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BEZPłATNY

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

ODWIEDŹ NAS:

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 tel. 509 408 163
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Od września 2022 w ramach 
Centrum Kształcenia dla Do-
rosłych w Grodzisku Wlkp. 
swoją działalność rozpocznie 
Branżowa Szkoła II Stopnia. 

Szkoła będzie kształciła 
w zawodach:

- technik pojazdów samo-
chodowych

- technik handlowiec
- technik żywienia i usług 

gastronomicznych
- technik usług fryzjer-

skich
Nauka w BS II trwa 2 lata 

i może zakończyć się egzami-
nem maturalnym oraz egza-
minem zawodowym. 

Szkoła pracuje w trybie 
zaocznym dzięki czemu po-
zwala Słuchaczom godzić 
pracę i zdobywanie doświad-
czenia zawodowego z dal-
szym kształceniem.

Przyszli absolwenci Bran-

żowej Szkoły II Stopnia to 
praktycy i specjaliści, którzy 
zasilą szeregi bardzo poszu-
kiwanej na rynku pracy ka-
dry. 

Centrum Kształcenia 
dla Dorosłych w Grodzisku 
Wlkp. już od ponad 20 lat 
aktywnie działa na rynku 
edukacyjnym regionu, przy-
czyniając się do promowania 
kształcenia ustawicznego 
i rozwoju edukacyjnego spo-
łeczności lokalnej. Szkoła 
oferuje również kształcenie 
w Liceum Ogólnokształ-
cącym dla Dorosłych oraz 
Szkole Policealnej między 
innymi w zawodzie technik 
BHP oraz technik admini-
stracji.  

Więcej informacji o Szkole 
na stronie www.ckdgrodzisk.
pl w zakładce Szkoła Branżo-
wa II Stopnia 

Wybraliśmy się tutaj tradycyjne jak co roku,aby miło spędzić niedzielne popołudnie w doborowym gronie znajomych. Dni 
Pieczarki w Wielichowie jest idealną okazją do uczczenia wspólnej pasji jaką jest motocykl - powiedział Mirosław Kmiecik

Nowa szkoła w Powiecie 
Grodziskim

Ich pasją jest motocykl

W dniu 31 maja br. odby-
ła się konferencja prasowa 
zorganizowana przez Po-
sła Prawo i Sprawiedliwość 
Marcina Porzucka informu-
jącego o wyniku ostatniego 
naboru wniosków w ramach 
Rządowego Funduszu Polski 
Ład. Powiat Nowotomyski 
otrzymał wsparcie finanso-
we w kwocie 14 775 000,00zł 
na realizację dwóch zadań 
inwestycyjnych. Przebudowę 
szpitala oraz przebudowę bu-
dynku Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno-
-Kartograficznej. O wpisanie 

tych inwestycji do programu 
rządowego zabiegał również 
Radny Powiatu Adam Frąc-
kowiak. Powiat wskazał na 
szpital a Gmina Nowy Tomyśl 
na stadion na który zosta-
ło przeznaczone (10 mln zł). 
jak ważna to jest inwestycja 
mówił o tym Radny Gminy 
Tomasz Wlekły. Natomiast 
Gmina Kuślin otrzyma środ-

ki na oczyszczalnię ścieków 
i budowę ścieżki rowerowej. 
Radny Powiatu Sylwester 
Kamyszek ma już kolejne po-
mysły na kolejne nabory min. 
na budowę drogi Opalenica 
- Lwówek. Gmina Opalenica 
otrzymała dotację na wybu-
dowanie świetlic wiejskich 
w Wojnowicach i Dakowych 
Mokrych, ponieważ miesz-
kańcy z z dużą cierpliwością 
i nadzieją oczekują tych in-
westycji. Natomiast Gmina 
Miedzichowo otrzymała 
na oczyszczalnie ścieków 
w Bolewicach. Obecny na 
konferencji Wójt Stanisław 
Piechota wspomniał również 
o drugiej inwestycji a będzie 
to termomodernizacja szkoły 
w Miedzichowie. Środki tra-
fią również do Gminy Lwó-
wek oraz Zbąszynia. Poseł 
Marcin Porzucek w swojej 
wypowiedzi powiedział min, 
że to samorządowcy wskazu-
ją które inwestycje są najbar-
dziej potrzebne. W imieniu 
Starosty na tej konferencji 
reprezentowały Panie; Sekre-
tarz Powiatu Ewa Bąbelek, 
Skarbnik Powiatu Barbara 
Golon, Kierownik Wydziału 
Inwestycji Adrianna Brzo-
stowska.

Prawie 15 mln dla Powiatu 
Nowotomyskiego

Powiat Nowotomyski 
otrzymał wsparcie 
finansowe w kwocie 
14 775 000,00zł 

„
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Działacze i członkowie PiS 
powiatu nowotomyskiego 
i grodziskiego spotkali się 
w uroczej miejscowości Te-
respol przy trasie Wielicho-
wo- Wolsztyn. Na spotkanie 

przybyli poseł PiS Krzysztof 
Czarnecki, szef okręgu no-
wotomyskiego Adam Frąc-
kowiak oraz szefowa okręgu 
grodziskiego Danuta Nijaka. 
Z różnych okolic przyjecha-

li członkowie PiS około 40 
osób. Gościli się wszyscy przy 
grillu do późnych godzin wie-
czornych.

Franciszek Gwardzik

Spotkanie integracyjne w Terespolu

Na koniec maja do Rako-
niewic przybył wojewoda 
Wielkopolski Michał Zie-
liński oraz poseł PiS Mar-
cin Porzucek. Spotkanie to 
było szczególne albowiem 
zostały wręczone czeki na 
inwestycję samorządowcom 
z Rakoniewic, Kamieńca, 
Wielichowa, Granowa, Gro-
dziska oraz powiatu grodzi-
skiego. Warto zaznaczyć, że 
powiat grodziski otrzymał 
60 milionów złotych co jest 
drugą kwotą w kraju po wo-
jewództwie Mazowieckim. 
Poszczególne gminy otrzy-
mały: Wielichowo 14 mln 
na oczyszczalnie ścieków, 
Rakoniewice18 milionów 
na kanalizację. Granowo 5 
milionów na oczyszczalnie. 
Kamienieć także 5 milionów 
na przebudowę ulicy i drogi. 
Gmina Grodzisk 9,5 milio-
na na remont drogi. Powiat 
Grodzisk Wlkp. 5 milionów 
na przebudowę drogi. Czeki 
wręczyli wojewoda Michał 
Zieliński oraz poseł PiS Mar-
cin Porzucek.

Franciszek Gwardzik

60 milionów dla samorządowców 
Gmin i powiatu grodziskiego 

z „Polskiego Ładu”
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Jak przedstawia się budowa 
Mierzei Wiślanej?
Musimy spojrzeć na pewną 
rzecz, która się dzieje w Pol-
sce. Przez wiele lat było tak, że 
Polska liczyła tylko na środki 
unijne i realizowała inwesty-
cje z tych środków. Te inwe-
stycje były realizowane w za-
sadzie na takim poziomie, że 
mogły do nich przystąpić fir-
my zagraniczne z dużym ka-
pitałem. Nasze firmy były wy-
eliminowane. Dzisiaj dzieje 
się to dwutorowo. Wszystkie 
samorządy mogą aplikować 
o środki rządowe z polskiego 
ładu dla środowisk popege-
erowskich, środki z funduszu 
inwestycji lokalnych, czyli 
wiele miliardów złotych trafia 
do samorządów. Samorządy 
otrzymując wsparcie obojęt-
nie czy to będzie pięć milio-
nów czy dwadzieścia mogą 
ogłosić przetarg i do tego 
przetargu przystępują  nasze 
polskie firmy, które tworzą 
rynek pracy. Musimy jednak 
wiedzieć, że aby kraj się roz-
wijał pewne decyzje muszą 
być podjęte na szczeblu stra-
tegicznym ponieważ przez 
wiele lat nasi poprzednicy 
zamykali linie kolejowe, wy-
łączali przewozy autobusowe, 
sprzedawali porty, sprzeda-
wali stacje benzynowe i te-
lekomunikacje. One zaczęły 
znajdować się w rękach ob-
cego kapitału, który zarabiał, 
a my Polacy ponosiliśmy kosz-
ty wnosząc opłaty nie mając 
nic z tego. Dzisiaj ten trud 
jest odwrócony, ponieważ 
polskie banki, których udzia-
ły zostały odkupione, które 
za premiera Tuska zostały 
sprzedane, te banki wspiera-
ją inwestycje w Polsce. Jeżeli 
mówimy o Mierzei Wiślanej 
to koszt tej inwestycji wynie-
sie około dwóch miliardów 

złotych. Ta mierzeja pozwoli 
na transport, który będzie 
od Elbląga już wypływał nie 
tylko do morza Bałtyckiego 
ale również w rejsy morskie 
na całym świecie. Więc ruch 
towarów będzie znacznie 
większy. Musimy mieć świa-
domość, że konflikt w któ-
rym Rosja niszczy Ukrainę, 
która jest państwem o dużym 
zasobie produkcji żywności 
jest odcięta od Morza Czar-
nego więc musi ten towar 
wyeksportować przez Polskę 
od Elbląga. Poprzez przekop 
Mierzei Wiślanej uniezależni-
liśmy się do Rosji w żegludze 
po Zalewie Wiślanym. Nasze 
statki nie będą musiały wpły-
wać na terytorium Rosji. 

Drugą newralgiczną inwe-
stycją jest budowa portu 
kontynerowego w porcie 
gdyńskim.
Obecnie ten port przynosi 
rocznie 40 miliardów prze-
robu, co daje Polsce kilka mi-
liardów zysku. Ten port jest 
bardzo potrzebny, i dlatego 
będzie rozbudowany. Takie 
kraje jak Czechy czy Słowa-
cja, które nie mają dostępu do 
morza, korzystać będą mogły 
z tego korzystać. Dlatego au-
tostrady A1, A2 iA4 są roz-
budowywane z tą myślą, aby 
pobudzić transport towarów. 
Również linie kolejowe, które 
są modernizowane pozwolą 
na przewóz towarów do portu 
komunikacyjnego pod Łodzią, 
który będzie lotniskiem o du-
żym znaczeniu strategicznym 
dla całego świata. Koszt tej 
inwestycji wyniesie w grani-
cach 30 miliardów złotych. 
Przez 15 lat te wydane pienią-
dze się zwrócą a w przyszłości 
będziemy zarabiać. Może zo-
staniemy dużym ośrodkiem 
tranzytowym w Europie, co 

będzie  miało duże znaczenie 
dla rozwoju naszej gospodar-
ki.

Czy Polska jest krajem bez-
piecznym i na wschodniej 
granicy nie grozi nam inwa-
zja rosyjska?
Musimy mieć tą świadomość, 
że jeżeli wojsko amerykańskie 
u nas stacjonuje, są zabez-
pieczeniem przeciwko rosyj-
skiej agresji. To wojsko jest 
gwarancją bezpieczeństwa 
dla kapitału zagranicznego 
w Polsce, który bez obawy 
może zainwestować większe 
środki finansowe. Można po-
wiedzieć, że będziemy bardzo 
szybko się rozwijać, i będzie-
my graczem ekologicznym na 
rynku europejskim, a także 
światowym, bo przypomnę, 
że obecnie jesteśmy 21 krajem 
na świecie pod względem roz-
woju gospodarczego, i jeżeli 
Rosja zostanie wyrzucona za 

to, że zaatakowała Ukrainę 
to będziemy w tak zwanym 
rynku G20 jako 20 państwo 
na świecie pod względem go-
spodarczym.

Pana zdaniem kiedy wresz-
cie Polska  dostanie należne 
pieniądze, a sądy zostaną 
odpolitycznione?
Unia Europejska jest two-
rem zbudowanym na zasa-
dzie wnoszonych opłat przez 
wszystkie państwa człon-
kowskie. Przez to tworzy się 
budżet unijny. Polska co roku 
wpłaca więcej do tego budże-
tu, i to jest uzależnienie od 
rozwoju gospodarczego kraju. 
Może tak się stać, że niedłu-
go będziemy tyle wpłacać, ile 
otrzymujemy. W wyniku kry-
zysu wywołanego COVID-19 
Unia Europejska doszła do 
wniosku, że faktycznie trzeba 
wesprzeć gospodarkę, która 
była wyłączona i wiele państw 

straciło środki finansowe 
zadłużając się, żeby zakłady 
nie bankrutowały. Są to jed-
nak środki kredytowe. Jeżeli 
Polska ma napisane, że ma 
otrzymać 32 miliardy euro 
plus 26 miliardów kredytu 
to Polska będzie musiała  po-
przez wyższe składki przez 15 
lat te pieniądze oddać. Można 
powiedzieć, że te środki nale-
żą się wszystkim państwom. 
Niestety Unia te środki nam 
wstrzymała. Jest to wynikiem 
działań krajowej totalnej opo-
zycji, która będąc członkiem 
Europejskiej Partii Ludowej 
inicjuje na forum europejskim 
„debaty” o praworządności, 
donosi na Polskę do instytu-
cji unijnych. Występują z po-
stulatami, żeby środki unijne 
nie były kierowane do Polski, 
i żeby je zabrać. Okazało się, 
że ten nacisk związany jest 
z przewodniczącym tej unij-
nej Partii Ludowej Donaldem 
Tuskiem, co powoduje że te 
pieniądze są wstrzymywa-
ne. Ich celem jest powrót do 
władzy, kosztem dobrobytu 
w Polsce. Musimy pamiętać 
o jednym, że to Polacy tracą 
a nie PiS. To cała opozycja i ich 
rodziny także tracą. Przypo-
mnę, że w każdym państwie 
obowiązujące prawo. Nie 
ma jeszcze przyjętej wspól-
nej Konstytucji i wspólnego  
rządu w Unii Europejskiej, 
więc każde państwo kieruje 
się swoim prawem. W Polsce 
wszystkie instytucje i przed-
siębiorcy mają nadzór, pod-
legają kontroli. Pytam więc, 
dlaczego nie mają być kon-
trolowani sędziowie, którzy 
np. komuś zabrali pieniądze, 
czy jak sędzia jechał po pi-
janemu, potrącił dziecko na 
pasach, dokonał malwersacji, 
czy pracował z aferzystami. 
Takich przypadków nie może 

chronić immunitet. Ci sędzio-
wie, którzy łamią prawo, nie 
chcą wyrazić zgody na taką 
komisję, i to oni mówią o pra-
worządności. My chcemy sę-
dziów, którzy działają spraw-
nie i sprawiedliwie.

Co się  musi zdarzyć, aby za-
pobiec ludobójstwu Putina?
Rosyjskim politykom nie 
można wierzyć. Jeszcze przed 
rozpoczęciem wojny mówili, 
że nie będą atakować Ukra-
iny. Później okazało się, że 
w krótkim czasie w ciągu 
dwóch, trzech dni chciano 
zająć i podporządkować sobie 
Ukrainę. Nie liczył się Putin 
ze stratami nie tylko swoich 
żołnierzy, ale także ludności 
ukraińskiej. Nie patrzy na to, 
że niszczy infrastrukturę: 
szkoły, szpitale i zabija mat-
ki z dziećmi. Od 30 lat, kiedy 
Ukraina uzyskała wolność do 
dnia dzisiejszego Ukraińcy 
wykazali bardzo silną miłość 
do Ojczyzny, że będą walczyć 
aż do zwycięstwa. Tą wojnę 
można uznać jako ogólno-
światową, ponieważ wiele 
państw w Europie jest w nią 
zaangażowanych. Pomoc mi-
litarna państw zachodnich, 
i Polska która przyjęła po-
nad trzy miliony uchodźców, 
stwarzają szanse, żeby tą woj-
nę wygrała Ukraina. Praw-
dopodobnie ta wojna może 
jeszcze potrwać tygodnie 
a może i miesiące. Wprawdzie 
strata sprzętu wojskowego 
jest ogromna, ale jednak jest 
jedna rzecz niebezpieczna. Na 
ile ten guzik od pocisku ato-
mowego zostanie użyty, a na 
ile jest to straszenie. Może tak 
być, że tego guzika nie użyje, 
ale może się okazać, że fak-
tycznie jest chory i naciśnie 
kierując nie na świat ale np. 
na Kijów.

Mierzeja Wiślana i port kontynerowy priorytetem
 Z posłem PiS Krzysztofem Czarneckim- szefem okręgu pilskiego o inwestycjach- rozmawia Franciszek Gwardzik

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

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

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin
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4 czerwca 2022 r. mieszkańcy 
Kurowa spotkali się na Festy-
nie Rodzinnym z okazji Dnia 
Dziecka.

O godzinie 16.00 dzieci 
z rodzicami spotkali się przy 
świetli wiejskiej, gdzie cze-
kały na nich sportowe kon-
kurencje m.in. przeciąganie 
liny, bieg z jajkiem, rzut be-
retem do celu, a także jedze-
nie pączka na czas. Młodsi 
uczestnicy mogli skorzystać 
także z malowania twarzy 
oraz zaplatania warkoczy-
ków.

Po konkurencjach na dzieci 

czekała niespodzianka – spo-
tkanie z przedstawicielami 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Grąblewa. Rodziny mogły 
wziąć udział w przygotowa-
nym przez strażaków torze 
przeszkód. Dużą radość spra-
wiły dzieciom także przewo-
zy wozami strażackimi. 

Na zakończenie na wszyst-
kich gości czekały smaczne 
kiełbaski. Dzieci otrzymały 
także słodkie upominki.  Or-
ganizatorami spotkania byli: 
Rada Sołecka oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich w Kuro-
wie.

Blisko 200 młodych zawod-
ników z Kościana, Wolszty-
na, Rakoniewic, Grodziska 
Wielkopolskiego, Kargowej, 
Zbąszynia i Zielonej Góry 
wzięło udział 4 czerwca 
2022 r. w Turnieju Pierwszy 
Krok Taekwondo Olimpijskie 
Rakoniewice 2022. Zawody 
odbyły się w Hali Sportowo 
– Widowiskowej w Rakonie-
wicach.

Zawody oficjalnie otwo-
rzyli: Pan Arkadiusz Pawłow-
ski – Zastępca Burmistrza 
Rakoniewic, Pani Bożena 
Turała – Prezes UKS SMO-
KI Rakoniewice, gospodarzy 
Turnieju oraz Trener Krzysz-
tof Frankiewicz.

Młodzi adepci Taekwon-

do rywalizowali w konku-
rencjach sprawnościowych 
i w walce sportowej.

Zawodnicy podczas te-
stów sprawnościowych brali 

udział w trzech konkurencja : 
ap-chagi ( kopnięcie dosiężne 
), dubal dangseon ( popularna 
przeskokówka ), oraz dollyo 
chagi olgul ( serie kopnięć na 

wysokość głowy z zawieszo-
nej nogi ). Z każdej kategorii 
i konkurencji wyłaniano me-
dalistów. Po konkurencjach 
sprawnościowych zawodni-

cy wzięli udział w Kyorugi - 
czyli w walkach sportowych. 
Zawodnicy zostali podzieleni 
na kategorie wagowe i wie-
kowe, z których po zaciętych 
walkach wyłaniano medali-
stów tej konkurencji.

Rywalizacja pomiędzy 
młodymi adeptami taekwon-
do była bardzo zacięta, na 
szczęście obyło się bez więk-
szych kontuzji.

Turniej przebiegł bardzo 
szybko i sprawnie w atmos-
ferze rywalizacji, ale również 
przyjaźni                i koleżeństwa. 
Bardzo duża zasługa w tym 
sędziów z Polskiego Związ-
ku Taekwondo Olimpijskie-
go którzy bardzo sprawnie 
i z dużym profesjonalizmem 

przeprowadzili  konkurencje 
walk,. 

Dla niektórych zawodni-
ków, szczególnie tych naj-
młodszych, były to pierwsze 
zawody w życiu, ich zaanga-
żowanie niekiedy wzbudzało 
podziw i wiele emocji.

Turniej odbył się przy 
wsparciu i pomocy Urzędu 
Miejskiego Gminy Rakonie-
wice, Zakładu Usług Komu-
nalnych w Rakoniewicach, 
UKS Sokół Kościan, Trene-
rów Krzysztofa Frankiewicza 
i Katarzyny Idziak oraz rodzi-
ców zawodników UKS SMO-
KI Rakoniewice. Serdecznie 
dziękujemy za pomoc w przy-
gotowaniu Turnieju.

Wojciech Turała

W Kurowie świętowali Dzień 
Dziecka

Pierwszy krok Taekwondo Olimpijskie w Rakoniewicach
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W piątek, 10 czerwca 2022 r. 
w Starostwie Powiatowym 
w Grodzisku Wlkp. odbyło 
się uroczyste podsumowa-
nie etapu regionalnego XII 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci pt.: 
„Bezpiecznie na wsi mamy, 
bo ryzyko upadków znamy” 
organizowanego przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego.

W konkursie w etapie re-
gionalnym z powiatu grodzi-
skiego wzięło łącznie udział 
178 uczniów z 12 szkół pod-
stawowych. Wybrano 6 lau-
reatów.

Podczas uroczystości z rąk 
Starosty Grodziskiego Mariu-

sza Zgaińskiego, Kierownika 
Placówki Terenowej KRUS w 
Grodzisku Wlkp. Małgorzaty 
Skrzypczak oraz Wiceprze-
wodniczącej Rady Powiatu 
Grodziskiego i Dyrektora 
Okręgowej Stacji Chemiczno 
– Rolniczej w Poznaniu Da-
nuty Nijakiej, laureaci kon-
kursu otrzymali nagrody i 
dyplomy ufundowane przez 
KRUS i Powiat Grodziski.

Laureaci konkursu uczest-
niczący w uroczystości:

a Anna Murcha, SP Kamie-
niec

a Michalina Walkowiak, 
SP Ptaszkowo

a Zofia Biała, SP Ptaszkowo
a Dominik Orwat, SP Łąkie

W środę, 1 czerwca 2022 r. w 
Wielkopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu odby-
ło się Pierwsze Wielkopolskie 
Forum Młodzieży, w którym 
wzięli udział także przedsta-
wiciele Młodzieżowej Rady 
Powiatu Grodziskiego.

Sala Sesyjna wypełniła się 
młodzieżą, która przyjechała 
do stolicy województwa, aby 
porozmawiać o zagrożeniach 
w sieci i prawach oraz obo-
wiązkach niepełnoletnich. 
Spotkanie zostało zorganizo-
wane z inicjatywy wojewody 
wielkopolskiego - Michała 

Zielińskiego.
W Wielkopolskim Forum 

Młodzieży udział wzięło po-
nad stu czterdziestu przed-
stawicieli młodzieżowych 
rad samorządowych oraz 
uczniów z wielkopolskich 
szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem Forum 
była nie tylko integracja, ale 
przede wszystkim edukacja.

Młodzieżową Radę Powia-
tu Grodziskiego reprezen-
towali: Kajetan Przybylski, 
Natalia Zbierska, Cezary 
Dziedzic oraz Mateusz Ra-
biega.

Wielkopolskie Forum 
Młodzieży

Rozstrzygnięcie konkursu 
KRuS

powiat grodziski

Dnia 30.05.2022r. w Zespo-
le Szkół Technicznych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród oraz rozstrzy-
gnięcie Wielkopolskiego 
konkursu gastronomicznego 
„ Pieczarka ma Moc”. Uroczy-
stość połączona była z pre-
lekcją Grzegorza Łapanow-
skiego - znanego kucharza 
i dziennikarza kulinarnego, 
jurora oraz prowadzącego 
polską edycję programu Top 
Chef. W trakcie gali finałowej 
uczniowie mogli dowiedzieć 
się o właściwościach kuli-
narnych oraz zdrowotnych 
pieczarki. Pierwsze miejsce 

zdobyły uczennice ZST im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego 
z kl.3B - Olga Stankowiak oraz 
Gabriela Nowak. Wszystkim 
zwycięzcom oraz wyróżnio-
nym serdecznie gratulujemy! 
Organizatorami konkursu 
z ramienia szkoły byli na-
uczyciele Małgorzata Pia-
skowska, Ewelina Łęszczak, 
Remigiusz Stopa. Atrakcyj-
ność konkursu niewątpliwie 
podniosły nagrody finanso-
we, ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Grodzisku 
Wielkopolskim oraz firmy 
skupione w Innowacyjnym 
Pieczarkarstwie, za co bardzo 
serdecznie dziękujemy.

„Pieczarka ma moc”
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Minęły już 4 miesiące od kie-
dy wypłynął temat szokują-
cych podwyżek cen ogrze-
wania mieszkań w blokach 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Nowym Tomyślu, a nic nie 
wskazuje na to, aby wdrożono 
konkretne działania celem ich 
obniżenia.

Jako burmistrz od początku 
wskazywałem na różne roz-
wiązania, które jednak z zało-
żenia wydają się sabotowane 
przez osoby, które powinny 
działać. Odruch i inicjatywa 
kierowana troską o dobro 
Mieszkańców staje się pre-
tekstem do nieuzasadnionej 
krytyki.

W mojej ocenie najszyb-
szym i najprostszym rozwią-
zaniem jest złożenie oświad-
czenia przez Prezesa PEC, 
które umożliwi rozliczanie 
mieszkańców niższą taryfą. 
W przypadku odmowy za-
akceptowania oświadcze-
nia przez PGNiG zawsze do 
rozważenia pozostaje droga 
sądowa w celu wyegzekwo-
wania od dostawcy gazu nali-
czenia taryfy konsumenckiej. 
Jednak żeby dojść do tego mo-
mentu, należy najpierw zło-

żyć stosowne oświadczenie. 
Prezes zdecydowanie odmó-
wił złożenia takiej deklaracji, 
twierdząc iż PEC nie jest do 
tego upoważniony, a on sam 
składając takie oświadczenie 
naraziłby się na odpowie-
dzialność karną. Prezes PEC 
nie wskazał na żadną normę 
prawną, która uzasadniałaby 
takie obawy. Sankcje takie do-
tyczą wyłącznie sytuacji, gdy-
by Prezes PEC złożył oświad-
czenie fałszywe.

Moje pisemne sugestie 
z dnia 24 maja br. do złożenia 
wypełnionego oświadczenia 
przyniosło taki skutek, że 
jeden z mieszkańców złożył 
na mnie zawiadomienie do 
prokuratury, wedle mojej 
wiedzy, o rzekome podżega-
nie Prezesa PEC do złożenia 
fałszywego oświadczenia. 
Nie każe się przecież za samo 
złożenie oświadczenia, nawet 
jeżeli nie ma przepisu opisują-
cego takie uprawnienie. Karą 
obarcza się złożenie FAŁ-
SZYWEGO OŚWIADCZENIA, 
czyli wypełnionego danymi, 
które nie są zgodne z prawdą. 
Warto przypomnieć, że treść 
oświadczenia ogranicza się 

do podania ilości sprzedawa-
nych mediów i podziału na 
kategorie ich odbiorców. 

Osobną kwestią są dzia-
łania zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a właściwie 
ich brak.

Prezes SMNT w swoich wy-
stąpieniach stawia tylko na 
jedno rozwiązanie, jakim jest 
jego zdaniem doprowadzenie 
do zmian ustawowych. Czy-
tając obecny przepis i uzasad-
nienie do niego jestem przeko-
nany o tym, że jego adresatem 
jest również PEC.

Mieszkańcy bloków ocze-
kują konkretnych działań, 
a nie ciągłego mówienia i cze-
kania na poprawki do usta-
wy i kwestie polityczne, co 
jednoznacznie wybrzmiało 
podczas spotkań z mieszkań-
cami w Opalenicy i Nowym 
Tomyślu.

Oczekiwanie przez preze-
sa A. Funkę przedstawienia 
przez Burmistrza stosownych 
umów i porozumień zwią-

zanych z dzierżawą, użycze-
niem lub sprzedażą kotłów 
PEC, jest nieporozumieniem. 
Od takich rozwiązań jest Pre-
zes PEC i Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Gmina wy-
raża gotowość umożliwienia 
PEC i SMNT ewentualną reali-
zację takiego przedsięwzięcia 
i na tym rola Gminy się koń-
czy, nie wchodząc w wyłączne 
kompetencje PEC.

Obecnie w spółdzielni ana-
lizowana jest treść umowy 
dzierżawy kotłów w Opale-
nicy i mając gotowe rozwią-
zanie prawne – z sobie tylko 
znanych przyczyn – Prezes 
A. Funka oczekuje od Burmi-
strza Nowego Tomyśla przed-
stawienia podobnych doku-
mentów. 

Czy nie jest to dowód na 
jego niesymetryczne podej-
ście do problemu, a być może 
nawet na próbę wyznaczenia 
Burmistrza Nowego Tomyśla 
na kozła ofiarnego, gdy sami 
prezesi pozostają bierni?

7 czerwca br. oddano do 
użytku 305-metrowy odcinek 
drogi z płyt wyremontowa-
nych w technologii śladowej 

w Sękowie. Wykonano dwa 
ślady płyt betonowych wy-
pełnionych kostką ażurową 
wraz z utwardzeniem pobo-

czy kruszywem. Wykonawca: 
Zakład Ogólnobudowlany 
Grzegorz Buda, Chobienice. 
Koszt: ponad 170 tys. zł.

3 czerwca br. Burmistrz No-
wego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner wraz z zastępczy-
niami: Adrianną Zielińską 
i Grażyną Pogonowską oraz 
projektantami z firmy Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 
„FAWAL”, złożył do Wojewo-
dy Wielkopolskiego komplet-
ną dokumentację projektową 
nowego przebiegu drogi wo-
jewódzkiej nr 305 na odcinku 
od ul. Kolejowej do ul. Celnej 
w Nowym Tomyślu wraz 
z wiaduktem, w celu uzyska-
nia decyzji, która pozwoli 
Gminie Nowy Tomyśl i Za-
rządowi Województwa Wiel-

kopolskiego podjąć działania 
praktycznej już realizacji in-
westycji drogowej.

Wartość kosztorysowa in-
westycji wynosi około 70 mi-
lionów złotych.

Wystąpienie Burmistrza Nowego Tomyśla dotyczące 
bieżącej sytuacji ciepłowniczej w mieście

Przebudowa kolejnego odcinka drogi 
gruntowej

Czekamy na decyzję ZRiD w sprawie wiaduktu

Odruch i inicjatywa kierowana troską o dobro 
Mieszkańców staje się pretekstem do 
nieuzasadnionej krytyki.

„
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14 maja 2022 roku, odbyły się 
uroczyste obchody 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jabłonnie. W uroczysto-
ściach udział wzięli: Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Starosta Powiatu 
Grodziskiego Mariusz Zgaiń-
ski, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Jaraczewo Dariusz Stru-
gała, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Wielkopolskim 
Bryg. Marcin Włodarczyk, 
Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP Lech 
Chojnacki, Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko - Gminne-
go ZOSP RP i jednocześnie 
Radny Powiatowy Stanisław 
Lenart, Członek Zarządu Po-
wiatu Grodziskiego Ryszard 
Balcerek, Radna Powiatu 
Grodziskiego Dorota Jaśko-
wiak, Radni Rady Miejskiej 
Rakoniewic w osobach Bar-
tosz Janowski, Tomasz Ta-
deusz, Józef Bernakiewicz, 
Zastępca Burmistrza Rako-
niewic Arkadiusz Pawłow-
ski, Sekretarz Gminy Rako-
niewice Jarosław Marciniak, 
Dyrektor Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Jabłon-
nie Bernadeta Gindera, soł-
tysi Jabłonnej, Wioski, Ko-
morówka, Woli Jabłońskiej, 
Blinka, Błońska oraz Kuźnicy 
Zbąskiej. Podniosłość jubi-
leuszu uświetniły Poczty 
Sztandarowe i zgromadzona 
społeczność strażacka Gmi-

ny Rakoniewice. Nie zabra-
kło również przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych jednostek 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Kąkolewa, Granówka, 
Boruji Kościelnej i Kamieńca.

Zaproszono również spon-
sorów uroczystości w osobie: 
Ryszard Brzeziński - Prezes 
Przedsiębiorstwa Spółdziel-
czego AGRO-TEAM, Jarosław 
Marciniak - Przedstawiciel 
firmy FUNGUS S. C. z Wioski, 
Mirosław Stachowiak - Pre-
zes Nadobrzańskiego Banku 
Spółdzielczego w Rakonie-
wicach, Renata i Bartosz 
Matuska - firma MAT - PIEK 
z Jabłonny, Gizela Ziółkow-
ska - Dyrektor Rakoniewic-
kiego Ośrodka Kultury.

Strażackie święto roz-
poczęto od mszy świętej 
w intencji strażaków, którą 
odprawił Ksiądz Proboszcz 
Jarosław Kaczmarek oraz 
Ksiądz Senior Stanisław 
Wieszczeciński w Kościele 
parafialnym p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa.

Po uroczystej mszy świętej 
utworzono kolumnę i prze-
maszerowano na teren pod 
salą wiejską, gdzie miały 
miejsce oficjalne obchody. 
Komendant Gminny Ochot-
niczej Straży Pożarnej Ja-
rosław Haraszczak złożył 
meldunek Burmistrzowi Ra-
koniewic.

Burmistrz Rakoniewic 
dr Gerard Tomiak w swoim 

przemówieniu podziękował 
strażakom za ich ofiarną 
służbę i ciągłą gotowość do 
niesienia pomocy innym. 
Głos zabrał również Staro-
sta Grodziski Mariusz Zga-
iński. Podziękowania oraz 
gratulacje złożyli również: 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Jaraczewo Dariusz Strugała 
oraz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Grodzisku Wielkopolskim 
Bryg. Marcin Włodarczyk.

Druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych służą na-
szej Ojczyźnie, działając na 
rzecz ochrony środowiska. 
Propagują kulturę fizyczną 
i rozpowszechniają sport.  
Edukują z dziedziny pożar-
nictwa i obronności. Dzisiaj 
możemy obserwować efekty 
ciężkiej, ale szczytnej pracy, 
która zaowocowała tym, że 
do Ochotniczej Straży Pożar-
nej garną się młodzi ludzie. 
Chętnie uczestniczą w zawo-
dach pożarniczych, konkur-
sach i warsztatach dotyczą-
cych bezpieczeństwa.

„Bogu na chwałę, ludziom 
na pożytek” – słowa, które są 
głównym mottem i stanowią 
najważniejszy cel działania 

każdego Druha pełniącego 
służbę w szeregach Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Druha, 
który aktywnie oddaje się 
sprawie niesienia pomocy 
innym, który zakładając swój 
mundur rusza na wezwanie, 
narażając nierzadko własne 
życie i zdrowie po to, aby 
czyjeś życie i zdrowie ocalić. 
Kiedy w grę wchodzi ratowa-
nie bliźniego, przestaje mieć 
znaczenie wyznanie, kolor 
skóry, czy opcja polityczna. 
OSP to najlepszy przykład na 
ciągłość bezinteresownego 
działania, to dowód na chęć 
solidarnej pracy na rzecz 
drugiego człowieka.

Druh jednostki OSP Jabłon-
na Tomasz Helbin odczytał 
krótki zarys kroniki jednost-
ki, a Burmistrz Rakoniewic 
przybliżył postać i życiorys 
Świętego Floriana - patrona 
strażaków. Warto zaznaczyć, 
że jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłonnie 
wchodzi w skład Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego.

Najważniejszym elemen-
tem uroczystości było wrę-
czenie medali i wyróżnień za 
zasługi dla pożarnictwa oraz 

wieloletnią służbę. Medal 
Honorowy imienia Bolesława 
Chomicza otrzymał Jarosław 
Haraszczak - Komendant 
Gminny ZOSP RP w Rakonie-
wicach.

Złoty medal za zasługi 
dla pożarnictwa otrzymali: 
Zdzisław Koziński, Krzysztof 
Lemański, Władysław Łatka 
oraz Sebastian Wyrwa.

Srebrnym Medalem Za Za-
sługi Dla Pożarnictwa uho-
norowano: Piotra Andersa, 
Mirosława Pajchrowskiego, 
Tomasz Pajchrowskiego oraz 
Krzysztof Wasielewskiego.

Brązowym Medal odzna-
czono: Pawła Borowicza, Ce-
zarego Ciukę, Tomasza Hel-
bina, Tomasza Hulalkę oraz 
Wojciecha Opaskę.

Odznaczenie „Wzorowy 
strażak” otrzymali: Paweł 
Adamczuk, Hubert Harasz-
czak, Michał Haraszczak, 
Patryk Mendel oraz Mateusz 
Pajchrowski.

Doceniono również dru-
hów, którzy służą w szere-
gach OSP Jabłonna od wielu 
lat. Okolicznościowe wyróż-
nienia otrzymali:

A Adelward Tobota - 65 lat 
w służbie „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”

A 60 lat służby: Grzegorz 
Korbas, Florian Maćkowiak, 
Strugała Roman

A 55 lat służby: Stanisław 
Przybyłowski, Franciszek 
Maćkowiak

A 50 lat służby: Zenon 
Grubiński, Władysław Łatka, 
Piotr Mazur, Stanisław Spól-
nicki, Stanisław Sznydel

A 45 lat służby: Józef 
Adamczuk, Eugeniusz Dry-
gas, Wiesław Frąckowiak, 
Piotr Janicki, Krzysztof Le-
mański, Andrzej Prządka

A 40 lat służby: Aleksander 
Bajonczak, Zdzisław Koziń-
ski, Tomasz Matuska, To-
masz Pajchrowski

A 35 lat służby: Piotr An-
ders, Jarosław Haraszczak, 
Wojciech Opaska, Michał Wi-
śniewski, Jerzy Prządka

A 30 lat służby: Piotr Bim-
kiewicz, Marek Grubiński, 
Marcin Krauze, Przemysław 
Stankowski, Sebastian Wy-
rwa

Na zakończenie wręczono 
statuetki i podziękowania 
sponsorom uroczystości, 
a Prezes OSP Jabłonna To-
masz Pajchrowski zaprosił 
na uroczysty poczęstunek 
do Sali Wiejskiej. Rozmowy 
przy kawie były okazją do 
wspomnień najtrudniejszych 
działań jednostki. Jubileusz 
90-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej uświetnił występ 
mażoretek i Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Rostarzewa 
oraz dzieci z Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Jabłon-
nie.

Oliwia Kaczmarek 
- Archiwum uMiG Rakoniewice

90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie

Najważniejszym elementem uroczystości było 
wręczenie medali i wyróżnień za zasługi dla 
pożarnictwa oraz wieloletnią służbę.

„
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16 maja 2022 r. w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu doszło 
do podpisania porozumie-
nia pomiędzy Powiatem 
Nowotomyskim a Powiatem 
Grodziskim przy udziale 
Gminy Rakoniewice i Nowo-
tomyskiej Izby Gospodarczej 
w sprawie opracowania do-
kumentacji projektowo-kosz-
torysowej dotyczącej budowy 
ścieżki pieszo rowerowej na 
odcinku Boruja Nowa – Ja-
błonna, wzdłuż drogi powia-
towej nr 2755P.

Na mocy zawartego po-
rozumienia, Powiat Nowo-
tomyski wyłoni wykonawcę 
i zleci opracowanie doku-
mentacji dla budowy ścież-
ki o długości ponad 7 km 
wraz z uzyskaniem decyzji 
o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Nowo-
tomyska Izba Gospodarcza 
zadeklarowała wsparcie za-
dania kwotą 150 000,00 zł. 
W przyszłości ma to pozwolić 

na połączenie sieci ścieżek 
rowerowych sąsiadujących 
ze sobą powiatów. W imie-
niu współpracujących stron 
swoje podpisy złożyli Staro-
sta Grodziski Mariusz Zgaiń-
ski i Wicestarosta Sławomir 
Górny przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu Grodzi-
skiego Ewy Smodzyńskiej, 
Burmistrz Gminy Rakoniewi-

ce Gerard Tomiak oraz Prezes 
Zarządu Nowotomyskiej Izby 
Gospodarczej Mariusz Bożek. 
Powiat Nowotomyski repre-
zentowali Starosta Andrzej 
Wilkoński i Wicestarosta 
Marcin Brambor, przy kontr-
asygnacie Skarbnika Powiatu 
Barbary Golon.

Wielkopolska 
magazyn informacyjny

21 maja 2022 roku odbyły się 
uroczystości Jubileuszu 60 
- lecia Przedszkola w Rako-
niewicach. Był to szczególny 
dzień dla rakoniewickiej pla-
cówki, ponieważ od 1 wrze-
śnia 2022 roku przedszkole 
będzie nosić nazwę „Różany 
Ogród”.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Burmistrz Ra-
koniewic dr Gerard Tomiak, 
Zastępca Burmistrza Rako-
niewic Arkadiusz Pawłowski, 
Skarbnik Gminy Rakoniewi-
ce Teresa Kmiecik, Starosta 
Powiatu Grodziskiego Ma-
riusz Zgaiński, byli dyrek-
torzy i pracownicy przed-
szkola, Radni Rady Miejskiej 
Rakoniewic, Kierownik Wy-
działu Gospodarki Gminnej 
Urzędu Miejskiego Gminy 
Rakoniewice Paweł Sobecki, 
dyrektorzy placówek oświa-
towych i kulturalnych z tere-
nu Gminy Rakoniewice, dzie-
ci i rodzice.

Uroczystości rozpoczęto 
od występu grupy Wiewió-
rek, która zatańczyła trady-
cyjnego Poloneza. Jubileusz 
Przedszkola poprowadziły 
Dyrektor Przedszkola Iwona 
Bartkowiak oraz Halina Mi-
chalska.

Jako pierwszy z gości głos 
zabrał Burmistrz Rakoniewic 
Gerard Tomiak, który pogra-

tulował kolejnego pięknego 
Jubileuszu po czym wręczył 
pani Dyrektor okoliczno-
ściowy medal wydany z oka-
zji 360 - lecia nadania praw 
miejskich oraz 770. rocznicy 
powstania Rakoniewic, które 
również przypadają na 2022 
rok. Kolejnym prezentem był 

gotowy projekt rozbudowy 
rakoniewickiego przedszko-
la, którego złożony wniosek 
na dofinansowanie przedsię-
wzięcia czeka na pozytywne 
rozpatrzenie.

Głos zabrał również Staro-
sta Grodziski Mariusz Zga-
iński, który pogratulował 

60 wspaniałych lat i życzył 
kolejnych. Nie zabrakło po-
dziękowań i życzeń dla obec-
nych i byłych pracowników 
placówki.

Punktem kulminacyjnym 
uroczystości był występ ko-
lejnej grupy przedszkolaków 
i taniec do którego dołączył 

Burmistrz Rakoniewic. Na-
stępnie Burmistrz Rakonie-
wic Gerard Tomiak, Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński 
oraz Dyrektor Rakoniewic-
kiego Przedszkola Iwona 
Bartkowiak podpisali Akt 
Nadania nowej nazwy „Róża-
ny Ogród”.

Dla najmłodszych czeka-
ło tego dnia wiele atrakcji. 
Przygotowany festyn rodzin-
ny przyciągnął wielu miesz-
kańców Gminy Rakoniewi-
ce. Dmuchańce, malowanie 
twarzy, kolorowe tatuaże, 
szczudlarze oraz animato-
rzy zadbali o każdy szczegół. 
Druhowie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Rakoniewicach 
przygotowali pokaz wspi-
naczki na skrzynkach.

Burmistrz Rakoniewic 
Gerard Tomiak wręcza Pani 
Dyrektor Iwonie Bartko-
wiak okolicznościowy medal 
wydany z okazji 360 - lecia 
nadania praw miejskich oraz 
770. rocznicy powstania Ra-
koniewic.

Oliwia Kaczmarek 
- Archiwum uMiG Rakoniewice

21 maja 2022 roku na hali 
Widowiskowo - Sportowej 
w Rakoniewicach odbył się 
Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego pod patrona-
tem Burmistrza Rakoniewic 
„Dance Ma Sens”. Gmina Ra-
koniewice kolejny raz była 
gospodarzem tego wyjątko-
wego turnieju.

Szczecin, Wrocław, War-
szawa, Poznań czy Zielo-
na Góra to tylko niektóre 
z miast, których reprezen-
tacje przyjechały do Rako-
niewic. 54 pary znakomitych 
tancerzy z różnych grup ta-
necznych i wiekowych rywa-
lizowały właśnie na rakonie-
wickim parkiecie. Wieczorną 
Galę otworzył Burmistrz Ra-
koniewic Gerard Tomiak.

„Któż z nas nie chciałby 
znać wszystkich języków 
świata? Już dzisiaj zazdrosz-

czę wszystkim występują-
cym, którzy wszystkie języ-
ki świata znają, bo właśnie 
taniec jest językiem świata.” 
- mówił gospodarz Turnieju 
Burmistrz Rakoniewic Ge-
rard TomiakEvent był ucztą 
dla oka i ucha. Wspaniali 
tancerze, piękne widowisko, 
profesjonalizm w każdym 

szczególe oraz muzyka spra-
wiły, że jeszcze długo nie za-
pomnimy tego wyjątkowego 
wydarzenia.

Relację wideo z tego dnia 
można obejrzeć w serwi-
sie YouTube: www.youtube.
com/watch?v=NRBydcIeaxQ

Oliwia Kaczmarek 
- Archiwum uMiG Rakoniewice

Ścieżka rowerowa Boruja Nowa – Jabłonna

60 - lecie Przedszkola w Rakoniewicach

Turniej Tańca Towarzyskiego - Dance Ma Sens!
Zakaz podlewania

 
W związku z zarządzeniem Burmistrza Rakoniewic Nr 57/2022 z dnia 18 maja 2022 r. in-
formujemy, że wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów 
przydomowych, działkowych, upraw rolnych, tuneli foliowych, terenów zielonych oraz 
napełniania basenów na terenie gminy Rakoniewice w godzinach od 6.00 do 24.00. Zakaz 
obowiązuje do końca sierpnia 2022 r.

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach

Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak otwiera wieczorną galę turneju Dance Ma Sens.

Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak wręcza Pani Dyrektor Iwonie 
Bartkowiak okolicznościowy medal wydany z okazji 360 - lecia nada-

nia praw miejskich oraz 770. rocznicy powstania Rakoniewic
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Po raz czwarty Wójt Jan Bro-
da przedstawił radnym Ra-
port o stanie gminy, od kiedy 
wymóg ten jest podyktowany 
przepisami prawa samorzą-
dowego. I po raz czwarty 
otrzymał od Rady wotum 
zaufania. Na sesji absolu-
toryjnej 13 czerwca przed-
stawiono też sprawozdanie 
finansowe za poprzedni rok, 
które zakończyło się udziele-
niem Wójtowi absolutorium. 

Wójt Jan Broda przedstawił 
Raport za 2021 rok podkre-
ślając dobrą kondycję finan-
sową i inwestycyjną gminy. 
Komorniki nadal zajmują 
wysokie miejsca w najważ-
niejszych rankingach gospo-
darczych, dobrze radzą sobie 
także w pozostałych sferach 
społecznych. Bez większych 

zakłóceń kontynuowane 
były trwające inwestycje. Za-
kończono największą z nich 
– szkołę w Wirach. Z uwagi 
na rekordowy wzrost de-
mograficzny wyzwaniem 
dla gminy jest zapewnienie 
komfortowych warunków do 
nauki. Dlatego w Plewiskach 
rozpoczęto rozbudowę szko-
ły nr 2. Mimo niestabilnej 
sytuacji na rynku inwesty-
cji zgodnie z planem postę-
pują prace przy najbardziej 
strategicznych inwestycjach 
drogowych w Plewiskach: 
wiaduktu drogowego na ul. 
Kolejowej, na granicy ze Skó-
rzewem, gdzie już trwają ro-
boty oraz „Węzeł Grunwaldz-
ka” na granicy z  Poznaniem. 

Jan Broda podziękował za 
dobre wyniki swojemu ze-

społowi, radnym i sołtysom 
oraz partnerom.  

Nad Raportem wywiązała 
się dyskusja, w której radni 
oceniali stan gminy, mówi-

li o plusach, m.in. o dobrej 
pracy urzędników, wysokim 
poziomie edukacji gminnej 
i realizowanych inwesty-
cjach. Artykułowali też swoje 

zastrzeżenia – spore kontro-
wersje wywołuje tryb pracy 
nad polityką przestrzenną 
i zwolnione tempo realiza-
cji Programu Budowy Dróg 
Gminnych.  Uczestnicy deba-
ty w większości wykazywali 
zrozumienie dla trudności 
i niesprzyjających okoliczno-
ści, z jakimi gmina zmagała 
się w ubiegłym roku, m.in. 
pandemia koronawirusa, nie-
korzystne zmiany w systemie 
finansowania samorządów 
czy niestabilna sytuacja na 
rynku inwestycji. Mimo to, 
niektórzy z nich mieli więk-
sze oczekiwania. 

Radni udzielili Wójtowi 
wotum zaufania 12 głosa-
mi, 6 było przeciwnych, a 2 
wstrzymało się od głosu. 

Jednogłośnie pozytywnie 

oceniono natomiast spra-
wozdanie finansowe za 2021 
rok. Skarbnik, Magdalena 
Surdykprzedstawiła szcze-
gółowe podsumowanie re-
alizacji budżetu i pozytywne 
opinie Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej. 

Za udzieleniem Wójto-
wi absolutorium głosowało 
13radnych, 7 wstrzymało się 
od głosu, nikt nie był prze-
ciw. Wójt i Przewodniczący 
Rady Gminy złożyli podzię-
kowania Pani Małgorzacie 
Pinczak, skarbnikowi obec-
nie już na emeryturze, która 
opracowała ubiegłoroczny 
budżet i czuwała nad jego 
wykonaniem oraz obecnej 
skarbnik – Pani Magdalenie 
Surdyk. 

Ile wydaliśmy na opisywa-
ne już przez nas szkolenie 
prokuratorów z Poznania 
w Pałacu Będlewo? Na razie 
to wielka tajemnica. Dzienni-
karze „Faktu” odnaleźli jed-
nak cennik, jaki obowiązuje 
w tej urokliwej nieruchomo-
ści. Wynika z nich, że tylko 
same noclegi dla 73 osób mo-
gły kosztować kilka tysięcy 
złotych! Pałac Będlewo znaj-
duje się około 30 kilometrów 
od stolicy Wielkopolski. I to 
tam w cichej i spokojnej oko-
licy szefostwo prokuratury 

zaplanowało m.in. szkole-
nie ze zwalczania przestęp-
czości gospodarczej. Wzięli 
w nim udział prokuratorzy, 
asystenci prokuratorów oraz 
pracownicy administracji 
poznańskiej prokuratury.

Po pierwszym dniu szko-
lenia odbyła się huczna im-
preza do późnych godzin 
nocnych, co dokładnie opi-
saliśmy w „Fakcie”. Na stole 
pojawił się alkohol, ale jak 
zapewniała nas prokuratura, 
nie był finansowany z pienię-
dzy za szkolenie.

Choć był to wyjazd służ-
bowy, to jak wynika z odpo-
wiedzi przesłanej „Faktowi”, 
szefostwo Prokuratury Kra-
jowej problemu nie widzi, 

bo szaleństwa odbyły się po 
szkoleniu. 

– Szkolenie odbywało się 
w godzinach od 8 do 19.15. 
Wolny czas po nim uczestni-

cy szkolenia organizowali we 
własnym zakresie i na swój 
koszt – przekazał nam pro-
kurator Łukasz Łapczyński, 
rzecznik prasowy Prokuratu-
ry Krajowej. Tajemnicą pozo-
stają wciąż koszty szkolenia, 
bo prokuratura jeszcze nie 
rozpatrzyła naszego wnio-
sku w tej sprawie. Przejrze-
liśmy jednak cennik Pałacu 
w Będlewie. Wynika z niego, 
że nocleg w pokoju ze śnia-
daniem to koszt 180 złotych. 
Dostępne są również pokojo-
we dwu- i trzyosobowe.

Do dyspozycji gości jest 
również sauna, siłownia oraz 
gabinet masażu. Obiekt re-
klamuje się jako doskonałe 
miejsce do organizacji szko-
leń. Czy to właśnie przeko-
nało szefostwo prokuratury? 
Tego nie wiadomo. Jak wy-
nika z informacji na stronie 
internetowej, w pałacu moż-
na również zorganizować 
bankiet. Najtaniej za 120 zło-
tych od osoby. Jak zaznacza 
jednak szef obiektu, to cena, 
w której nie ma alkoholu.

St. Mączkowski

Przyczyn rozbiorów Pol-
ski można doszukać się 
już w XVII wieku. Wtedy 
Polska prowadziła wojny 
z Rosją (1654-1667), Turcją 
(1667-1699) i Szwecją (potop 
1655-1660) oraz powstanie 
Chmielnickiego (1648-1654). 
W państwie władza monar-
chów była znikoma, król nie 
mógł utrzymać zawodowej 
armii, nie było szansy na re-
formy, wybuchały bunty i ro-
kosze. Skutkami tych wojen 
było zaprzestanie rozwoju 
gospodarczego. Spalone wsie, 
zniszczone plony pozbawiły 
utrzymania chłopów oraz 
załamały gospodarkę rolną. 
Miasta były palone, grabione, 
przez co tamtejsza ludność 
często emigrowała lub za-
czynała uprawiać rolę. Jest to 
bilans XVII wieku, choć po-
czątki kolejnego też nie były 
dobre. Wtedy to nastąpiła 
wojna północna (1700-1721) 
przeciw Szwecji. Choć Pol-
ska oficjalnie nie brała w niej 
udziału to jej losy toczyły się 
na ziemiach polskich, przez 
co po wojnie zostały tylko 
same zniszczenia. Wtedy też 
zawiązała się konfederacja, 
która władze w kraju odda-
ła królowi Szwecji Karolowi 
XII. Dopiero pierwszy roz-
biór Polski i protekcja Rosjan 
„przywróciła” nam władze 
w kraju. Rosja, Austria i Pru-
sy które w szybkim tempie 

stały się mocarstwami euro-
pejskimi, przez przeprowa-
dzenie niezbędnych reform 
skarbowych, wojskowych 
i administracyjnych, stały 
się sprawnymi państwami 
z silną władzą królewską. 
Przez swoje wpływy mocar-
stwa próbowały utrzymać 
w Polsce chaos i nie dopuścić 
do reform. Traktat „trzech 
czarnych orłów” jest pierw-
szym przykładem ingerencji 
państw ościennych w sprawy 
Polski. Na jego mocy władze 
po Auguście II miał przejąć 
portugalski infant Don Ema-
nuel. Władzę objął jednak 
kandydat popierany przez 
Francję Stanisław Leszczyń-
ski. Kolejnym przykładem 
ingerencji Rosji jest kolej-
ny kandydat na tron Polski 
Stanisław Poniatowski. Ten 
licząc na protekcję carycy 
Katarzyny II chciał reformo-
wać kraj. Rosja widząc jego 
postępowanie wybrała wa-
riant popierany przez Prusy 
czyli I rozbiór Polski (1773) 
pomiędzy Rosją, Austrią 
i Prusami. Skutkiem rozbio-
rów było utracenie około 210 
tys. km2 . Wprowadzono pra-
wa kardynalne, czyli liberum 
veto, wolną elekcję, prawo 
do wypowiedzenia posłu-
szeństwa królowi. Zatwier-
dzono też Radę Nieustającą. 
Dobrą stroną rozbioru było 
przeprowadzenie reform 

sądowniczych, oświaty i go-
spodarczych. Zostały zało-
żone nowe szkoły w których 
uczono praktycznych przed-
miotów, powołano też Ko-
misję Edukacji Narodowej. 
Groźba kolejnego rozbioru 
została oddalona. W pla-
nowaną wojnę rosyjsko-tu-
recką, miała być wplątana 
Polska jako sojusznik car-
ski. Wojnie sprzeciwiały się 
Prusy, które nie chciały aby 
pozycja Polski się wzmoc-
niła, ponieważ obawiały się 
zawarcia koalicji przeciw 
niej. Wtedy w Polsce zezwo-
lono na sejm, który okazał 
się nadzieją na reformy. Ro-
sja podczas wojny z Turcją, 
a Austria wojny z Francją 
nie zwracały uwagi na spra-
wy Polskie. Wtedy na Sejmie 
Wielkim(1788-1792) zosta-
ła uchwalona Konstytucja 
3 Maja. Jednak stronnictwo 
hetmańskie szybko zawiąza-
ło się w konfederacje w Tar-
gowicy przeciw konstytucji 
i władzy króla. Wezwały na 
pomoc wojska carskie. Mimo 
stawianego oporu król przy-
stąpił do Targowicy i wkrótce 
po tym w Petersburgu została 
ogłoszona przez Prusy i Rosję 
kolejny rozbiór Polski.(1793). 
Skutkami tego rozbioru było 
przywrócenie Rady Nieusta-
jącej i praw kardynalnych, 
utrata suwerenności, wpro-
wadzono zakaz prowadze-

nia samodzielnej polityki 
zagranicznej, zmniejszo-
no liczbę wojska do 15 tyś., 
wprowadzono ostrą cenzurę 
i wysokie kary za naruszenie 
przepisów, zamknięto grani-
cę, Rzeczypospolita oddała 
Rosji i Prusom najurodzaj-
niejsze tereny rolnicze na za-
chodzie i wschodzie. Jednak 
najgorszym faktem stało się 
że król stał się „narzędziem” 
w rękach carycy. Polacy, gdy 
Tadeusz Kościuszko złożył 
oficjalną przysięgę na rynku 
krakowskim i wzniecił po-
wstanie, uwierzyli że tylko 
walka może przynieść suk-
ces i przywrócenie dawnej 
świetności państwa. Pomi-
mo że powstanie ogarnęło 
cały kraj i wszystkie stany 
nie przyniosło oczekiwanych 
sukcesów. Jednak Fryderyk 
Wilhelm nie mogąc walczyć 
naraz z Francją i Polską, 
otworzył drogę dla rewolucji 
francuskiej. Kościuszko zo-
stał pojmany i wywieziony do 
Petersburga. Trzy mocarstwa 
zaczęły zajmować ziemie 
polskie i z inicjatywy Austrii 
został podpisany III rozbiór 
Polski (1795) na mocy które-
go państwo Polskie przestało 
istnieć przez przeszło 100 lat, 
a nazwa Królestwo Polskie 
miała już nigdy nie być uży-
wana. Stanisław August Po-
niatowski abdykował i w 1798 
roku zmarł.  St. Mączkowski

Wójt Jan Broda z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

Prokuratorzy balowali w drogim pałacu

Przyczyny rozbiorów Polski

Polska Poczta firma znana 
od szeregu lat z dużymi tra-
dycjami. Zmiany jakie na-
stąpiły to widać odwiedzając 
placówki pocztowe. Czego to 
nie ma na tradycyjnej półce 
z towarami.

Trudno uwierzyć, można 
dostać oczopląsów. Przy ta-
kim asortymencie i świad-
czeniu różnych usług aż 

trudno uwierzyć że od 1 lip-
ca 2020 roku podwyżki dla 
pracowników Polskiej Pocz-
ty grup listonoszy i pań przy 
tradycyjnych okienkach zo-
stają podwyższone o 50,-zł 
brutto miesięcznie.

Sprawę zostawiam bez ko-
mentarza i przemyśleń.

Zygmunt Tomkowiak

Dokąd zmierza Polska Poczta?

1 czerwca, to jeden z naj-
milszych dni w roku. W tym 
dniu składamy życzenia na-
szym dzieciom, obdarowu-
jemy prezentami i staramy 
się umilić im czas. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rako-
niewicach zaprosiła dzieci do 

biblioteki i wspólnego świę-
towania, organizując zaba-
wy sprawnościowe, zagadki 
i tańce przy skocznej muzyce. 
Zabawy było co niemiara!

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Pierwszy Miedzichowski 
Eko-Jarmark na Szlaku Wi-
kliny dopiero co za nami a my 
nie możemy się doczekać na-
stępnego
Dziękuje wszystkim uczest-
nikom a w szczególności wy-
stawcom :
a Eko Zakątek Eko-Zakątek
a G.A. Grudzianka – Wyroby 
z drewna,
a Koło Gospodyń wiejskich 
„Kwiat Jabłoni” Jabłonka Sta-
ra
a Koło gospodyń wiejskich 
Przyłęk
a Leśna Farma
a Leśna Koziarnia
a Ośrodek Szkolenia i Wy-
chowania OHP w Chraplewie
a Pasieka Pisańscy – Wyroby 
Pszczelarskie z Miedzichowa
a Stowarzyszenie ” Nasz 
Przyłęk”
a Wiklinowy Świat – wyroby 
z wikliny Katarzyna Wacho-
wiak
a Wystawcy sołectwa Ja-
strzębsko Stare
a Zik.pl – wyroby ceramiczne

Specjalne podziękowania dla :
a Urzędu Gminy Miedzicho-

wo Gmina Miedzichowo/
Urząd Gminy
a Starostwa Powiatowego 
w Nowym Tomyślu
a Muzeum Narodowego Rol-
nictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie
a Muzeum Chmielarstwa 
i Wikliniarstwa w Nowym 
Tomyślu
a Zespołu Ludowego Cheł-
mianki
a OSP Miedzichowo
a Powiatowej Komendzie Po-
licji w Nowym Tomyślu
a Firmie BARMIX Nowy To-
myśl
a Stowarzyszeniu Lewiczy-
nek – Zielona Przystań Gmi-
ny Miedzichowo

Warsztaty plecionkarskie 
pn. „Integrujmy się” w zakre-
sie profilaktyki realizowane 
były w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych i prowadziło je 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Nowotomyskiej Wikliny

Pamiętajcie już 19 czerwca 
kolejna edycja Miedzichow-
ski Eko-Jarmark na Szlaku 
Wikliny

Pierwszy Miedzichowski 
Eko-Jarmark na Szlaku Wikliny

Gmina Miedzichowo otrzy-
mała dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strate-
gicznych na dwa prioryteto-
we zadania:

1) „Termomodernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej w 
Miedzichowie” – zakres prac 
obejmie kompleksową mo-
dernizację budynku szkoły 
poprzez wszelkie prace ter-
momodernizacyjnej wraz z 
wymianą źródła ciepła. Sza-
cowana wartość inwestycji to 
3 000 000,00 zł. Kwota otrzy-
manego dofinansowania 2 
700 000,00 zł. Wkład własny 
Gminy w realizacji wynosi 
10%.

2) „Modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Bolewicach” 

– zakres prac dotyczył będzie 
oczyszczalni ścieków w Bo-
lewicach poprzez  moderni-
zację stacji zlewczej ścieków 
dowożonych, przepompow-
nię ścieków surowych, budo-
wę sitopiaskownika, budowę 
pomieszczenia prasy do od-
wadniania osadu, instala-
cję prasy, budowę drugiego 
osadnika  budowę wiaty. Za-
kładana wartość inwestycji 
to 4 000 000,00 zł. Otrzyma-
ne dofinansowanie wynosi 3 
800 000,00 zł. Wkład własny 
Gminy w realizację to 5%.

Duże zrozumienie potrzeb 
Gminy Miedzichowo w za-
kresie koniecznych inwe-
stycji wykazał Poseł Marcin 
Porzucek, za co bardzo dzię-
kujemy.

W sobotę, 4 czerwca, na kor-
tach przy ulicy 17 Stycznia 
rozegrany został 7. Turniej 
Tenisa Ziemnego imienia 
Stanisława Kluja, wielkiego 
propagatora tej dyscypliny 
w naszym mieście. Turniej 
tradycyjnie miał charakter 
otwarty, mógł wziąć w nim 
udział każdy sympatyk teni-
sa. W imprezę włączyła się 
rodzina zbąszyńskiego dzia-
łacza, synowie Andrzej, Pa-
weł i Piotr Kluj, którzy przez 
cały czas trwania imprezy 
dopingowali zawodników. 

Udział w turnieju wzięło 
11 tenisistów z Stefanowa, 
Wolsztyna, Nowego Dworu, 
Obry, Zbąszynka i oczywi-
ście Zbąszynia. Na podstawie 
kwietniowego turnieju roz-
stawionych zostało dwóch te-
nisistów: Adrian Najbor, Filip 
Fujak. Zawodnicy rozgrywali 
turniej systemem pucharo-
wym. Od początku gra była 
zacięta, ponieważ przegrany 
mecz eliminował z dalszego 

udziału w rozgrywkach.
Ostatecznie zwycięz-

cą turnieju został Adrian 
Najbor. Pokonał w finale 
Wiktora Jodko. W meczu o 
trzecie miejsce spotkali się 
Łukasz Ziębakowski z Ar-
turem Kasińskim. Lepszy 
w tym pojedynku okazał się 
Łukasz Ziębakowski pokonu-
jąc rywala 6:2, 6:3.

Klasyfikacja końcowa: 
1. Adrian Najbor, Zbąszyń 
2. Wiktor Jodko, Wolsztyn 
3. Łukasz Zięba-
kowski, Zbąszynek 
4. Artur Kasiński, Zbąszyń.

Dziękujemy wszystkim 
za udział i zapraszamy do 
uczestnictwa w kolejnych 
wydarzeniach na naszych 
kortach, najbliższy turniej 
już 2 lipca. Mamy nadzieję, że 
frekwencja w zawodach bę-
dzie równie wysoka. 

Tomasz Szczechowicz
Zbąszyńskie Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji

Dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład

7. Turniej Tenisa Ziemnego 
im. Stanisława Kluja

Od lewej: Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek i Wójt Gminy 
Miedzichowo Stanisław Piechota
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Samorząd Miasta Kościa-
na otrzyma ponad 11 mln zł 
z drugiej edycji rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych.

Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu 
bezzwrotne dofinansowanie 
projektów inwestycyjnych re-
alizowanych przez gminy, po-
wiaty i miasta lub ich związki 
w całej Polsce. 

Gmina Miejska Kościan 

uzyskała dofinansowanie na 
3 wnioskowane zadania:
- Budowa zadaszonych boisk 
wielofunkcyjnych z budyn-
kami zaplecza socjalno-szat-
niowego i infrastrukturą 
towarzyszącą w Kościanie – 
4.410.000 zł,
- Przebudowa ul. Św. Ducha 
oraz ul. Bocznej w Kościanie – 
4.697.493 zł,
- Budowa oświetlenia energo-
oszczędnego ulicznego i osie-
dlowego z systemem monito-
rowania – 1.903.500 zł.

Ponad 11 milionów złotych
dofinansowania na inwestycje

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej Kościana w czwartek 
19 maja br. Burmistrz Mia-
sta Kościana przedstawił 
raport o stanie Gminy Miej-
skiej Kościan za 2021 rok, a 
rada udzieliła Burmistrzowi 
Miasta Kościana wotum za-
ufania. Następnie radni za-
twierdzili sprawozdanie z 
wykonania budżetu i udzielili 
Burmistrzowi absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 
2021 r. 

Raport o stanie Gminy 
Miejskiej Kościan obejmował 
podsumowanie działalności 
burmistrza w roku 2021, w 
szczególności realizację po-
lityk, programów i strategii 
oraz uchwał rady miejskiej. 
Dane pochodzą ze zbiorów 
urzędu miejskiego, jedno-
stek organizacyjnych gminy, 
spółki komunalnej i insty-
tucji kultury. Całość raportu 
jest dostępna tutaj.

Przedstawione sprawoz-
danie z wykonania budżetu 
za 2021 rok podsumowa-
ło dochody miasta w roku 

2021 kwotą 137.396.260,46 
zł. Wydatki w roku 2021 
zrealizowano na poziomie 
143.763.890,80 zł. 

Najwięcej środków w bu-
dżecie miasta zostało wy-
datkowanych na zadania 
związane z oświatą i wycho-
waniem 39,13%. Drugą pozy-
cję w wydatkach stanowiły 
środki przeznaczone na ro-
dzinę 25,61%.

Ponad 26 mln zł, czyli 
18,63% wydatków zostało 

przeznaczonych na zadania 
inwestycyjne i majątkowe. 
Najwięcej środków w wyso-
kości 11,51 mln zł wydano 
na oświatę i wychowanie, w 
tym m.in.: termomoderni-
zację i przebudowę Szkoły 
Podstawowej nr 4, budowę 
przedszkola wraz ze żłob-
kiem. Blisko 8,89 mln zł 
wydatkowanych było na za-
dania w zakresie turystki, w 
tym m.in.: budowę Kościań-
skiego Traktu Rekreacyjne-

go, rewitalizację rynku, ul. 
Wrocławskiej oraz ratusza, 
itp. Ponad 1,85 mln zł wy-
datkowane zostało na inwe-
stycje drogowe, w tym m.in. 
przebudowa ul. Baraniaka, 
Towarowej, Torowej, itp. 
Pozostałe wydatki inwesty-
cyjne to m.in.: modernizacja 
elewacji budynku starostwa 
i urzędu przy Al. Kościuszki, 
modernizacja obiektów MO-
SiR, a także budowa oświe-
tlenia drogowego, itp.

Obchody „Święta Miasta, ma-
raton kulturalny – Rozrywka 
ze smakiem”, trwające od 3 - 5 
czerwca 2022 r., zainauguro-
wane zostały uroczystą sesją 
Rady Miejskiej Kościana. Jej 
obrady rozpoczął Przewod-
niczący Rady Miejskiej Ko-
ściana Dawid Olejniczak.

Podczas sesji prof. dr hab. 
Cezary Trosiak wygłosił wy-
kład okolicznościowy pod 
tytułem ,,30 lat samorządu 
terytorialnego w Kościanie. 
Osiągnięcia i wyzwania”.

Sesja była okazją do uho-
norowania osób zasłużo-
nych dla miasta Statuetką 
Nagrody „Kościan Dziękuje”. 
Kapituła Nagrody Miasta 
Kościana „Kościan Dzięku-
je” przyznała pięć nagród 
zasłużonym osobom, które 
wybitnie przyczyniły się do 
rozwoju miasta. Statuetki 
„Kościan Dziękuje” wrę-
czono Laureatom Nagrody 
z roku 2020 i 2021. Otrzy-
mali je: Piotr Domagała - 
w dowód uznania za dzia-
łania wspierające rozwój 
sportu kościańskiego, finan-
sowanie Klubu piłkarskie-
go OBRA 1912 Kościan jako 
sponsor strategiczny, wspie-
ranie licznych przedsięwzięć 
sportowych; Zdzisław Wit-
kowski – w dowód  uznania 
za działalność w ramach 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Kościańskiej i pracy na 
rzecz lokalnej społeczności; 
Aleksander Heller – w do-
wód uznania za pionierskie 
działania przy tworzeniu 
podstaw odrodzonego samo-
rządu; Maciej Madanowski 
– za długoletnią działalność 
jako dyrygent Orkiestry 
Dętej „TON”, Marian Kem-
piński – za długoletnią dzia-
łalność na rzecz Orkiestry 
Dętej „TON”. Nagrody za 

osiągnięcia w nauce przy-
znano również najzdolniej-
szym uczniom kościańskich 
szkół. Ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Kościanie nagrodę 
otrzymała: Nina Schwarz; 
ze Szkoły Podstawowej nr 2: 
Nikola Antkowiak; ze Szkoły 
Podstawowej nr 3: Magdalena 
Przymuszała; ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4: Julia Hordecka 
i Agata Tęcza; a z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. O. 
Kolberga w Kościanie otrzy-
mali: Dominika Nowak, Łu-
kasz Ciorga, Alan Szmatuła, 
Dawid Bugajewski, natomiast 
z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Kościanie uta-
lentowany Filip Kauch.

Podczas sesji wręczono 

także nagrody Stowarzysze-
nia Absolwentów Gimna-
zjum i Liceum w Kościanie 
za najlepsze wyniki w nauce. 
Odebrali je: Łukasz Ciorga, 
Dominika Nowak, Zuzanna 
Kaczór, Natalia Kwaśniew-
ska, Patrycja Szymańska.

Nagrody wręczono rów-
nież laureatom konkursu 
Stowarzyszenia Oświato-
wego im. D. Chłapowskiego. 
Otrzymali je: Mikołaj Sobiak, 
Zofia Metzner, Martyna Mi-
chałowska, Hubert Wasie-
lewski, Wojciech Barwiński.     

Burmistrz nagrodził za 
osiągnięcia w rywalizacji 
sportowej 4 zawodników: 
Iwo Beszterdę z Automobil-
klubu Leszczyńskiego, Ma-

cieja Nowickiego z Akademii 
Tenisowej Angelique Kerber, 
Damiana Szczepańskiego 
z Klubu „Kobra” Kościan oraz 
Daniela Bosego z LKS „Sana” 
Kościan.

W tym dniu 8 osób uro-
czyście otrzymało stypendia 
sportowe. Wśród stypendy-
stów sportowych znaleźli 
się: z Klubu Karate „Gottsu” 
Kościan: Joanna Smętkow-
ska, Katarzyna Posała, Zofia 
Duda; z Klubu „Kobra” Ko-
ścian (trójbój siłowy): Natalia 
Świstara, Marcin Loch, Jakub 
Synak, Agnieszka Dąbrow-
ska-Posała; z LKS „Sana” Ko-
ścian: Krzysztof Górczak.

W części artystycznej wy-
stąpił uzdolniony wokalnie 
absolwent I Liceum Ogól-
nokształcącego w Kościa-
nie Stanisław Świdziński, 
któremu akompaniowała 
pianistka Emilia Ziegler, pro-
wadząca Szkołę Emisji Głosu 
PoGłos z Kościana. 

Podczas sesji wręczono 
także medale okoliczno-
ściowe Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego z Kościana.

Na zakończenie sesji wło-
darze miasta zaprosili na im-
prezy w ramach „Święta Mia-
sta – maratonu kulturalnego 
Rozrywka ze smakiem”.

Na placu przy krytej pływali 
w Kościanie zamontowane 
zostały urządzenia do „tre-
ningu ulicznego”. Koszty 
inwestycji wyniosły 50.430 
zł i zostały sfinansowane z 
budżetu miasta Kościana. W 
odpowiedzi na apele miesz-
kańców i zgodnie z wcze-
śniejszymi zapowiedziami, 
stworzyliśmy ogólnodostęp-
ne miejsce o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. Po-
dejmujemy kolejne działania, 
aby w Kościanie powstawały 
nowe miejsca zachęcające do 

aktywności fizycznej - mówi 
burmistrz Piotr Ruszkie-
wicz. Strefa street workout 
przy basenie będzie otwarta 
7 dni w tygodniu przez 24 
godziny na dobę. Admini-
stratorem obiektu zostanie 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Kościanie. Jest to 
drugie miejsce w przestrzeni 
publicznej na terenie miasta, 
które wyposażone zostało w 
urządzenia do tzw. „treningu 
ulicznego”. Pierwsze znajduje 
się w okolicy hali sportowej 
„Łazienki”.

Zadanie wykonała firma IN-
FRAKOM spółka z o.o. spół-
ka komandytowo-akcyjna 
z Kościana za kwotę brutto 
w wysokości:  923 402,57 zł. 
Zakres zamówienia obej-
mował w szczególności: 
prace rozbiórkowe, budowę 
kanalizacji deszczowej, ko-
rytowanie z profilowaniem 
i zagęszczeniem, wykonanie 
podbudowy, wykonanie na-
wierzchni z kostki betonowej 
zatoki postojowej i chodnika, 
wykonanie nawierzchni jezd-
ni z asfaltobetonu, wykona-

nie oznakowania pionowego 
i poziomego. Zakończyła się 
kolejna inwestycja w infra-
strukturę drogową na tere-
nie miasta, w ramach której 
w przed wejściem Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Maria-
na Koszewskiego w Kościanie 
wybudowano zatokę parkin-
gową typu kiss & ride umoż-
liwiającą postój do dwóch mi-
nut. Ponadto w pobliżu szkoły 
dla poprawy bezpieczeństwa 
powstało wyniesione przej-
ście dla pieszych – podkreśla 
burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

uroczysta sesja Rady Miejskiej Kościana

Strefa street workout

Przebudowa ulicy abpa 
Antoniego Baraniaka
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Radni przyłożyli ręke do kneblowania wolności słowa
Wbrew umowie nie przyznali 
miejskiego wyróżnienia - jest 
kolejny komentarz w sprawie 
kontrowersyjnej decyzji po-
znańskich radnych. „Zasłu-
żonym dla Miasta Poznania” 
miał zostać profesor Jacek 
Kowalski - poznański poeta, 
badacz, pieśniarz i tłumacz. 
Radni podjęli taką decyzję 
wbrew wcześniejszym ustale-
niom szefów klubów w Radzie 
Miasta. 

Zgadzam się z oceną prof. 
Kowalskiego - chodzi o kne-
blowanie i zakazywanie mó-
wienia ludziom, co myślą - 
mówił w porannej rozmowie 
Radia Poznań były wykładow-
ca akademicki, działacz Soli-
darności, publicysta Kuriera 
Wnet, dr Henryk Krzyżanow-
ski.

To jest skandaliczne, to jest 
naprawdę coś, co mnie się nie 
mieści w głowie zważywszy 
na to, kim jest ten niedoszły 
laureat, czyli Jacek Kowalski. 
To człowiek renesansu, można 
powiedzieć, nie mamy takich 
ludzi w Poznaniu. To jest fe-
nomen, gdyby on był w War-
szawie, to gościłby w radiu co 
trzeci dzień. Natomiast my 
mając takiego człowieka, za-
chowujemy się w taki sposób - 
mówi dr Krzyżanowski.

Gość porannej rozmowy 
przypomniał, że prof. Kowal-
ski w 2011 roku był laureatem 
nagrody naukowej Poznania. 
Jest również laureatem nagro-
dy im. Józefa Łukasiewicza za 
najlepszą książkę o Poznaniu, 
a w tym roku ukazała się mo-
nografia poznańskiej katedry, 
w której - jak mówił dr Krzy-
żanowski, pierwsze sto stron 
zajmuje obszerny esej prof. 
Kowalskiego „Katedra po-
znańska, dzieje i sztuka”.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat:

Roman Wawrzyniak: Dziś 
gościem programu jest były 
wykładowca akademicki, 
działacz Solidarności, dziś 
publicysta Kuriera Wnet, dr 
Henryk Krzyżanowski. Bę-
dziemy szukać odpowiedzi 
między innymi na pytanie, 
czy Rada Miasta Poznania, 
czy w ogóle radni PO stra-
cili takie moralne prawo do 

rządzenia miastem, ulegając 
niewielkiej grupie homo-
lobby LGBT, rezygnując po 
dwóch miesiącach z przyję-
tych ustaleń w sprawie przy-
znania tytułu Zasłużony dla 
Miasta Poznania prof. Jac-
kowi Kowalskiemu. Czy pan 
doktor rozumie tę zmianę 
decyzji, bo tu tak naprawdę 
o to chodzi? Jak ocenia pan 
to głosowanie 15 radnych 
miasta Poznania?
Dr Henryk Krzyżanowski: To 
jest skandaliczne, to jest na-
prawdę coś, co mnie się nie 
mieści w głowie, zważywszy 
na to, kim jest ten niedoszły 
laureat, czyli Jacek Kowalski. 
To człowiek renesansu, można 
powiedzieć, nie mamy takich 
ludzi w Poznaniu. To jest fe-
nomen, gdyby on był w War-
szawie, to gościłby w radiu co 
trzeci dzień. Natomiast my 
mając takiego człowieka, za-
chowujemy się w taki sposób.

Prof. Jacek Kowalski to - 
przypomnijmy dla tych, 
którzy może nie wiedzą, to 
uczony, pisarz, poeta, pie-
śniarz, historyk sztuki, mi-
łośnik, badacz kultury staro-
polskiej, też popularyzator 
i tłumacz literatury staro-
francuskiej i co ważne tytuł 
miał otrzymać za dorobek 
naukowy i zasługi dla mia-
sta, a nie za wypowiedzi czy 
poglądy, jak rozumiem.
Ja może przypomnę, że on 
w 2011 roku był laureatem 
nagrody naukowej Poznania. 
Jest również laureatem na-
grody im. Józefa Łukasiewicza 
- to był dyrektor Biblioteki 
Raczyńskich - prof. Kowalski 
dostał tę nagrodę w 2014 roku 
za najlepszą książkę o Pozna-
niu, a w tym roku ukazała się 
wspaniała monografia po-
znańskiej katedry i tam pierw-
sze sto stron zajmuje obszerny 
esej prof. Kowalskiego „Kate-
dra poznańska, dzieje i sztu-
ka”.

Pan prof. Kowalski odniósł 
się w takim krótkim wpisie 
w internecie do tego całego 
zamieszania. Ja pozwolę so-
bie chociaż mały fragment 
zacytować, ale zachęcam 
państwa do zapoznania się 
z całym tekstem, bo warto. 

Pan prof. Kowalski pisze tak: 
Spotkał mnie szczególny po-
dwójny zaszczyt. Rada Mia-
sta Poznania poddała pod 
głosowanie wniosek o przy-
znanie mi tytułu „Zasłużony 
dla miasta Poznania”, nie 
marzyłem o takim honorze. 
Tymczasem przypadł mi 
honor znacznie większy - 
zaszczyt bycia jawnym zna-
kiem sprzeciwu wobec próby 
kneblowania wolności sło-
wa i moje pytanie, dlaczego 
radni ulegli tej presji i przy-
łożyli rękę do kneblowania 
wolności słowa w Poznaniu 
jednak?
Mam dwa alternatywne tłu-
maczenia. Jedno jest takie, 
że mają oni - powiem ostro 
- mózgi sformatowane przez 
współczesną publicystykę 
i przez współczesny ruch, bar-
dzo wpływowy w całej Europie 
teraz, ruch LGBT i gender. Oni 
dali sobie po prostu ukształ-
tować mózgi przez ten ruch, 
który jest teraz dominujący 
w Europie. Powiem może, że 
np. były dwa procesy sądowe 
w Wielkiej Brytanii, w której 
zostały skazane osoby, które 
tylko po prostu wyrażały swoją 
opinię, swoją krytyczną opinię 
wobec np. osób zmieniających 
sobie płeć i tylko za to będąc 
nienagannymi pracownikami, 
zostały z pracy zwolnione i sę-
dziowie w Wielkiej Brytanii to 
potwierdzili. To wskazuje, jak 
ogromna fala idzie do nas te-
raz z zachodu.

Ci młodzi radni, bo to 
w większości dotyczy mło-
dych radnych, prawdopo-
dobnie się w tę falę wpisuje?
No właśnie tak, ale jeżeli oni 
mają mózgi w taki sposób sfor-

matowane, to jest to bardzo zły 
prognostyk, bo od nich zależą 
w końcu losy naszego miasta 
w dużym stopniu. A druga 
wersja to jest taka, że są oni 
skrajnymi oportunistami po 
prostu i w sytuacji, gdy chcą 
być tymi radnymi i gdy jest to 
postawa typu jak w Ewange-
lii: kopać nie umiem, a żebrać 
się wstydzę. To oni nie chcą 
utracić swoich stanowisk, oni 
po prostu chcą być dalej rad-
nymi, a może potem posłami 
i w związku z tym tak będą 
głosować w każdej sprawie, jak 
im każe wzgląd na aktualne 
trendy.

Ale to jest też pytanie nie-
co szersze panie doktorze 
o szacunek państwa radnych 
do wolności słowa i tych 
wszystkich frazesów o rów-
ności, o antydyskryminacji 
itd. Zresztą prof. Kowalski 
- tu też odniosę się do jego 
oświadczenia, pokreślę raz 
jeszcze - bardzo dobrego, pi-
sze tak: nie jest żadnym pro-
blemem, że Jacek Kowalski 
nie otrzyma tytułu „Zasłu-
żony dla miasta Poznania”, 
problemem jest natomiast, 
że grono ideologów zmu-
sza wszystkich pozostałych 
albo do milczenia albo do 
publicznego piętnowania 
wypowiedzi, które nie tyl-
ko całkowicie mieszczą się 
w granicach prawa i przyję-
tego dotąd obyczaju, ale też 
przekazują zdanie większo-
ści świadomej swojej wiary 
katolików. Co mówi nam ta 
sytuacja też o braku szacun-
ku radnych po prostu do wol-
ności słowa.
Ja się tutaj całkowicie zgadzam 
z oceną prof. Kowalskiego. 
To rzeczywiście jest bardzo 
smutne, ponieważ używa się 
obecnie kilku pojęć, kilku 
słów, takich wytrychów do 
kneblowania ludzi po pro-
stu, do zakazywania ludziom 
mówienia ludziom, co myślą. 
Takim może kluczowym tutaj 
pojęciem, jest pojęcie mowy 
nienawiści, to jest pojęcie cał-
kowicie pozaprawne. Nie ma 
w prawie czegoś takiego, jak 
mowa nienawiści. Natomiast 
jeden z czołowych polskich 
uniwersytetów, Uniwersytet 
imienia Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, ostatnio wpisuje 
to do swojego oficjalnego do-
kumentu.

Być może ten przykład roz-
zuchwala trochę to towarzy-
stwo też? Albo to jest też taki 
sygnał dla radnych. Oni to 
odczytują jako zielone świa-
tło, że tak można, że tak na-
leży, że to jest kierunek?
Być może, czym absolutnie dla 
mnie trudnym do pojęcia jest 
to, że po odezwaniu się pana 
Arka Kluka, czyli szefa tego 
stowarzyszenia Stonewall - to 
jest w rzeczywistości taka le-
wicowa bojówka w tej chwili 
- oni wszyscy potulnie złamali 
swoje wcześniejsze zobowią-
zanie i głosowali przeciwko, 
a jeszcze powiem, że pan Kluk, 
właściwie nie powinniśmy tu-
taj wymieniać tego nazwiska, 
powinniśmy mówić Arkadiusz 
K. Dlaczego? Dlatego, że on 
jest w tej chwili podsądnym 
w karnej sprawie, która się to-
czy przed poznańskim sądem 
o przerwanie mszy świętej 
w poznańskiej katedrze.

Tak, ale ten problem, o któ-
rym pan doktor teraz mówi, 
jest nieco szerszy, bo trzeba 
tutaj powiedzieć i przypo-
mnieć, że ideologiczny organ 
tej niewielkiej grupki po-
znańskich gejów i lesbijek, 
o których pan wspomina, 
czyli Gazeta Wyborcza i też 
jej redaktorzy, przeprowa-
dzili zmasowaną akcję pro-
pagandową przeciwko panu 
prof. Jackowi Kowalskiemu 
i też próbowali wywrzeć 
presję na radnych. Takie gril-
lowanie miało już miejsce 
w co najmniej kilku artyku-
łach. Tym bardziej zasadne, 
moim zdaniem, staje się py-
tanie o uleganie przez pań-
stwa radnych - wybieranych 
przecież przez wszystkich 
poznaniaków - tak wąskiej 
i hałaśliwej jednak grupie 
osób i teraz moje pytanie, 
panie doktorze, czy radni 
reprezentują po takim kom-
promitującym głosowaniu 
większość poznaniaków?
Ja mam nadzieję, że nie re-
prezentują, natomiast ja nie 
mam przesadnej wiary w mą-
drość wyborców. To się nie-
przyjemnie mówi, ale tak jest, 

bo przypomnijmy sobie, że 
np. pan Bęgowski znany jako 
Anna Grodzka został w grun-
cie rzeczy wybrany na posła, 
nie w Poznaniu to prawda, 
tylko dlatego, że zmienił płeć. 
To było jego jedyne dokona-
nie, a jednak został wybrany 
na posła, a z kolei pan Biedroń 
był z kolei prezydentem Słup-
ska tylko właściwie dlatego, że 
jawnie deklarował, że jest ho-
moseksualistą.

Chociaż też dla uczciwości 
naszej dyskusji należy do-
dać, że tacy najbardziej zna-
ni, rozpoznawalni radni PO, 
tacy, jak przewodniczący 
klubu Marek Sternalski czy 
radny Wojciech Kręglewski 
głosowali za prof. Kowal-
skim.
Jak również przewodniczący 
Grzegorz Ganowicz. Szczerze 
mówiąc, było to dla mnie pew-
ną pociechą.

Chociaż niestety stało, jak 
się stało. Warto sobie za-
pamiętać nazwiska tych 
radnych, którzy głosowali 
przeciwko przyznaniu prof. 
Kowalskiemu tytułu „Zasłu-
żony dla miasta Poznania”, 
którzy dali się zmanipulo-
wać. To jest Małgorzata Du-
dzic-Biskupska, Wojciech 
Chudy, Artur Gorwa, Bar-
tłomiej Ignaszak, Dominika 
Król, Maria Lisiecka-Paweł-
czak, Marta Mazurek, Łu-
kasz Mikuła, Anna Wilczew-
ska i Małgorzata Woźniak 
oraz radni z Klubu Wspólny 
Poznań, ale to już tylko taka 
przybudówka można powie-
dzieć PO. Nie wiem, czy pan 
doktor się zgodzi? Pojawił 
się już tu u mnie w progra-
mie prof. Tadeusz Żuchow-
ski, który nawet zgłosił taki 
postulat, że może pozostali 
wyróżnieni powinni zrezy-
gnować w kontekście tego, 
co się stało z odebrania tych 
tytułów.
To jest ich oczywiście wolna 
decyzja. Ja tu nie chcę się wy-
powiadać. W każdym razie 
ja nie chciałbym mieć z tym 
towarzystwem absolutnie nic 
wspólnego.

Niech  to  będzie  puenta  na-
szej rozmowy.
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W maju 1962 roku uznany 
w londyńskich kręgach blu-
esowych gitarzysta Brian 
Jones zamieścił ogłoszenie 
w czasopiśmie muzycznym 
Jazz News, że poszukuje mu-
zyków do nowo powstającego 
zespołu. W czerwcu na jednej 
z prób pojawili się Mick Jag-
ger iKeith Richards. Na prze-
łomie 1962 i 1963 roku skład 
zespołu został rozszerzony 
o Charliego Wattsa i Billa 
Wymana. W tym czasie ze-
spół jeszcze nie miał nazwy, 
dlatego Jones zdecydował, 
że na pierwszym wspólnym 
koncercie wystąpią jako The 
Rollin’ Stones. Sceniczny 
debiut tak nazwanego ze-
społu odbył się 12 lipca 1962 
w klubie Marquee.Nazwę 
dla najsłynniejszej grupy 
rockowej świata zaczerp-
nął z piosenki legendarnego 
amerykańskiego bluesmana, 
Muddy’egoWatersa, a w jego 
podstawowy skład wchodzi-
li: Mick Jagger, Brian Jones, 
Keith Richards, Bill Wyman 
i Charlie Watts. Tuż przed 
tragiczną śmiercią Briana 
Jonesa w 1969 r. jego miejsce 
zajął Mick Taylor, zastąpiony 
w 1975 r. przez Rona Wood’a.  

Powstały w 1962 roku ze-
spół The Rolling Stones wy-
stępuje nadal. Obecny sezon 
2022 r. to koncerty między-
innymi w takich miastach 
jak: Madryt, Monachium, 
Amsterdam, Berno, Medio-
lan, Bruksela, Gelsenkirchen, 
Sztokholm. Trzykrotnie ze-
spół koncertował w Polsce, 
a pierwszy z nich 13 kwietnia 
1967 r. doprowadził wręcz 
do rozruchów w Warszawie, 
kiedy to milicja próbowała 
rozpędzić tłum fanów gro-
madzących się przed Salą 
Kongresową.

Do The Rolling Stones, 
lansowanego jako przeci-
wieństwo The Beatles, przy-

lgnęła łatka „złych”, i to 
z nimi wiążą się największe 
i najgłośniejsze wydarze-
nia, skandale i ekscesy, czyli 
„sex &drugs& rock’n’roll”, 
jednak najważniejsza za-
wsze była muzyka, która na 
zawsze pozostała w sercach 
fanów. Niemożliwością jest 
przedstawienie na naszych 
łamach choćby części utwo-
rów wykonywanych przez 
zespół, a tym bardziej wybrać 
największy przebój. Były ich 
setki i wszystkie zdobywały 
laury i uznanie słuchaczy. 
Oczywiście w naszym kraju 
dostęp do utworów był ogra-
niczony i pochodził z różnych 
źródeł. Największe interesy 
robiły wówczas „wytwórnie” 
płyt pocztówkowych, z któ-
rych pochodziła większość 
nagrań. Szczęśliwcami byli 
właściciele magnetofonów 
szpulowych „Melodia” czy 
„Tonette”, którzy na taśmach 
kopiowali i udostępniali w to-
warzystwie posiadane nagra-
nia. „Paint It Black”, „Heart 
of Stone”, czy „(I Can’t Get 
No) Satisfaction” – królowały 
na wszystkich prywatkach 
i spotkaniach. Utwory Stone-
sów słuchane są nadal wszę-
dzie, zwłaszcza że ich albumy 
sprzedały się w liczbie ok. 
250 mln egzemplarzy. Muzy-
ka The Rolling Stones, który 
koncertuje już blisko 60 lat, 
wciąż zachwyca kolejne po-
kolenia… i oby jak najdłużej.

Roman Szymański

Diamentowy The Rolling Stones 

„Cieszę się, że tych dwóch 
wspaniałych i utalentowa-
nych artystów wzięło udział 
w świętowaniu kolejnej 
rocznicy urodzin Romana 
Wilhelmiego” – powiedział 
Romuald Grząślewicz, który 
był gospodarzem wieczoru 
w „Scenie na Piętrze” w dniu 
6 czerwca br. W spektaklu 
wzięli udział poeta Dominik 
Górny, harfista Michał Zator 
i… Roman Wilhelmi, którego 
głos i fragmenty wypowiedzi 
były narracją wspomnień.  

Dominik Górny wspominał 
Romana Wilhelmiego przez 

pryzmat autorskiej poezji po-
chodzącej głównie z jego naj-
nowszej książki „Kwadrans 
dłuższy od piętnastu minut”, 
która ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Miejskiego 
Posnania. Zagrał również na 
fortepianie utwór pt. „Świa-
tło w teatrze wspomnień”, 
który skomponował specjal-
nie na 86. rocznicę urodzin 
Wilhelmiego. Z kolei Michał 
Zator interpretował znane 
utwory takich twórców jak 
np. Leonard Cohen i Seweryn 
Krajewski oraz zagrał autor-
ską kompozycję. Niezwykle 

osobistym akcentem był wy-
wiad, który niegdyś przepro-
wadził z Wilhelmim a teraz 
go odczytał Romuald Grzą-
ślewicz. Obecność legendar-
nego aktora podkreślał jego 
portret, który spoglądał na 
publiczność „Sceny na Pię-
trze”. Publiczność nagrodziła 
artystów owacjami na stoją-
co.  

Wydarzenie rozpoczęło 
tradycyjne złożenie kwiatów 
pod pomnikiem Romana Wil-
helmiego. 

Tekst: Hieronim Dymalski
Zdj.: Zbigniew Ostrowski

W lipcu rusza druga edycja 
organizowanych przez Pol-
skie Towarzystwo Artystów, 
Autorów, Animatorów Kultu-
ry „PTAAAK” koncertów pod 
nazwą „Poznańskie Muzy-
kalia”. Miejscem koncertów 
jest zabytkowa Muszla Kon-
certowa w Parku Wilsona w 
Poznaniu. W ubiegłym roku 
w ramach cyklu towarzystwo 
zorganizowało 5 koncertów 
poświęconych utworom z 
repertuaru wybitnych nie-
żyjących już artystów, a byli 
wśród nich: Olga Jackow-
ska (Kora), Maria Koterbska, 
Ewa Demarczyk, Krzysztof 
Krawczyk i „król rock and 
rolla” Elvis Presley, którego 
dorobek towarzystwo popu-
laryzuje w Poznaniu już od 
kilkunastu lat. Zasadą kon-
certów z cyklu „Poznańskie 
Muzykalia” jest udział w 
nich wielu, głównie młodych 
wokalistów i instrumentali-
stów wyłanianych w dużym 
procencie poprzez ogłaszane 
w mediach społecznościo-
wych nabory. Siłą rzeczy są 
to głównie osoby związane ze 
środowiskiem poznańskim, 
choć nie brakuje takich, dla 
których chęć zaprezentowa-
nia się przed wspaniałą pu-
blicznością w Parku Wilsona 
przeważa nad niedogodno-
ściami związanymi z dojaz-
dami na próby i koncert. W  
tym roku pierwszy koncert  w 
cyklu „Poznańskie Muzyka-
lia” odbędzie się w tradycyj-
nym już miejscu w niedzielę 
3 lipca 2022 r. o godz. 18:00. 
Miejsce, dzień tygodnia i 
godzina naszych letnich 
spotkań są niezmienne od 
początku realizacji, więc do 

zapamiętania jest tylko data. 
Tym razem pierwszy koncert 
poświęcony jest utworom 
Haliny Frąckowiak - artystki 
mocno związanej z Pozna-
niem, gdyż tu się urodziła i 
tu stawiała pierwsze kroki 
na swej artystycznej drodze. 
Mając szesnaście lat, Halina 
Frąckowiak dostała się do 
„Złotej Dziesiątki” II Festi-
walu Młodych Talentów w 
Szczecinie w roku 1963, wraz 
z takimi znanymi artystka-
mi jak Zdzisława Sośnicka 
i Marianna Wróblewska, a 
wśród wyróżnionych znalazł 
się duet Mira Kubasińska-Ta-
deusz Nalepa.  Warto wspo-
mnieć, że rok wcześniej lau-
reatami „Złotej Dziesiątki”  I 
Festiwalu Młodych Talentów 

w Szczecinie byli m.in.:  Cze-
sław Wydrzycki (Niemen),  
Wojciech Gąssowski, Woj-
ciech Kędziora (Korda), Hele-
na Majdaniec, Karin Stanek. 
Festiwal szczeciński miał 
ogromny wpływ na formo-
wanie się sceny muzycznej w 
Polsce przez wiele dalszych 
lat.  Samej Halinie Frącko-
wiak, po współpracy z zespo-
łami „Tarpany” i „Drumlersi” 
w latach 1965-68, prawdziwy 
wielki start do kariery otwo-
rzyła współpraca z zespołem 
ABC Andrzeja Nebeskiego. 
Zespół miał troje wokalistów, 
ale większość utworów na je-
dynej płycie zespołu śpiewała 
Halina Frąckowiak. Piosenka 
„Czekam tu” nagrana z Grupą 
ABC została nagrodzona na 
festiwalu w Opolu. Lata 1970-
72 to z kolei pasmo niewątpli-
wych sukcesów grupy, a sama 
Halina Frąckowiak stała się 
gwiazdą. Po roku 1972 artyst-
ka zdecydowała się jednak 
na karierę solową, co zaowo-
cowało płytami „Ida” (1974), 
„Geira” (1977), „Ogród Luizy” 
(1981), „Serca gwiazd” (1983), 
„Halina Frąckowiak” (1987), 
„Przystanek bez drogowska-
zu… Garaże gwiazd” (1985). 

Na niedzielnym koncercie 3 
lipca usłyszymy większość 
utworów z czasów współ-
pracy Haliny Frąckowiak z 
Grupą ABC, takich jak „Droga 
do gwiazd”, „Ktoś”, „Napisz 
proszę”, „Gdzie jest wczoraj-
szy dzień” czy „Nie potrze-
ba mi nic”. Będą też znane 
utwory z okresu solowej ka-
riery Haliny Frąckowiak, a 
wśród nich „Tin Pan Alley”, 
„Papierowy księżyc”, „Dan-
cing Queen” i „Anna już nie 
mieszka tu” poświęcony pa-
mięci Anny Jantar, koleżanki 
Haliny Frąckowiak z wcze-
snych lat ich artystycznego 
rozwoju. Oprawę muzyczną 
zapewni zespół muzyczny 
pod kierunkiem Emmy Klu-
czyńskiej (pianino, aranżacje 
utworów), w składzie którego 
znajdą się też instrumen-
ty dęte, charakterystyczne 
dla brzmienia Grupy ABC. 
Z utworami Haliny Frącko-
wiak zmierzą się młodzi wo-
kaliści: Marianna Ćwiąkała, 
Julia Galin, Maciej Kocięcki, 
Maria Łacka, Karolina Kram-
-Chojnacka, Mewa Topolska i 
Aleksandra Śliwińska.

Tekst: Włodzimierz Sładkowski
Zdj. Hieronim Dymalski, Wikipedia

„Bleee to spektakl z charakte-
rem dla tych, którzy chcą ocalić 
swój charakter” – upewniały w 
tym brawa podczas premiery 
opery kameralnej dla dzieci re-
alizowanej pod auspicja-
mi Teatru Wielkiego im. 
Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu, którą mo-
gliśmy oglądać od 3 do 
5 czerwca br. Spektakl 
był współorganizowany 
przez Narodowy Insty-
tut Muzyki i Tańca w ra-
mach programu własne-
go „Dyrygent-rezydent” 
oraz finansowany ze 
środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

Sala Drabowicza przemieniła 
się w łąkę, której kwiatami były 
emocje. To właśnie w nich roz-
kwitali tacy artyści jak Paź Kró-
lowej motyl (tenor): Chaoran 
Zuo; Daria poczwarka (alt): Do-
minika Stefańska; Wiktor pająk 
(baryton): Wojciech Dzwon-
kowski; Mańka osa (mezzo-
sopran): Paula Jurkowska; Ble 
tajemnicza postać (sopran): Ga-
lina Kuklina; Antonio i Bande-

ras karaluchy (tancerze): Louis 
Raphaneau, John Svensson.

Spektakl z muzyką Jerzego 
Fryderyka Wojciechowskiego 
i librettem Maliny Prześlugi 

porusza tematy 
na wskroś ak-
tualne, jednak 
inaczej przeży-
wane w zależ-
ności od etapu 
życia, na którym 
jesteśmy. Nie ma 
tutaj patosu i 
moralizatorstwa. 
Jest za to ukryta 
mądrość – nota-
bene nie od razu 

pokazująca swoją pełnię jak 
tytułowa postać Ble. To zresz-
tą sedno wspomnianej opery. 
Każdy z bohaterów ma w sobie 
nieodktyty talent, który z każdą 
chwilą tańca i śpiewu w sobie 
oswaja. Zaczyna ufać, że dosko-
nałość nie musi być pięknem. 
Ono zaś nie musi od razu prze-
żywać swojego renesansu. Sym-
bolem tego jest Paź Królowej – 
motyl. Jakby na przekór swemu 
imieniu (przeznaczeniu) nie 

wierzy w istnienie “królowej” – 
w domyśle – tego, co daje nam 
prawo do spełniania marzeń, 
co koronuje nasze plany. I póki 
nie wierzy, jego skrzydła są 
szare. W finale staje się jednak 
inaczej. Jego siła woli odkrywa 
także w innych aktorach to, co 
sprawia, że wzlatują ponad nie-
dowierzanie i niepewność. Od-
krywa skrzydła u innych, dzięki 
czemu jego skrzydła wzbijają 
się na szczyt kolorów. To już nie 
są tylko i aż aktorzy. To są po-
staci prawdziwe, które ujawnia-
ją swoją oryginalność i wyjątko-
wość. Nie boją się tego uczynić. 
Wychodzą z kokonu – dosłow-
nie i w przenośni. Z dorosłości 
kojarzonej często z kłamstwem, 
dojrzewają do bycia dziećmi. 
Potrafią doceniać prawdę o so-
bie i ją szanować. Doceniła ją na 
pewno publiczność – ta mała i 
duża, która podczas każdego 
przedstawienia wypełniła wi-
downię do ostatniego trzepotu 
skrzydeł. Tak, my też możemy 
latać…

Tekst: Dominik Górny
Zdj.: Teatr Wielki - Poznań

Poezja i harfa na urodziny Romana Wilhelmiego

Przeboje Haliny Frąckowiak zabrzmią 
w Parku Wilsona w Poznaniu

„Bleee ...” - spektakl z charakterem
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

9 czerwca obchodzono Święto 
Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego. Mija 16 lat od powsta-
nia Biura, którego zadania na 
co dzień realizuje ponad 1300 
funkcjonariuszy i pracowni-
ków w 23 jednostkach organi-
zacyjnych.

W latach 2006-2021 działa-
nia prowadzone przez CBA do-
prowadziły do ujawnienia po-
nad 22,2 mld szkody w mieniu 
Skarbu Państwa. W tym czasie 
wszczęto: 3078 śledztw, 5072 
analiz przedkontrolnych oraz 
1422 kontroli. Przygotowano 
między innymi 2252 opraco-
wania analityczne oraz zba-
dano 17 296 deklaracji o braku 
konfliktu interesów. Przepro-
wadzono ponad 1300 szkoleń 
antykorupcyjnych w formie 
tradycyjnej, a na prowadzonej 
przez CBA platformie e-lear-
ningowej ukończono ponad 
360 tys. szkoleń. To tylko część 
danych, które prezentują dzia-
łania Biura. 

Funkcjonariusze CBA pro-
wadzą na co dzień śledztwa 
wielowątkowe, skompliko-
wane o dużym ciężarze ga-
tunkowym, wymagające czę-
sto wiedzy specjalistycznej. 
Prowadzone postępowania 
obejmują  m.in. sprawy korup-
cyjne, wyłudzeń dotacji czy 
podatku VAT, działalności in-
stytucji parabankowych czy w 
obrocie kryptrowalutami.

Tylko w ostatnim czasie na 
stronach Biura informowali-
śmy między innymi o zatrzy-
maniu byłego adwokata w 
nowym śledztwie dotyczącym 
powoływania się na wpływy 
w wymiarze sprawiedliwości; 
zatrzymaniu lekarza, któremu 
przedstawiono 166 zarzutów, 
w tym dotyczących korupcji i 
prania pieniędzy; zatrzyma-
niu Prezes Zarządu Fundacji 
Pomocy Transplantologii w 
Szczecinie oraz byłego prezes 
zarządu tej fundacji, którzy 
usłyszeli zarzuty udziału w 
zorganizowanej grupie prze-
stępczej oraz prania pienię-
dzy; śledztwie dotyczącym 

nieprawidłowości w wysta-
wianiu recept na preparat die-
tetyczny dla niemowląt, a tym 
samym działaniu na szkodę 
NFZ na ponad 700 tys. zł; ko-
lejnych zatrzymaniach doty-
czących działania piramidy 
finansowej, w której straty w 
wysokości co najmniej 20 mln 
zł poniosło przynajmniej 400 
osób; zatrzymaniu jedenastu 
osób w związku z nieprawi-
dłowościami w przetargach 
organizowanych przez Pań-
stwowy Instytut Geologiczny 
– Państwowy Instytut Badaw-
czy zatrzymaniach w związku 
z ustawianiem przetargów na 
sprzęt medyczny stanowiący 
wyposażenie szpitali - łączna 
wartość zamówień objętych 
śledztwem, w których miało 
dojść do nieprawidłowości to 
na chwilę obecną ok. 5 mln zł; 
przedstawieniu zarzutów by-
łemu Prezesowi Zarządu oraz 
byłemu Dyrektorowi Handlo-
wemu Portu Lotniczego Lublin 
S.A. w związku z zawarciem 
niekorzystnych umów na 
rzecz Zarządu Portu Lotnicze-
go Lublin S.A. - według ustaleń 
śledczych nieprawidłowości 
skutkują wyrządzaniem szko-
dy majątkowej ponad 5 mln zł.

Ostatnie lata postawiły 
przed CBA nowe wyzwania. 
Pandemia COVID-19 otwo-
rzyła pola działań grup prze-
stępczych. Działając w ramach 
osłony antykorupcyjnej iden-
tyfikowano ryzyka wzrostu 
oszustw w celu uzyskania po-
mocy publicznej. W ostatnim 
roku próba destabilizacji na 
granicy polsko-białoruskiej 
również przyczyniła się do 
nałożenia nowych zadań na 
Biuro. Zgodnie z przepisami 
ustawy o budowie zabezpie-
czenia granicy państwowej, na 
CBA nałożone zostały zadania 
dotyczące udziału w pracach 
Zespołu do spraw przygoto-
wania i realizacji zabezpiecze-
nia granicy państwowej, spra-
wowania kontroli zamówień 
związanych z inwestycją oraz 
prowadzenia działań osłono-

wych. W 2021 r. dokonano we-
ryfikacji 20 podmiotów gospo-
darczych zainteresowanych 
udziałem w projekcie. Ponadto 
przeanalizowano projekty 3 
umów dotyczących inwestycji, 
przedstawiając uwagi Komen-
dantowi Głównemu SG. Na 
bieżąco monitorowano rów-
nież przedsięwzięcia związane 
z inwestycją, przekazując wła-
ściwym instytucjom sygnały o 
potencjalnych ryzykach i za-
grożeniach.

W związku z konfliktem na 
Ukrainie wszyscy zmierzyli-
śmy się z nowymi wyzwania-
mi.  Z inicjatywy Szefa CBA 
podjęto wspólne, między-
narodowe,  pomocowe dzia-
łania, skierowane do rodzin 
funkcjonariuszy Narodowe-
go Antykorupcyjnego Biura 
Ukrainy (NABU). CBA było 
jedną ze służb, która odegrała 
także ważną rolę w związku 
z wdrażaniem sankcji gospo-
darczych. CBA współpracuje 
z wieloma organizacjami kra-
jowymi i międzynarodowy-
mi oraz organami ścigania z 
innych państw, bierze udział 
w projektach międzynarodo-
wych. W ostatnim czasie Szef 
CBA wziął udział w IV Regio-
nalnym Seminarium Antyko-
rupcyjnym Wysokiego Szcze-
bla oraz odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Europej-
skiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF). 
Szef CBA podpisał także z Rek-
torem-Komendantem WAT 
list intencyjny o współpra-
cy w zakresie działalności o 
charakterze informacyjno-
-edukacyjnym. W ramach tej 
współpracy przedstawiciel 
Biura przeprowadził semina-
rium dla studentów V roku. 
Tematem prelekcji były formy i 
metody zapobiegania korupcji.

CBA stale i konsekwentnie 
zmniejsza ryzyka korupcyj-
ne i zagrożenia dla interesów 
ekonomicznych naszego kraju 
działając ,,Zawsze w interesie 
Polski”.

Zespół Prasowy CBA

Ostatnią naszą wycieczką 
w roku szkolnym 2021/2022 
była wizyta 15 czerwca 2022r. 
w Parku Historycznym 
Wolkołatka w Woli Jabłoń-
skiej i zapoznanie z historią 
pierwszych Piastów

- Na początku 
czerwca w holu 
szkoły wykonana 
została wystawa 
zdjęć i przed-
sięwzięć , które 
dokonane zostały 
w całym roku szkol-
nym 2021/2022.

Chciałabym również w tym 
miejscu wyróżnić 3 uczniów , 
którzy wyjechali z Nami na 
wszystkie wyprawy zorgani-
zowane w tym roku. 

Są to : Krystian Wiśniew-
ski, Franciszek Brzeziński 
oraz Marcelina Popiół – Kla-
pa. 

Opiekunami Koła są p. Be-
ata Mrozek oraz p. Katarzyna 

Machnicka i  p.Dominika 
Mądra- Kalemba,  któ-

re w swoim wolnym 
czasie z pasją   zapo-
znają młode osoby 
z atrakcjami tury-

stycznymi naszego 
regionu. 
Z o r g a n i z o w a l i ś m y 

w tym roku szkolnym aż 10 
wycieczek i  rajdów m.in. do– 
Wrocławia- projekt rządowy 
„Poznaj Polskę”, Żarnowiec, 
Porażyn. 

Mieliśmy wycieczki rowe-

rowe, piesze i autokarowe.
Podkreślić należy również 

fakt, że współpracujemy 
już z wieloma instytucjami 
i grupami m.in. PTTK BUK, 
ROK Rakoniewice, Harcerze 
z Wielichowa, Szkolne Koło 
Turystyczne „Tramp”z Ja-
błonny, Nadleśnictwo Wolsz-
tyn. 

W naszym Kole jest 42 
czynnych członków oraz 
15 dodatkowych uczniów 
przedstawicieli ósmych klas. 

Łącznie , średnio we 
wszystkich wycieczkach bra-
ło udział ok. 40 uczniów.

Na przyszły rok mamy już 
mnóstwo pomysłów i inspi-
racji.

Dziękujemy bardzo!!!

16 lat CBA - Zawsze w interesie PolskiPodsumowanie rocznej działalności 
Szkolnego Koła Turystyczno- Krajoznawczego 

„Lotospar”
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