Usługowy Zakład
Malarsko-Tapeciarski „RYSIK” s.c. z Grodziska Wlkp.
Prace polegają na przebudowie
wiatrołapu wraz z budową
węzła sanitarnego, dociepleniu
budynku oraz modernizacji
układu funkcjonalnego pomieszczeń. Koszt modernizacji wyceniono na 264 545,08 zł
z czego 146 287,00 zł wynosi
uzyskane dofinansowanie.
Planowe zakończenie prac
przewidywane jest na koniec
miesiąca sierpnia.

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

gmina opalenica
Galeria Opalenickiej Fotografii Koncerty online w ramach cyklu „Nie tylko
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Trwa digitalizacja historycznych zdjęć z kronik opalenickiego CKiB! To niesamowita
skarbnica wiedzy o mieście i
gminie. Wśród zdjęć poniżej,
między innymi… otwarcie
MDK Opaleca w 1969 roku,
budowa siedziby CKiB pod
koniec lat 60. ubiegłego wieku.
Powstanie Teatru Młodych
„Pretekst”, pochody pierwszomajowe i wiele, wiele innych chwil uwiecznionych na
zdjęciach, których przybywa
w naszej internetowej Galerii Opalenickiej Fotografii –
http://gof.opalenica.pl/
Zaglądajcie tam śmiało,
podziwiajcie piękno dawnych
czasów i o co wciąż bardzo
proszą administratorzy GOF
- przysyłajcie fotki z waszych,
domowych archiwów!
Szymon Kandulski
CKiB Opalenica

ROCKowo, ale na pewno DOMowo!”

Zakaz zgromadzeń spowodował, że nie mogą odbywać się koncerty i wydarzenia kulturalne, jednak nie
jest to żadna przeszkoda
dla opalenickiego CKiB.
Mieszkańcy nie mogą przychodzić na koncerty, więc
co dwa tygodnie koncerty
przychodzą do mieszkańców.
Cyklu „nie tylko ROCKowo, ale na pewno DOMowo”
rozpoczęło energetyczne i
gitarowe Aconste Duo. Po
nim słuchacze usłyszeli lekkie,
wręcz eteryczne brzmienie
gitary Kariny Knych i Emilii Kozłowskiej. Następnie
przyszedł czas na szczyptę dzikiego zachodu, który
jak nic innego gra w sercach
Iżiego Montiego i Marzeny

Barszczewskiej. Ostatnim koncertem był brawurowy występ
Opalenickiej Grupy Wokalnej,
który opalenickie CKiB transmitowało z sali widowiskowej
nad OSP w Opalenicy. Artyści
grają w swoich domach, a

użytkownicy Facebooka mogą
te występy oglądać w czasie
rzeczywistym. Już 21 czerwca
kolejny opalenicki akcent - a
mianowicie opalenicka Orkiestra Dęta!

Szymon Kandulski

Piękne „Kino samochodowe”
Kino samochodowe w Opalenicy! W niedzielę 31 maja,
w przeddzień Dnia Dziecka,
nad targowiskiem miejskim
górował dmuchany ekran
plenerowego kina.

dych odbiorców familijny film
„Patryk” zebrani obejrzeli w
swoich samochodach z radiami
ustawionymi na odpowiednią
częstotliwość. Ten seans nie
był ostatnim tego typu i na
pewno wkrótce mieszkańcy
Opalenicy będą mieli okazję ponownie uczestniczyć
w samochodowo-filmowych
spotkaniach.

Tym razem, z oczywistych
względów, widzowie nie mogli
zasiąść na leżakach, dlatego
skierowany głównie do mło-

Zbiórka krwi w Grodzisku Wlkp.
21 czerwca 2020 r. w
Krwiobusie, który stanie na
parkingu przy kościele pw.
Św Faustyny Kowalskiej w
Grodzisku Wielkopolskim,
odbędzie się kolejna zbiórka krwi.
Z uwagi na panującą pandemię
wirusa Covid-19 prosimy, aby
do oddania krwi zgłaszały się
wyłącznie ZDROWE OSOBY
(bez jakichkolwiek objawów
infekcji), które w ostatnich 14
dniach nie przebywały poza
granicami kraju, ani nie miały
kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objęta kwaratanną!
W celu minimalizacji ryzyka
zarażenia prosimy również
aby krwiodawcy przychodzili
do punktu zbiórki bez osób
towarzyszących. Rejestracja
dawców odbywać się będzie od
godziny 9.00 do 14.00.
Krew mogą oddawać osoby
zdrowe pomiędzy 18, a 65 rokiem życia i ważące powyżej
50 kg. Należy posia dać przy
sobie dokument tożsamości ze
zdjęciem oraz numerem pesel,
aby mógł się zarejestrować.
W ankiecie, którą wpienienia potencjalny krwiodawca
są zawarte podstawowe pytania, które pozwalają mu
zorientować się o swoim stanie
zdrowia, a lekarzowi w sposób
kompetentny odpowiedzieć,
czy ten dawca może oddać
krew. Choroby, które wy-

ELEKTROWNIE SŁONECZNE
Sprzedaż i Montaż

Możliwości zastosowania:

ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki
MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

kluczają z oddania to np. padaczka, przewlekłe zapalenie
płuc, astma, poważne choroby
serca, skóry, np. łuszczyca,
bielactwo nabyte. Krew ma
pomóc naszym pacjentom,
dlatego kwalifikacja musi być

na tyle rzetelna, żeby nie było
ryzyka przeniesienia chorób
wirusowych – zapalenia wątroby typu C, typu B. HIV-u,
kiły czy innych schorzeń, które
ewentualnie mogą wpłynąć na
zdrowie i stan pacjentów.

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

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

nagrobki granitowe
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POWIAT NOWOTOMYSKI

Wizyta Roberta Biedronia
w Nowym Tomyślu
W piękny słoneczny sobotni
poranek na nowotomyskim
Targowisku pojawił się kandydat Lewicy na Prezydenta
RP Robert Biedroń. W towarzystwie Pani Marszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, Posłów
Katarzyny Kretkowskiej, Katarzyny Ueberhan, Wiesława
Szczepańskiego i Romualda
Ajchlera, Kandydat w bardzo
sympatycznych i rzeczowych
rozmowach ze sprzedawcami i
mieszkańcami robił zakupy na
Nowotomyskim Targowisku.
Cały ponad godzinny pobyt

na targowisku przebiegał w
super przyjaznej atmosferze,
były niewymuszone oklaski
serdeczne pozdrowienia w
stronę kandydata i to bez
udziału jakichkolwiek służb
mundurowych czy ochrony.
Robert Biedroń rozmawiał
z młodzieżą, dorosłymi o
problemach nurtujących na co
dzień mieszkańców Nowego
Tomyśla i okolic. Ostatnim
elementem wizyty było robienie zdjęć pod największym
koszem wiklinowym, którego Kandydat widział po raz
pierwszy.
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Koszty eksploatacji pompy ciepła

Mając do wyboru wiele
rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara
się wybrać system grzewczy
w swoim domu najkorzystniej jak to tylko możliwe.
Nowoczesne pompy ciepła
przyciągają wieloma zaletami, nie tylko z korzyścią dla
środowiska naturalnego. Jedną z najistotniejszych kwestii
dla użytkownika są późniejsze koszty eksploatacyjne
systemu, a urządzenia te
korzystające z dobrodziejstw
natury dostarczają energię
do ogrzania domu oraz wody
taniej niż inne źródła energii.
Główną zaletą systemów opartych o pompy ciepła jest niezależność od wahających się na
rynku cen nośników energii i
przede wszystkim niskie koszty
eksploatacyjne. Choć w większości przypadków niezbędne jest
zasilenie urządzenia w energię
elektryczną, to jednak zużywa
ono znacznie mniej prądu, niż
dostarcza ciepła do budynku.
Ponieważ aż około 80% energii
czerpane jest ze źródeł odnawialnych, to redukcja kosztów
ogrzewania jest znacząca w
porównaniu do instalacji tradycyjnych. Nie bez znaczenia jest
również fakt, że system pompy
ciepła jest bardzo wygodny w
obsłudze, ponieważ nie wymaga
dużego zaangażowania użytkowników. Należy jednak pamiętać,
że odpowiednie działanie urządzenia uzależnione jest od kilku
istotnych czynników.
Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie najważniejszą kwestią jest odpowiedni
dobór pompy ciepła oraz poprawne wykonanie całej instalacji. Niestety już na początkowych
etapach realizacji mogą zostać
popełnione znaczące błędy. W
całym procesie niezwykle istotne

jest dokładne przeanalizowanie
inwestycji oraz sporządzenie
prawidłowego bilansu cieplnego
zgodnego z fizycznymi cechami
budynku. Kolejnym etapem jest
odpowiedni dobór mocy urządzenia, a także dolnego źródła
ciepła i wewnętrznej instalacji
grzewczej. Tylko w przypadku,
gdy wszystkie składowe zostaną
odpowiednio dobrane system
zagwarantuje długą i bezproblemową pracę. Niezbędny jest
także prawidłowy montaż, zgodny z założeniami projektowymi,
a także właściwe ustawienie
parametrów i uruchomienie
urządzenia. Pompy ciepła nie
zapewnią energooszczędności
na satysfakcjonującym poziomie,
jeżeli na etapie doboru i realizacji zostaną popełnione błędy.
Do nowego
i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego opartego o pompę ciepła
istotne znaczenie ma fakt, czy
jest to obiekt nowobudowany
czy modernizowany. Decyzja o
zakupie urządzenia podjęta w
trakcie projektowania domu czy
wczesnym etapie budowy daje

większą swobodę działania i doboru optymalnego rozwiązania.
Wówczas w większości przypadków teren wokół budynku nie jest
jeszcze zagospodarowany, co pozwala na bezproblemowy montaż bardziej ekonomicznych w
eksploatacji pomp gruntowych.
W przypadku domów starszych z
pewnością napotkamy na różnego rodzaju utrudnienia związane
z remontem, jednak zamiana dotychczasowego źródła ciepła na
energooszczędne jest idealnym
sposobem na znaczą redukcję
kosztów ogrzewania. W takim obiekcie montaż gruntowej
pompy ciepła może okazać się
problematyczny, więc wówczas
większą popularnością cieszą
się tańsze i szybsze w montażu
pompy powietrzne. Urządzenia
te współpracują z dodatkowym
źródłem ciepła, którym najczęściej jest grzałka elektryczna, a w
przypadku modernizacji wsparcie hydrauliczne może stanowić
istniejący kocioł.
Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła jako
system grzewczy w domu, najefektywniejszym rozwiązaniem
będzie połączenie jej z ogrze-

waniem niskotemperaturowym,
takim jak ogrzewanie podłogowe
czy ścienne. Tego typu rozwiązania pozwolą zoptymalizować
koszty funkcjonowania całej
instalacji, a finalnie osiągnąć
większe oszczędności i wysoki komfort użytkowania. W
przypadku ogrzewania podłogowego dobrym rozwiązaniem
będzie wykonanie posadzki z
materiałów dobrze przewodzących ciepło. Duże znaczenie ma
też odpowiednie zagęszczenie
rur ogrzewania podłogowego,
więc do optymalnego działania
warto jest wykonać obliczenia
projektowe. Co do zasady nie
ma przeciwwskazań aby pompa
ciepła współpracowała z grzejnikami, jednak dla maksymalnych
oszczędności eksploatacyjnych
należy zastosować grzejniki
niskotemperaturowe.
Bieżąca eksploatacja
O tym, że pompy ciepła są
trwałe i praktycznie bezobsługowe przekonało się już tysiące
użytkowników decydujących się
na to rozwiązanie. Podobnie jak
w przypadku innych systemów
ogrzewania duże znaczenie
dla instalacji pompy ciepła ma
przeprowadzanie corocznych
przeglądów, pozwalających zachować cały układ grzewczy w
dobrej kondycji. Odpowiednio
dobrana, zainstalowana i użytkowana pompa ciepła nie tylko
ekonomicznie ogrzeje dom i zapewni ciepłą wodę użytkową, ale
również zagwarantuje komfort
domownikom znacznie dłużej
niż inne źródła ciepła..
P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki
SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice
tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327
863
www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl
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Sanatoria otwierają
podwoje…
W wyniku wprowadzenia
obostrzeń związanych z
ogłoszeniem pandemii
koronawirusa tylko do
Wielkopolskiego NFZ
zwrócono 8 tys. skierowań
na leczenie uzdrowiskowe,
sanatoria i szpitale uzdrowiskowe zostały zamknięte,
pobyt został przerwany i
kuracjusze musieli wrócić
do domu.
Obecnie sanatoria ponownie po trzech miesiącach
otwierają swe podwoje i od
połowy czerwca wznawiają
działalność. Nie będzie to
powrót do stanu znanego
wszystkim przed pojawieniem się pandemii, albowiem
otwarcie będzie obłożone
wieloma obostrzeniami sanitarnymi.
Dodatkowo obecnie każdy
zakwalifikowany do leczenia
będzie musiał przed wyjazdem dokonać badania na
obecność COVID-19 w jednej
z 17-tu placówek wskazanych
do przeprowadzenia badań i
dopiero po negatywnym od-

czycie wyjechać do wskazanej
placówki.
W pierwszej kolejności
skierowania otrzymają osoby,
które przerwały leczenie i
pierwsze skierowania w ilości
ok. 1 tys. Wielkopolski NFZ
już wysłał do zainteresowanych (łącznie w kraju wydano
18 tys. skierowań). Wg. NFZ
sanatoria są obecnie w pełni
przygotowane na przyjęcie
pacjentów i spełniają wymogi
wynikające z zabezpieczeniem wszystkich kuracjuszy
przed ewentualnym zarażeniem. Mimo wszystko nie
wszystkie zabiegi będą dostępne pacjentom, a o skali
przeprowadzanych usług będą
decydować dyrektorzy placówek. Jedynym województwem
wyłączonym obecne z działalności jest woj. Śląskie, które
przoduje w ilości nowych
zakażeń, ale z chwilą zmniejszenia zarażeń i ten region
zostanie ponownie włączony
do sieci sanatoryjnej.
Z uwagi na wielomiesięczny zastój w działalność
placówek sanatoryjnych auto-

matycznie wydłuży się okres
oczekiwania na leczenie,
wynoszący obecnie w Wielkopolsce blisko dwa lata.
Jednak ten okres wydłuży się
o kolejny rok w przypadku
osób, które np. korzystały z
pobytu sanatoryjnego w roku
ubiegłym z uwagi na wprowadzone zmiany w przepisach, umożliwiających wystąpienie o skierowanie po roku
od powrotu z sanatorium.
Poza tym nadal placówki
podstawowej opieki leczniczej
są praktycznie niedostępne, a
nowe skierowanie na leczenie
jest prawie niemożliwe do
otrzymania. Jest to przykre
z uwagi na przekrój wiekowy osób korzystających
z sanatoriów, albowiem to
szczególnie osoby w starszym
wieku korzystały w większości z dobrodziejstwa leczenia
sanatoryjnego i obecny stan
wydłużający możliwość skorzystania z tej formy leczenia
jest wyjątkowo dotkliwy dla
tej grupy społecznej. Może to
się kiedyś zmieni…
Roman Szymański

Poznańska Akademia Senioralna
– wznowiła działalność
Wracają tradycyjne spotkania w Jeżyckim Centrum
Kultury. W najbliższym
czasie będzie możliwość
nieodpłatnego skorzystania z wielu zajęć, m.in. w
ramach ścieżki fotograficznej, językowej, miejskiej,
społecznej, plastycznej,
garncarskiej oraz dziennikarskiej.
Pierwsze spotkanie po okresie
obostrzeń spowodowanych
pandemią odbyło się 15 czerwca, a wykład poprowadził
red. Krzysztof Wodniczak,
pomysłodawca i organizator
cyklicznych imprez i festiwali,
współorganizator „Wielkopolskich Rytmów Młodych” w Jarocinie, które później przerodziły się w jarociński festiwal

rockowy, a także Reggae nad
Wartą i Country nad Wartą,
który tym razem zaprosił
sympatyków muzyki na ciekawy wykład podsumowujący
50-lecie działalności, otwarcia

w Jarocinie Spichlerza Polskiego Rocka, by upamiętnić
dokonania Wielkopolskich
Rytmów Młodych i festiwali
rockowych, osób wyjątkowo
zaangażowanych, tak w działalność publicystyczną, jak
i… a może przede wszystkim
posiadających duży wkład w
rozwój muzyczny. Ciekawa
dyskusja wywołana tematem
spotkania w Jarocinie, wywołała wiele wspomnień, a z
doświadczeniami ze spotkań
podzielili się także: Piotr Kałużny, Zbyszek Wrombel, Hirek Ścigacz, Przemek Lisiecki
i Włodek Janowski. Spotkanie
zakończyło się muzycznie, bo
jakże mogło być inaczej. Z recitalem wystąpił m.in. Włodek
Janowski.
Roman Szymański

Wybory i co dalej…
Kolejne wybory, tym razem
na najważniejszą osobę w
państwie, już 28 czerwca.
Co pięć lat wybieramy w
Polsce w powszechnym i
bezpośrednim głosowaniu
osobę, której powierzamy
rolę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza
to, że cały naród – suweren
w demokratycznym państwie – osobiście powierza
konkretnej osobie pełnienie
obowiązków głowy państwa.
Czy pozycja ustrojowa Prezydenta RP jest adekwatna
do tak silnej legitymizacji,
jaką uzyskuje w procesie
wyborczym?

POZNAŃ pamięta !!!
29 czerwca 1956 r. wieczorem premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie
radiowe, w którym padła
między innymi słynna groźba, że „każdy prowokator
czy szaleniec, który odważy
się podnieść rękę przeciw
władzy ludowej, niech będzie
pewien, że mu tę rękę władza
ludowa odrąbie”.
Fot. Roman Szymański

Nad morze, ale nie na rybkę…
Od 4 czerwca do 31 sierpnia
obowiązuje całkowity zakaz
jakichkolwiek połowów, w
tym ryb pelagicznych w południowej części Bałtyku, wynikających z zasad konkurencyjności w ramach PO RYBY
2014-2020. Ma to związek z
fatalną kondycją bałtyckiego
dorsza. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej wyjaśniło, że zakaz połowów wynika z otrzymanego pisma od Komisji
Europejskiej. Komisja, mając
na uwadze jeszcze większą
ochronę wschodniego stada
dorsza bałtyckiego, chce w
ten sposób chronić tarło tych
ryb. MGMiŻŚ wskazało, że od
zakazu obowiązywać będzie
odstępstwo. Dotyczyć ono ma
statków do 12 m długości, któ-

re prowadzą połowy z użyciem
narzędzi biernych (nie trałują), oraz łowią w miejscach,
gdzie głębokość jest niższa
niż 20 m. Z zakazu połowów
wyłączone są też obszary morskich wód wewnętrznych (np.
Zalew Szczeciński czy Zalew

Wiślany). Zakaz połowu ryb
dotknie jednak niemal całego
wybrzeża. Czyżby znaczyło
to koniec możliwości skosztowania świeżej ryby bałtyckiej
w nadmorskich miejscowościach?

Roman Szymański

Władza w Polsce dzieli się na:
władzę ustawodawczą - stanowioną przez parlament za
pomocą uchwał, które tworzą
prawo, którą sprawuje Sejm
oraz Senat, - władzę wykonawczą zajmującą się wprowadzaniem prawa ustanowionego
przez władze ustawodawczą.
W Polsce przedstawicielami
tej władzy są Prezydent, Rada
Ministrów oraz administracja
rządowa, oraz – władzę sądowniczą – sprawowaną jest przez
sądy i trybunały. Art. 144 ust.
3 Konstytucji RP wymienia
trzydzieści prerogatyw prezydenta, są to m.in.: zarządzenie
wyborów do sejmu i senatu i
zwoływanie pierwszych posiedzeń obu izb, inicjatywa
ustawodawcza, zarządzenie
referendum ogólnokrajowego,
desygnacja i powołanie prezesa
Rady Ministrów, powoływanie
sędziów, stosowanie prawa
łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego itd. Wynika z
powyższego, że prerogatywy
prezydenta wynikające z konstytucji są oczywiście ogromne, jednak należy wziąć pod
uwagę, że to nie prezydent ma
pełnię władzy.
W opublikowanym przez
Państwową Komisję Wyborczą
wykazie zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej znajduje

się jedenaście osób: Andrzej
Duda - kandydat bezpartyjny
popierany przez PiS, Rafał
Trzaskowski - Koalicja Obywatelska, Szymon Hołownia
- kandydat bezpartyjny, Robert Biedroń - Lewica, Władysław Kosiniak - Kamysz,
PSL, Krzysztof Bosak - Konfederacja, Stanisław Żółtek
- Kongres Nowej Prawicy,
Marek Jakubiak - Federacja
dla Rzeczpospolitej, Mirosław
Piotrowski - Ruch Prawdziwa
Europa, Paweł Tanajno - kandydat bezpartyjny, Sławomir
Grzywa, Mirosław Piotrowski
oraz Waldemar Witkowski
– Unia Pracy (Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
uwzględniła jego skargę na
uchwałę PKW i wyraziła zgodę
na rejestrację jego kandydatury). Waldemar Witkowski jest
kandydatem z Poznania.
Kampania wyborcza, przerwana przez nieodbycie się
wyborów w dniu 10 maja,
ponownie nabrała tempa i we
wszystkich mediach każdy ze
startujących przekonuje wyborców do swojego programu,
a bardziej do własnej osoby,
próbując przekonać każdego,
że tylko on jest tą osobą, która
w przyszłości zapewni każdemu bezpieczeństwo socjalne
i społeczne, poprawę życia,
obniżenie podatków, łatwiej-

szy dostęp do służby zdrowia
i w ogóle państwa dobrobytu
miodem i mlekiem płynącego.
Każdy z kandydatów deklaruje
oczywiście, że będzie prezydentem wszystkich Polaków.
Podczas kampanii kandydaci
składali obietnice i eksponowali swoje poglądy na sprawy,
które często nie są związane z
prerogatywami zajmowanego
urzędu. To prawda, bardzo
często takie kwestie były wykorzystywane jako element
gry politycznej. Z drugiej strony jednak, biorąc pod uwagę
przysługującą Prezydentowi
inicjatywę ustawodawczą, możliwość zarządzania referendum
czy zajmowania stanowiska
w kontekście przedkładanych
mu ustaw – światopogląd Prezydenta może mieć realny
wpływ na polskie prawo. Mam
nadzieję, że kandydaci nie
tylko w swoich wystąpieniach
składali deklaracje obietnic i
gwarantowali ich realizacje,
ale obietnice po wyborach
przekują w czyn. Wiadomo, że
większość obietnic nie zostanie
zrealizowana, czy to z powodu
ich nierealności, potrzebnych
środków finansowych na ich
zrealizowanie, jednak skala
obecnych obietnic wyborczych
jest wyjątkowa i sprawia u
części społeczeństwa niedowierzanie, a u części wiarę,
że wybory całkowicie zmienią
ich sytuację. Ileż to już razy
przeżywaliśmy podobny scenariusz. Na nasz głos powinny
zasługiwać osoby, które po
przez dotychczasową działalność i postępowanie, a do
tego cieszący się nieskazitelną
opinią, w pełni mogą sprostać
najwyższemu urzędowi RP.
Pamiętajmy, nieobecni nie mają
racji – dlatego weźmy udział w
wyborach. Nie bądźmy do końca sfrustrowani i niezadowoleni. Przy tego typu ordynacji
wyborczej każdy obywatel ma
decydujący głos i ma wpływ
na wybór, a razem możemy
naprawdę dużo!
Roman Szymański
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Wojewoda Mikołajczyk:
wspieramy przedsiębiorców
Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk
zaprezentował rozwiązania
w ramach tarczy antykryzysowej będące wsparciem
dla wielkopolskich przedsiębiorców i samozatrudnionych.
Podczas konferencji przedstawione zostały także formy
wsparcia realizowane przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz działania firm
z regionu korzystających z
rządowej pomocy. Gośćmi
konferencji byli: Dyrektor
I Oddziału ZUS w Poznaniu Dobrochna Bubnowska,
członek zarządu Stomil Poznań Cezary Krasodomski,
wiceprezes spółki Górecznik
Taurus z Przygodzic Łukasz
Kierzek oraz starosta kępiński
Robert Kieruzal i dyrektor
PUP w Kępnie Iwona Rataj.
Tarcza antykryzysowa pozwala korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla
pracowników, jeśli w zakładzie pracy nastąpił przestój
ekonomiczny w związku z
COVID-19. Tarcza antykryzysowa to także szereg działach
w ramach Zak ładu Usług
Społecznych - wypłata postojowego czy zwolnienie ze
składek ZUS. Przedsiębiorcy
mogą korzystać również m.in.
z pożyczek do 5 tys. zł. Z kolei
Tarcza finansowa opiera się na
finansowaniu z PFR-u. Tarcza
zawiera instrumenty wsparcia
nie tylko dla mikrofirm, ale
też dla małych, średnich i
dużych firm.
- Tarcza antykryzysowa to
jeden z najbardziej efektywnych pakietów pomocowych
w Europie. Możemy być z tego
dumni, że do naszych przedsiębiorców dedykowane są tak
duże środki związane z ochro-
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Środki finansowe
dla wolsztyńskich seniorów
Gmina Wolsztyn jest
jednym z blisko 70 wielkopolskich samorządów,
które otrzymają środki z
rządowego, wieloletniego
programu Senior+. W
imieniu wojewody Łukasza
Mikołajczyka, wicewojewoda Maciej Bieniek zawarł
dziś z władzami gminy
porozumienie o dofinansowaniu funkcjonowania
tamtejszego Dziennego
Domu Senior+.

ną miejsc pracy oraz innymi
działaniami związanymi z koronawirusem - mówił między
innymi wojewoda otwierając
konferencję prasową.
Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców. W
skali Wielkopolski to ponad
pół miliarda złotych, a całego
kraju to liczba ponad 1 mld
pożyczek. W Wielkopolsce
do tej pory przyznano 110 tys.
mikorpożyczek na kwotę 549
mln zł. Wojewoda docenił
szybkość rozpatrywania wniosków w powiatowych urzędach
pracy na terenie Wielkopolski,
m.in. w Czarnkowie, Gostyniu, Jarocinie, Kole, Kępnie,
Międzychodzie, Pleszewie,
Ostrzeszowie czy Szamotułach. Obsłużono tam niemal
100 proc. wniosków.
- W tej chwili możemy już
mówić o dwóch komplementarnych programach - o tak
zwanej Tarczy Antykryzysowej oraz zupełnie nowej
Tarczy - Tarczy Finansowej.
Każda z nich przewiduje inne
instrumenty wsparcia dla biz-

nesu, inne też są kryteria, a
także inne źródła finansowania. Tarcze są niezależne
i będzie można jednocześnie
skorzystać z obu form wsparcia - podkreślił wojewoda.
Z tarczy finansowej w Wielkopolsce skorzystało 24 tys.
firm na kwotę 4 mld zł. Dzięki
programowi finansowanemu z
Polskiego Funduszu Rozwoju
udało się utrzymać 219 tys.
miejsc pracy. Wielkopolska
jest trzecim największym beneficjentem środków z PFR-u.
Program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej
jest skierowany do ponad 670
tys. polskich przedsiębiorstw.
Dzięki kompetencjom inwestycyjnym i zapleczu finansowemu PFR może efektywnie
udostępniać przedsiębiorcom
finansowanie na preferencyjnych warunkach, ograniczać
skutki spowolnienia w polskiej
gospodarce i przyczynić się
do powrotu polskich firm na
ścieżkę rozwoju.

Tomasz Stube
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w
Poznaniu

Umowę na dofinansowanie
działalności domu zapewniającego opiekę w formie
półstacjonarnej seniorom oraz
osobom niesamodzielnym,
z ramienia gminy podpisali
burmistrz Wojciech Lis oraz
skarbnik Anna Prządka.
Z tegorocznej edycji programu, stolica powiatu wolsztyńskiego otrzyma aż 108 000
zł. Fundusze z Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwolą utrzymać 30
miejsc dla seniorów. Wsparcie
to jest jednym z wyższych
spośród 51 samorządów w
województwie, które otrzymają środki na funkcjonowanie
utworzonych już domów i
klubów seniora – pozostałe 19
wielkopolskich samorządów
uruchomi nowe placówki. Od
początku istnienia programu,
władze Wolsztyna pozyskały
380 000 zł wsparcia rządowego, w tym 80 000 zł na utworzenie siedziby domu seniora.
Placówka prowadzona jest
przez ośrodek pomocy społecznej i istnieje od roku 2018.
Oferuje liczne zajęcia – rehabilitacyjne, terapeutyczne,
edukacyjne, kulturalne, organizuje spotkania i imprezy

integracyjne oraz wycieczki.
Z powodu stanu epidemii,
została czasowo zamknięta,
ale już przygotowuje się na
powrót swoich domowników. –
Seniorami na co dzień zajmuje
się trzech opiekunów. Zatrudniamy fizjoterapeutę i pielęgniarkę. Naszą działalność
finansuje także gmina oraz
inne publiczne źródła poza wojewodą – podkreśla kierownik
domu Arleta Sobczak.
Ta forma wsparcia osób
w jesieni życia cieszy się w
Wolsztynie dużym zainteresowaniem – na liście oczekujących na przyjęcie znajduje
się kilkanaście osób. – Obiekt
dysponuje własną salą do ćwiczeń. Jest nowy, dobrze wyposażony, położony w zacisznym
miejscu. Seniorom stworzono

doskonałą przestrzeń do aktywizacji i integracji. Cieszę się,
że wolsztynianie odnaleźli w
nim swoją przystań, a wniosek
gminy – akceptację wojewody
i ministerstwa – podkreślił
wicewojewoda wielkopolski
Maciej Bieniek.
Podczas wizyty w Wolsztynie, wicewojewoda Maciej
Bieniek odwiedził plac budowy zintegrowanego centrum
komunikacyjnego oraz okolice
słynnej parowozowni. Rozmawiał z burmistrzem o sytuacji
małych i średnich firm (na
terenie miasta i gminy zarejestrowanych jest około 3000
tego typu podmiotów), a także
planowanych inwestycjach
– między innymi budowie
środowiskowego domu samopomocy.
Jakub Monterial

Minister Maląg: Priorytetem rządu jest rodzina
Od samego początku priorytetem rządu Zjednoczonej
Prawicy była rodzina. Najlepszym na to dowodem jest
uruchomiony 1 kwietnia 2016
r. program „Rodzina 500+”,
czyli 500 zł miesięcznie na
drugie i każde kolejne dziecko
w rodzinie, a w przypadku
rodzin o niskich dochodach
– również pierwsze i jedyne.
1 lipca 2019 r. przyniósł kolejną wielką zmianę. Od tego
czasu program działa w nowej, rozszerzonej odsłonie, a
świadczenie wychowawcze
przysługuje na każde dziecko
(również wszystkie dzieci
przebywające w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych),
bez względu na dochody rodziny.
– Od początku działania
programu do polskich rodzin
trafiło już ponad 108 mld
zł. Dzięki tym pieniądzom
rodzice mogą inwestować w
przyszłość i spełniać marzenia
swoich dzieci. Kiedy jeszcze
było to możliwe, regularnie
spotykaliśmy się i rozmawialiśmy z rodzicami. Nie ma
wątpliwości, że program „Rodzina 500+” poprawił sytuację
materialną rodzin, które mogą
sobie pozwolić na dużo więcej,

niż jeszcze kilka lat temu.
Odczuwają to przede wszystkim dzieci. To pokazuje, że
idziemy w dobrym kierunku,
Polacy mądrze korzystają z
tych pieniędzy – podkreśla
minister Marlena Maląg.
Do tego dochodzi także program „Dobry start”, czyli 300
zł na wyprawkę szkolną dla
każdego uczącego się dziecka.
To wsparcie dla ok. 4,5 miliona
uczniów i spore odciążenie dla
domowego budżetu w związku
ze zwiększonymi wydatkami
na początku roku szkolnego.
Zniżki dla rodzin
Inną formą wsparcia dla
rodzin jest też Karta Dużej
Rodziny, czyli system zniżek,
z których można skorzystać u
blisko 6,9 tys. partnerów w ponad 26 tys. lokalizacji w całej
Polsce. Od 2019 r. KDR przysługuje wszystkim rodzicom,
którzy kiedykolwiek mieli na
utrzymaniu co najmniej troje
dzieci.
Z Karty Dużej Rodziny
korzysta dzisiaj ponad 974 tys.
rodzin wielodzietnych.
– Ze zniżek można korzystać nie tylko w wielu sklepach – od odzieżowych przez
księgarnie po sklepy z zabawkami, ale też m.in. w kinach,

muzeach czy parkach rozrywki. Stopniowe odmrażanie gospodarki sprawia, że z części
z nich już możemy korzystać,
a niektóre zostaną otwarte w
najbliższym czasie. To wiele
różnego rodzaju atrakcji dla
młodszych i starszych dzieci
– wskazuje szefowa MRPiPS.
Dostępna i fachowa opieka
Programem, który wspiera
rozwój instytucji opieki nad
najmłodszymi dziećmi poprzez dofinansowanie do tworzenia nowych i wspieranie już
funkcjonujących miejsc opieki
takich jak żłobki czy kluby
dziecięce, jest „Maluch+”. Od
2018 r. to 450 mln zł rocznie.
Dzięki programowi z roku na
rok tych miejsc przybywa.
Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 6,3 tys. instytucji
opieki nad maluchami. Oferują one łącznie ok. 182,5 tys.
miejsc opieki.
– Coraz większa dostępność
miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi pozwala rodzicom
łatwiej godzić życie rodzinne
z zawodowymi obowiązkami.
Dobra fachowa opieka to spokojna głowa rodzica i szczęśliwe dziecko – mówi minister
Marlena Maląg.
Anna Czuchra
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Jarocińskie wspomnienia Krzysztofa Wodniczaka
Z pomysłodawcą i współorganizatorem Wielkopolskich Rytmów Młiodych w Jarocinie – Krzysztofem Wodniczakiem, autorem
PTAAAK–Muzyczne Brzmienia, rozmawia Marlena Stempniak
Czy sądzi Pan, że Spichlerz
będzie miejscem oddającym
Wielkopolskim Rytmom
Młodych uznanie wobec
dokonań muzycznych i
ukształtowaniu środowiska
pod MMG/FMR?
Odnośnie Spichlerza, to kilka osób z tych pierwszych
dziesięciu Rytmów zostało
dostrzeżonych i zaproszono
nas do udziału w tym poszerzonym gremium. Ja wtedy,
w latach 70., zapraszałem nie
tylko dziennikarzy, w miarę znaczących ze Sztandaru
Młodych i z Życia Warszawy,
z tygodnika Panorama, Polityka, Za i Przeciw ze Studenta(
ten Student był trochę takim
pismem drugiego obiegu tzn.
oficjalnie, ale cenzura pozwoliła na takie pismo w sensie
pewnego wentyla) , z magazynu Jazz, który miał dodatek
Rytm i Piosenka Przyjeżdżali
też dziennikarze i z Rozgłośni
Harcerskiej i z Polskiego Radia, wówczas tych programów
było niewiele. Telewizja też
jakby nie funkcjonowała we
właściwym muzycznym wymiarze. Chociaż raz udało
mi się zaprosić panią Bożenę
Walter, która prowadziła program Kamerata. Z Zbyszkiem
Filipkiem, który był redaktorem w tej Kamracie, udało mi
się to załatwić. I chyba coś z
tych Wielkopolskich Rytmów
Młodych może być w archiwum telewizji z tego programu
Kamrata. Ale tak jak mówię
dbałem o dziennikarzy prasowych i radiowych, naprawdę
tych artykułów czy omówień
po samych Rytmach było naprawdę wiele. Sam fakt, że w
tym czasie w latach 70- tych
było takich przeglądów regionalnych zdecydowanie więcej,
było kilkadziesiąt może, a
uchowały się tylko WRM.
W pobliżu Jarocina w Kaliszu były Rytmy nad Prosną.
Wcześniej był festiwal Awangardy Bitowej z zespołami o
proweniencji bardzo rockowej
i ogólnopolskim znaczeniu.
W Chodzieży również odbywały się podobny przegląd,
tam nawet pamiętam byłem
w jury. Zaproszono wówczas
bardzo już awangardowy znany zespół Klan, który później
występował z Mrowiskiem, ale
po dwóch, czy trzech edycjach
upadł. W Olsztynie był festiwal
czy przegląd Antałek. W Jeleniej Górze w Płocku, naprawdę
było tych festiwali wiele. Natomiast mogę powiedzieć, że
to, co się udało w Jarocinie, to
dzięki temu, że zawsze było
pięciu jurorów czy może nawet
sześciu, a wśród nich trzech
zawsze było dziennikarzy, a
trzech muzyków, byli to Jarosław Kukulski, Jerzy Milian,
Wojciech Skowroński ,Hubert
Szymczyński. Oczywiście
zdania muzyków zawsze bardziej się liczyły. Dziennikarze,
którzy tam byli w jury zarabiali po 150 zł, można sobie
przeliczyć, że w tamtym czasie
za 150 zł można było kupić
pół litra wódki Klubowej. Nie
mniej jednak ci ludzie nie tyle
się poczuwali do obowiązku,
ale wiedzieli, że to jest fajna
impreza. I zawsze odnotowywali czy w Świecie Młodych,
czy nawet w Sztandarze Młodych, w Życiu Warszawy to
już było takim znaczącym
odbiciem. Pomijam to, że w
miejscowej prasie czy to w
Ziemi Kaliskiej, czy Gazecie
Poznańskiej , Ekspresie czy

w Głosie Wielkopolskim też
starałem się, żeby, chociaż podać listę laureatów, nazwy tych
zespołów, którzy otrzymały
jakieś trofea czy wyróżnienia.
Także po latach dopatruje
się w tym może nie sukcesu,
ale przetrwania WRM. Tez
mogę powiedzieć, że to ja
doprowadziłem do tego, że
sesje nagraniowe w Rozgłośni
Polskiego Radia w Poznaniu
mogli nagrywać laureaci poszczególnych edycji WRM.
Miejscowe władze, też żywo
na to reagowały i upoważniły
mnie do zapraszania na koncert galowy zespoły i solistów
jakie preferowałem. A byłi to
Niebiesko Czarni z solistami
Adą Rusowicz i Wojtkiem Kordą ,Romuald i Roman, Anawa
z Andrzejem Zaucha, Niczego
Sobie ,IrJan itp.
Po dziesię ciu edycjach
WRM powstało w Poznaniu
Poznańskie Towarzystwo Jazzowe i szef tego towarzystwa
Henryk Frąckowiak przekonał
władze Jarocina w 1980 roku,
że na bazie tych Rytmów
niech powstanie coś nowego,
większego, ogólnopolskiego i
stąd ta pierwsza edycja Muzyki
Młodej Generacji. Ta nazwa
pojawiła się w Sopocie na Pop
Session. Henryk Frąckowiak
zaproponował, także ,aby organizatorami uczynić warszawski duet Walter Chełstowski, Jacek Sylwin. I to on ich
lansował. Ta pierwsza edycja
w Jarocinie MMG, nie wiem
czy powszechnie wiadomo
zasłynęła z czegoś powiedziałbym dzisiaj koniunkturalnego.
Mianowicie przyjechał z Opola zespół Tajne Stowarzyszenie Abstynentów, czyli TSA,
jako kwartet gitarowy, grupa
instrumentalna. I z Bochni
przyjechał zespół z wokalistą
Piekarczykiem i tam nastąpiło
zbratanie się i od tego pierwszego Jarocina TSA zaczęło
funkcjonować, jako taki zespół
stricte rockowy. Potem okazało
się, to już lata osiemdziesiąte,
że można trochę więcej, że UB
jakoś mocno w to ingeruje. Ale
ja nie jeździłem na te Festiwale. Pojechałem dopiero w
1987 r., kiedy miedzy Turbo,
a Armią wystąpił Czesław
Niemen. Jeszcze wtedy nie
współpracowaliśmy razem, ale
byliśmy w dobrych relacjach.
Byłem też na koncercie Irka
Dudki, który wystąpił, jako
Shakin’ Dudi. Jednak nie czułem się komfortowo w sytuacji,
w której wtedy się znalazłem.
Nie chodzi o to, że obraziłem.
Byłem nadal branzy, robiłem
inne ,acz autorskie kwestie.
Jeśli ktoś prosił mnie o jakieś
kontakty, które miałem to
użyczałem dlaczegóżby nie
być przydatnym, a może naiwnym…
Był Pan jednym z animatorów Wielkopolskich
Rytmów Młodych (przez
dziesięć lat - od 1970 roku
do 1979 roku), dlaczego
przy organizacji MMG
nie znalazł Pan dla siebie
miejsca? Czy problemem
był inny charakter imprezy, może nie stricte, ale w
znacznej części rockowy
czy chodziło o personalne
uwarunkowania?
Personalne nie, akurat dobrze
znałem Jacka Sylwina, on też
był quasi dziennikarzem w
kolorowym piśmie Czas, który się ukazywał w Gdańsku i
miał rubrykę muzyczną. Zda-

Proboszcz Edward Degórski,
Jan Majerowicz. Jednak nie
poszedłem za tym ciosem i
nie zabiegałem o to, żeby zostać honorowym obywatelem
Jarocina.

rzało się, że kilka rzeczy mu
podrzucałem do tej rubryki,
gdy przyjeżdżali jacyś znani wykonawcy do programu
telewizyjnego w Poznaniu
to przekazywałem mu teksty
lub serwis zdjęciowy. Kwestie
personalne nie odgrywały
znaczenia, ja w tych latach 80.
miałem inne zajęcia, organizowałem przez siedem lat Reegae
na Wartą w Gorzowie Wielkopolskim ,uczestniczyłem w
wielu imprezach, jako juror,
obserwator, czy jako recenzent
w festiwalach krajowych czy
zagranicznych. Nie miałem jakiegoś parcia żeby koniecznie
być w tym Jarocinie. W latach
90. kolejne władze zaproponowały mi podjęcie reanimacji
tego Festiwalu. Przedstawiłem
wówczas program, ale według
własnej wrażliwości rockowej.
Jako, że muzyka punkowa
była mi zawsze obca poza
zespołem, Strengers, dlatego,
że ci punkowcy okazali się
potem wspaniałymi muzykami
instrumentalistami. Natomiast
rock poszedł, szczególnie ta
warstwa semantyczna w bunt,
możne nie bardzo zrozumiały
dla mnie, wolałem tłumaczenia Zębatego, nurt piosenki
artystycznej czy literackiej z
pewnymi uszlachetnieniami.
Natomiast to, co proponowały
grupy punkowe wydawało
mi się ubóstwem muzycznym. Warstwa tekstowa była
taka, że nie czułem tego. W
tym czasie, czyli w latach
80. stworzyłem w Gorzowie

Reggae nad Wartą, gdzie nie
tylko zespoły reggeawe były
zapraszane, ale i np. Dżem.
Pamiętam, gdy o 4 nad ranem,
słońce już wschodzi, pada
deszcz, a Dżem gra, czuliśmy
się jak na prawdziwym Woodstocku tym amerykańskim.
Później organizowałem też
trochę mniejsze imprezy tematyczne jak Dobry wieczór
Mr Blues gdzie występowali
czołowi polscy wykonawcy.
Sekundowałem Dudkowi przy
pierwszych Rawach. W latach
90. organizowałem koncerty w
Poznańskiej Farze w ramach
Poznańskie Muzykalia. Potem
cykle poznaniacy Pamiętamy
Presleya, Urodziny Niemena.
Teraz pracuję nad koncertem
Klenczonowskim, który zorganizujemy wspólnie z siostrą
Hanią Klenczon. Mam też
przygotowaną wersję koncertową pt Nie lękaj się wspólnie
z zespołem Piotra Wiza Sun
Flower Orchestra. Ciągle mi
się chce, ale twierdzę, że Jarocin i WRM dały mi jakąś pieczątkę i przepustkę do wejścia
na parnas muzyczny..
Jest Pan wpisany w grono
siedmiu zasłużonych dla
historii miasta Jarocin, to
znaczące wyróżnienie
To dla mnie jest bardzo znaczące, tym bardziej, że wymieniona też jest tam pieśniarka
i sopranistka operowa .Elizabeth Schwarzkopf, Rudolf
Trankner, Johann Hugo Radolin, Emil Loowenthal, ks.

Czy takie Pana wyróżnienie
nie powinno mieć swojego
przełożenia na większe
podkreślenie roli WRM w
historii miasta, W. Chełstowskiego nie wpisano w
to grono
Może nie wymieniajmy tego
politycznego nazwiska. Jeśli
ktoś ma legitymacje KOD z
numerem 2 – to nie zasługuje,
aby wymieniać takie nazwisko
w rozmowie ze mną , Miałem
nawet taki próżny pomysł
Jarociny Wodniczaka, prezentacja artystów, którzy jeszcze
funkcjonują począwszy od
Hanny Banaszak, Małgorzaty Bratek a skończywszy na
Mietku, Blues Bend czy Kasie
Chorych, czy kilku muzykach,
którzy zasilają różne zespoły,
a przez Jarocin się przewinęli.
Zorganizowaliśmy z ówczesną
dyrektorką JOKu koncert Jarocin Come Back, który przeszedł bez echa, nie było nim
większego zainteresowania
wśród mieszkańców. Uważam
też, że jeśli chcę coś robić to,
to robię, każdy ma jakieś tam
swoje zadania i swoje zasługi.
Uważa Pan, że niedawno
obchodzona rocznica imprezy w Jarocinie, powinna być sygnowana: 40 lat
Festiwalu, czy 30 lat?
Powinno być tak jak jest w
statystyce, czyli 40 lat. Natomiast może za jakiś czas
organizatorzy będą chcieli
mieć godny jubileusz, bo pół
wieku to brzmi lepiej i wtedy
może połączą to wszystko w
jedna całość.
Podczas spotkania autorskiego książki Grunt to
bunt, G. Witkowskiego, W.
Chełstowski przyznał, że
błędem było niedocenienie
Rytmów i ich roli przy
rozwoju Festiwalu. Można
zauważyć coraz częstszą
skłonność, do „bicia się w
piersi”, wśród osób, które
również nie przypisywały
WRM wielu zasług.
Wielu myślało, nie tylko Walter, szczególnie młodzi muzycy, że od nich zaczął się
rock’n’roll, i że wcześniej niczego nie było. Znam chińskie
przysłowie, które mówi, że
jeśli się nie wie, kim się było,
to się nie wie, kim się jest. I
to oddaje chyba tą całą skazę,
jaka była. Gdyby to od tej
pierwszej edycji lat 80. nazwano MMG, ale np. w nawiasie
WRM, kto chciałby to by to
rozszyfrował oraz informacja,
że to jest 11 edycja, zachować
ciągłością. Tak mogło być, ale
postąpiono inaczej.
Sądzi Pan, że ciągłość
między WRM a MMG
zapewniła festiwalowi
możliwość istnienia? (jest to
jedna z tez, dlaczego władze
pozwoliły na działanie tej
imprezy)
Absolutnie władze to nie interesowało tym bardzie, że na
WRM przyjeżdżali dziennikarze np. też z Polityki w związku, z czym rozmawiali czy
pisali w konsultacji z Jerzym
Urbanem, który był kierownikiem działu krajowego w tym
tygodniku. Był bardzo skrupu-

latny i wymagający. Jeśli się
cokolwiek pisze trzeba było
mieć różne zaświadczenia.
Na tym spotkaniu Rady, żona
kolegi, który też współtworzył
Rytmy mówiła, że jakiś pan H.
się okazał współpracownikiem
SB. A teraz udostępnia jakieś
materiały i pamiątki. Wymieniła jego nazwisko, wskazując,
że tacy ludzie też się pojawiali
dopiero jednak w latach 80
– tych. Może współpracował
jakby na dwa fronty, starał się
przekazywać jakieś pozorne konflikty jednej i drugiej
stronie.
A czy w latach 70 – tych
miały już miejsce sytuacje, których doświadczali
późniejsi organizatorzy
F. z lat 80., czyli cenzura,
inwigilacja?
Nie było z tym żadnego żadnego problemu. Mimo, że np. zaprosiłem zespół Anawa, wtedy
Grechuta nie mógł przyjechać,
i zamiast niego przyjechał
Andrzej Zaucha. Były teksty
Leszka Aleksandra Moczulskiego, on był na indeksie
ale też inni krakowscy poeci
jak Adam Zagajewski, Julian
Kornhauser i wtedy były jakieś
kłopoty. Przypomina mi się, że
ten krakowski zespół nie mógł
wszystkiego śpiewać. Gdy zapraszałem rockowy zespół jak
Romuald i Roman czy też Niebiesko – Czarni, to te zespoły
wykonywały raczej repertuary
bez eksperymentów, raczej
swój, umownie zwany przebojowym. W tym czasie nie
odnosiłem wrażenia, że ktoś
może tym w jakiś sposób manewrować, czy manipulować.
Może, dlatego, że wówczas
najważniejszy był naczelnik,
sekretarz komitetu powiatowego, szef powiatowego ZSMP.
Choć nie uczestniczył Pan
w F. z lat 80., to na podstawie doniesień prasowych i
różnych relacji, uważa Pan,
że jarociński festiwal lat 80.
można określić, jako formę
oporu i manifestacji światopoglądowych młodych. Czy
jednak chodziło tam tylko o
możliwość jak na tamte czasy swobodnego szaleństwa?
Właśnie nie obserwowałem,
w związku, z czym, trudno mi
powiedzieć. Ja np. troszeczkę
wychowałem się na innej ideologii. Na ideologii ‘68 roku
gdzie w Paryżu studenci się
buntowali, potem ten okres
Dzieci Kwiatów, hipisów. Tam
była jakaś ideologia, może
nawet idea. Natomiast to, co
kilka lat temu działo się na
ulicach Londynu , a ostatnio
w miastach USA to powiem
brutalnie, chodziło tylko o
konsumpcję tym młodym ludziom, żeby zabrać markowe
ciuchy, telefony komórkowe,
czy kolorowe telewizory. Także to był też bunt, ale bunt z
myślą o konsumpcji i rabunku.
Tu nie było żadnej idei, ideologii. W latach 80. Federacja
Związków Młodzieży Polskiej
była jednym z głównych organizatorów, także trudno tutaj
powiedzieć, że to był buntZ
socjologicznego punktu widzenia – nie.. Jeśli bunt miał
się wyrażać, to tylko w tańcu
pogo. Może to była jakaś forma
buntu.
Czy Pan, jako organizator
wielu imprez muzycznych,
obserwując reaktywowany F., uważa Pan, idzie w
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dobrym kierunku, czy ma
szanse być ważną imprezą w Polsce w kolejnych
latach?
Firma, która to organizuje
nastawiona jest tylko na zysk.
Muszą się jej zgadzać słupki
finansowe. Także był moment, z tego, co czytałem, nie
byłem, to Węgorzewo mogło
zająć miejsce Jarocina. Jeśli
porównywać, konfrontować to
z ilością ludzi na tegorocznym
przystanku Woodstock, czy
Openerze, czy właśnie Węgorzewo, który też, w jakim
kierunku dryfuje.
Obecnym edycją F., często
zarzuca się zaniedbanie
Małej Sceny, promocji
młodych, początkujących
zespołów. Obecni organizatorzy odpierają te ataki
twierdząc, że impreza bazująca na Małej Scenie nie
jest w stanie się utrzymać
finansowo, Pana doświadczenie, co podpowiada w
takiej sytuacji?
W Jarocinie już od kilku
lat po prostu brak pomysłu.
Dlaczego zrobiono akurat
jubileusz Armii, notabene
fajnego zespołu, ich płyta Legenda ukazała się 20
lat temu. Ale dlaczego nie
pomyślano o trzech bardzo
ważnych rocznicach: 10 –
lecie śmierci Cichowskiego,
20 – lecie Ady Rusowicz,
która w Jarocinie wystąpiła i
30 – lecie śmierci Krzysztofa
Klenczona. Można było fajnie
taki wspominkowy koncert
zorganizować, chociażby w
małym pomieszczeniu dla tubylców, dla tych rówieśników
Klenczona, Ady Rusowicz
czy Cichowskiego. Wszyscy
mówią, że najlepszy koncert
w życiu Republika zagrała
w Jarocinie wówczas, kiedy
została obrzucona, dlaczego
więc tam o tym zapomniano?
Czy w Spichlerzu upatruje
Pan możliwość na podkreślenie znaczenia WRM dla
całego Festiwalu?
Miejsce na 50 – lecie polskiego rock’n’rolla jest w innej
miejscowości, w Trójmieście.
Tam powstała 10 lat temu
wystawa, bardzo subiektywna Franciszka Walickiego,
przedstawił artystów, z którymi współpracował, czyli był
kącik Niebiesko – Czarnych,
był kącik Breakoutu był kącik
Czerwonych Gitar i Klenczona
i był kącik Niemena. Zebrał
dużo zbiorów, były to jego
osobiste pamiątki. Tutaj, jeśli
chodzi o Spichlerz to merytorycznie tworzy duet Leszek
Gnoiński i Robert Jarosz,
koordynatorem jest - Robert
Kaźmierczak. Najbardziej
podobała mi się prezentacja,
Mirka Makowskiego.
W Gdańsku funkcjonuje
również muzeum polskiego
rocka, autorstwa Skiby i
Konja.
Tam są tylko 3 gitary, dwa
kapelusze, 5 czy 10 płyt analogowych, 12 plakatów i 3 afisze,
zupełna partyzantka. Myślę, że
takie pączkowanie. Niech Jarocin ma swój Spichlerz, niech
on dotyczy WRM, aby można
było skatalogować i zdygializować to wszystko, co było. W
takim muzeum jest też miejsce
na zbiory pasjonatów, którzy
maja swoje prywatne archiwa,
których się raczej nie pozbędą, ale niektóre rzeczy może
użyczą. Jest taka mała izba,
pamięci Krzysztofa Klenczona
w Szczytnie. Jest kilka gitar
Krzysztofa, plakaty związane
z jego koncertami, próbne
nagrania, jakieś zdjęcia. Tutaj
lokalność powinna jednak decydować, czyli głównie WRM
i MMG i dalszy rozwój tej
imprezy, a nie od razu apetyty
na ogólnopolskie.

MUZYCZNE BRZMIENIA
Publiczność z latach 80
– tych można zobaczyć w
wielu filmach, wiele się o
niej mówiło i mówi, jeżeli
chodzi o Rytmy, jaka więc
była tamta widownia, domyślam się, że raczej pogo
nie tańczono.
Nie, tym bardziej, że te imprezy były w JOK-u albo kinie
Echo. To była publiczność
miejska, w dwóch czy trzech
przypadkach widziałem przyjechała jakaś ekipa autobusem, fani jakiegoś zespołu,
wycieczka z Żar czy z innej
miejscowości, bo zagrał ich
zespól, który był przypuszczam przy domu kultury lub
Zakładowym Domu Kultury.
Zakład miał swój autokar i
przywiózł ludzi i po koncercie
wracali. Także była to raczej
publiczność stricte jarocińska
plus dziennikarze, obserwatorzy, którzy przyjeżdżali do
Jarocina. Przyjeżdżali późniejsi managerowie Nalepy, Grechuty czy też Skowrońskiego
żeby posłuchać tych muzyków
i ewentualnie im zaproponować pracę. Frekwencja raczej
zawsze była 100%, szczególnie
na tych koncertach galowych,
podsumowujących, gdzie byli
laureaci i zespół, o którym
się mówiło, że byli gwiazdą.
Nawiązywały się też miłe
kontakty. Zawierzono mi i to
ja zapraszałem zespoły, aby
zagrały w tych koncertach
galowych
Moment przejścia z WRM
na MMG czy publiczność
zmieniała się od pierwszej
nowej edycji?
Szczególnie dużo osób z Wielkopolski przyjechało na pierwsze Jarociny MMG, już były
takie sygnały. Nie było dobrodziejstwa internetu, ale pocztą
docierało, że jest taki festiwal,
warto przyjechać. Nie wiem
czy na pierwszym, czy drugim
Festiwalu były pola namiotowe. W tych 10 latach WRM
nie myśleliśmy, żeby wyjść tak
szeroko. Zauważyłem chyba
na drugim takim festiwalu w
Chodzieży, takie możliwości,
tam były idealne warunki, był
amfiteatr, chyba na 300 osób,
pole, na co najmniej 200 domków kempingowych, tez pole
namiotowe, i wszystko przy
jeziorze. W sposób naturalny
można było to robić. I tam
skończyły się te przeglądy i
od razu powstały warsztaty
jazzowe, a w Jarocinie raczej
te wszystkie początkowe imprezy były adresowane do
mieszkańców.
A gdyby Pan działał przy
organizacji festiwali, po ‘79,
jaki starałby się Pan; nadać
mu kierunek muzyczny?
Zachował bym formę eklektyczną. Nie mam zdecydowanego, ulubionego nurtu muzycznego czy konwencji stylistycznej w związku, z czym
najbardziej mi odpowiadają
formy urockowione, ale instrumentowane większymi formami, czy to keyboardami, czy
też prawdziwymi smyczkami.
Formy połączeniowe: klasyczne z rockowymi. Dopuszczałbym, prawie wszystkich, ale
chyba dystansowałbym się od
punkowych form, tak jak teraz
zupełnie bym nie dopuszczał
rapu czy hip hop-u. Robiłem
festiwale z przesłaniem, festiwale muzyki chrześcijańskiej.
I zapraszałem nawet zespoły
śpiewające ku chwale Pana.
Jestem może ortodoksyjny,
jeśli gospel to w takiej formie
korzennej, jak reggae to też
w przekazie korzennym. Nie
był bym tak otwarty znając
siebie, bo staram się być osobą
obiektywną, ale zachowawczą
i konserwatywną. Przypomnę
że przez całe dorosłe życie
kieruję się dewizą LPIEJ BYĆ
NIŻ MIEĆ111
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The Rolling Stones ... z łezką w oku
„Randez-vous o 6.10”
- pewnie niewiele słowa
te mówią współczesnej
młodzieży, „pokolenia
MTV”. Dzisiejsza młodzież
przyzwyczajona jest do
tego, że wszelkie nowości
zza oceanu docierają do nas
natychmiast i mogą praktycznie tego samego dnia,
co gdzie indziej na świecie
posłuchać najnowszego
przeboju tego czy tamtego
wykonawcy.
Nie zawsze tak bywało – i to
nie tylko dlatego, że nie zawsze
był internet. Były czasy, gdy
każdy dźwięk i każde słowo
były sprawdzane pod kątem
ideologicznym, a władze próbowały decydować nawet o
tym, czego obywatele mają
słuchać. Pamiętny koncert The
Rolling Stones w Warszawie w
1967 roku był zaskakującym
wyjątkiem, bowiem nawet
rodzimą odmianę rock’n’rolla
„bezpieczniej” było nazwać
„mocnym uderzeniem” „big
-beate’m”. W tym samym roku,
w którym w Warszawie wystąpili „Stonesi”, Radio Wolna Europa zaczęło nadawać
poranną audycję „Ranez-vous
o 6.10”, prowadzoną przez
Danutę Nowakowską i Jana
Tyszkiewicza, w której można
było usłyszeć nową i modną
muzykę, która nie miała dostępu za „Żelazną Kurtynę”. Był

to pewien sposób, by młodym
– przede wszystkim – ludziom
w Polsce przynieść odrobinę
wolności, a z drugiej strony,
przyciągając ich muzyką do
radioodbiorników, pobudzić
ich także do zaangażowania się w życie społeczne i
polityczne, do dążenia do
przemian w kraju. Przez wiele
kolejnych lat młodzi siadali
przy radiach, by móc posłuchać Elvisa Presleya, Fatsa
Domino, Perry’ego Como,
Jerry Lee Lewisa czy Pata
Boona i wielu innych.
Wśród tych młodych, którzy
w tamtych latach o poranku
zasiadali przy radioodbiornikach, był m.in. Krzysztof
Wodniczak, który po latach
podkreśla, że właśnie ta audycja ukształtowała jego muzyczne upodobania. On to właśnie
postanowił samą audycję,
a nade wszystko jej klimat,
przypomnieć Poznaniakom,
tworząc „audycję na żywo”
w klimatycznym bistro „Ab
Ovo” przy ul. Jackowskiego.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się pod koniec grudnia
ub.r, a kolejne w styczniu. Idąc
na to drugie spotkanie z 20
minutowym wyprzedzeniem
sądziłem, że będę jednym z
pierwszych, ale obie sale lokalu były już pełne. Jest to zadziwiające, jak temu człowiekowi
udaje się przyciągnąć tak wielu
ludzi bez wielkiej reklamy.

Choć wieczór nie zaczął
się tak, jak zaczynały się programy RWE, a od „Karawany” Duke’a Ellingtona, to z
pewnością nikt nie narzekał,
gdyż wspaniale wprowadziła
ona zgromadzonych w klimat spotkania. Potem Jerzy
Garniewicz zaśpiewał polską wersję wspaniałej „La
Boheme” Charlesa Aznavoura.
Mało że polską, to jeszcze do
tego poznańską, gdyż paryski
Montmartr wykonawca zamienił na poznański Sołacz
– bodajże najbardziej urokliwą
dzielnicę tego miasta, która
mogłaby oczarować wielu
artystów. Pojawił się też Tadeusz Lis – uliczny artysta,
znany dobrze bywalcom poznańskiego Starego Rynku, o
którym cała Polska usłyszała
w 2012 roku, gdy „strażnicy
prawa” próbowali go stamtąd
usunąć i karać za „zakłócanie
spokoju”. Mogliśmy usłyszeć
„Hey rock’n’roll”, „Bradiagę”,
swoje własne utwory - „blues
dla bezdomnych” i „Poznań
nasze miasto” - i kilka kawałków z repertuaru grupy
„Dżem”. Wspomógł on też...
połowę zespołu Mill Street
One, czyli Macieja Osucha i
Marcina Bilskiego. Połowę,
gdyż druga połowa zespołu
pozostała za murami... aresztu
przy ul. Młyńskiej 1.
Zespół „Zielony Koń” wykonał piosenki z repertuaru

Jacka Kaczmarskiego: „Modlitwę o wschodzie słońca”
(„Każdy twój wyrok przyjmę
twardy...”) i „Mury”. „Moja
żona, lekarz weterynarii z
4 0 -let n i m st a żem, chyba
jeszcze zielonego konia nie
widziała, ale dziś miała okazję wysłuchać” śmiał się K.
Wodniczak, a młodzi artyści
zebrali zasłużone brawa. Był z
nami także prof. Piotr Kałużny
– znakomity pianista, który
grywał z takimi sławami, jak:
Henryk Miśkiewicz, Krzesimir Dębski, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski,
Jan Ptaszyn Wróblewski, Natalie Cole czy Hanna Banaszak...
Tego wieczoru wstąpił w towarzystwie Eweliny Rajchel,
a razem wykonali dla nas:
„That’s what friends are for”
i „Falling out of love” Burta
Bacharcha oraz „Nim wstanie
dzień” Krzysztofa Komedy.
Bardzo trudno byłoby wymienić wszystkich, którzy
tego wieczoru mieli w ręku
mikrofon – choć pewnie by
wypadało. A usłyszeć mogliśmy jeszcze kawałki Erica
Claptona, Roya Orbisona,
Richie Kinga, Jimmiego Hendrixa, Janis Joplin czy Elvisa
Presleya... Przy dźwiękach
muzyki czas szybko płynął i
choć chciałoby się pozostać do
białego rana... No, ale przecież
będą kolejne takie spotkania!
Marcin Winiarski

Nowoczesny portal internetowy dla seniorów
Już od pięciu lat działa
nowoczesny portal internetowy dla wielkopolskich
seniorów. Jego adres to
www.brawosenior.pl. Jest to
miejsce, gdzie starsze osoby
znajdą niezbędne dla siebie
informacje.
Szczególnie podczas pandemii zawarte tam informacje
były niezwykle przydatne dla
wielkopolskich seniorów. Na
portalu publikowane są także
najnowsze informacje dotyczące seniorów, zaproszenia
na imprezy, kursy i warsztaty
skierowane do osób starszych.
Nie brakuje także relacji wideo z imprez senioralnych.
Znajdują się tutaj także porady
dotyczące życia codziennego.
Prezentowana jest twórczość
fotograficzna, filmowa, plastyczna oraz literacka osób
starszych. Natomiast w dziale
„Nasze historie” publikowane
są wspomnienia wielkopolskich seniorów z ich życia. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje dział „Grająca szafa”,

gdzie prezentowane są piosenki z młodości seniorów. Są one
opatrzone krótkimi notami
biograficznymi ich wykonawców. Nowością
jest również
„Kino seniora”, w którym
można zobaczyć filmy dokumentalne i fabularne, którymi zainteresowane są starsze
osoby. Nie brakuje także bazy

tele-adresowej wielkopolskich
organizacji zajmujących się
seniorami. Odwiedzając portal
www.brawosenior.pl znajdziemy bieżące
informacje
z Poznania,
w tym prognozę po gody. Być
może najciekawszą propozycją jest codzienna prezentacja czterominutowego filmu

przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z Wielkopolski, które miały miejsce
tego właśnie dnia. Na stronie
zamieszczone są także obrazy
z kamer internetowych w Poznaniu i Nowym Jorku.
Projekt realizowany jest
przez Fundację Obywatelską
„Czas Jaszczurów” i współfinansowany przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego i Powiat Poznański.

Posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów
Kolejne posiedzenie Miejskiej
Rady Seniorów, podobnie jak
poprzednio spotkanie odbyło się poprzez internetowy
system wideokonferencji. Na
spotkaniu omawiano i zatwierdzono między innymi:
-Stanowisko MRS w sprawie
domów pomocy społecznej,
-Problem wykluczenia cyfrowego seniorów. Miejskie
programy i postulaty Rady,
-Czas pandemii a tradycyjne
przedsięwzięcia miasta na
rzecz seniorów, oraz -Zatwierdzono komunikat i formularz
zgłoszenia do honorowego
wyróżnienia Senioribus optime meritis. W dobie pandemii
członkowie Rady nadal są
aktywni i na wszelkie możliwe

sposoby zajmują się sprawami
osób starszych. Mimo braku bezpośrednich kontaktów
z seniorami, co wynika z
wprowadzonych przez władze
obostrzeń, Rada działa i również na bieżąco odpowiada na

wszelkie pytania kierowane
pocztą elektroniczną. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze zagrożenie koronawirusem
i kiedy wreszcie można będzie
powrócić do normalnej pracy,
w tym dyżurów i spotkań, jed-

nak obecna aktywność Rady
zasługuje na uznanie, tym
bardziej że wszelkie działania
i postulaty dzięki właściwej
polityce miasta są realizowane
niemal w całości.
Roman Szymański
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