
Str. 1 POWIATY-GMINY
1 lipca 2020

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

biuro@zlom.poznan.pl
tel. 509 174 596 lub 534 611 454

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

owiaty-GMiNyPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE
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BEZPłATNY

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

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

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

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
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W czwartek, 25 czerwca 
2020 roku, w Starostwie 
Powiatowym w Grodzisku 
Wielkopolskim podpisano 
umowy na realizację dwóch 
inwestycji drogowych do-
finansowanych z Funduszu 
Dróg Samorządowych, tj. 
„Przebudowa drogi powiato-
wej nr 3579P Wioska-Gnin
-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. 

(etap III)” i „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3807P 
Wielichowo-Wolsztyn, na 
odcinku od granicy Powiatu 
Wolsztyńskiego do granicy z 
Gminą Wielichowo”.

Wykonawcą obu inwestycji 
będzie Konsorcjum firm: IN-
FRAKOM Chwalim Sp. z o.o., 
Sp.k. i INFRAKOM Kościan 
Sp. z o.o., Sp.k.

Umowa z wykonawcą dróg

We wtorek 23 czerwca 2020 
r., Magdalena Górska – Zało-
życiel Wyższej Szkoły Handlu 
i Usług w Poznaniu wraz ze 
Starostą Grodziskim Mariu-
szem Zgaińskim, Wicestarostą 
Sławomirem Górnym oraz 
Dyrektorem Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim Anną Maty-
siak, przekazali 4 stypendia 
o łącznej wartości 60 000 
zł, które sfinansują trzyletni 
okres studiów na wybranym 
kierunku kształcenia.

Aby młodzież nie mu-
siała rezygnować z dalszej 
edukacji oraz planów na 
przyszłość, WSHiU w tym 
roku zdecydowała się ufun-
dować 70 stypendiów dla 
młodych ludzi z terenu 
Wielkopolski.

Stypendia otrzymali naj-
zdolniejsi absolwenci.

Uhonorowanym uczniom 
serdecznie gratulujemy i ży-
czymy pomyślnej realizacji 
celów i zamierzeń oraz po-
wodzenia na kolejnym etapie 
edukacji.

19 czerwca 2020r., w 
Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim miało miej-
sce podpisanie dwóch umów 
na dofinansowanie projek-
tów drogowych w ramach 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 

Wojewoda Wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk, Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiński, 
Wicestarosta Grodziski Sła-
womir Górny oraz Skarbnik 
Powiatu Ewa Smoczyńska 
złożyli swoje podpisy pod 
umowami na dofinansowanie 
projektów pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3579P 
Wioska – Gnin – Kobylniki 
– Grodzisk Wlkp. – etap III” 
i „Przebudowa drogi powia-
towej nr 3807P Wielichowo 
– Wolsztyn na odcinku od gra-
nicy Powiatu Wolsztyńskiego 
do granicy z Gminą Wielicho-
wo”. W podpisaniu umowy 
uczestniczyła również Pani 
Danuta Nijaka Radna Powiatu 
Grodziskiego, Przewodnicząca 
Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa.

Na powyższe projek ty 
Powiat Grodziski uzyskał 
17.319.637,04 zł dofinanso-
wania.

Wkrótce na powyższych 
odcinkach dróg rozpoczną się 
roboty budowlane związane z 
ich przebudową.

Stypendia od Wyższej Szkoły Handlu i Usług

Dofinansowanie dróg powiatowych
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Mając do wyboru wiele 
rodzajów urządzeń i techno-
logii, każdy inwestor stara 
się wybrać system grzewczy 
w swoim domu najkorzyst-
niej jak to tylko możliwe. 
Nowoczesne pompy ciepła 
przyciągają wieloma zaleta-
mi, nie tylko z korzyścią dla 
środowiska naturalnego. Jed-
ną z najistotniejszych kwestii 
dla użytkownika są później-
sze 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 opar-
tych o pompy ciepła jest nieza-
leżność od wahających się na 
rynku cen nośników energii i 
przede wszystkim niskie koszty 
eksploatacyjne. Choć w większo-
ści 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 odna-
wialnych, to redukcja kosztów 
ogrzewania jest znacząca w 
porównaniu do instalacji trady-
cyjnych. Nie bez znaczenia jest 
również fakt, że system pompy 
ciepła jest bardzo wygodny w 
obsłudze, ponieważ nie wymaga 
dużego zaangażowania użytkow-
ników. Należy jednak pamiętać, 
że odpowiednie działanie urzą-
dzenia uzależnione jest od kilku 
istotnych czynników.

Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie najważ-
niejszą kwestią  jest odpowiedni 
dobór pompy ciepła oraz po-
prawne wykonanie całej instala-
cji. 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 urzą-
dzenia, a także dolnego źródła 
ciepła i wewnętrznej instalacji 
grzewczej. Tylko w przypadku, 
gdy wszystkie składowe zostaną 
odpowiednio dobrane system 
zagwarantuje długą i bezpro-
blemową pracę.  Niezbędny jest 
także prawidłowy montaż, zgod-
ny z założeniami projektowymi, 
a także właściwe ustawienie 
parametrów i uruchomienie 
urządzenia.  Pompy ciepła nie 
zapewnią energooszczędności 
na satysfakcjonującym poziomie, 
jeżeli na etapie doboru i reali-
zacji zostaną popełnione błędy.

Do nowego
 i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksplo-
atacyjnych systemu grzewcze-
go 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 do-
boru optymalnego rozwiązania.  
Wówczas w większości przypad-
ków teren wokół budynku nie jest 
jeszcze zagospodarowany, co po-
zwala na bezproblemowy mon-
taż bardziej ekonomicznych w 
eksploatacji pomp gruntowych. 
W przypadku domów starszych z 
pewnością napotkamy na różne-
go rodzaju utrudnienia związane 
z remontem, jednak zamiana do-
tychczasowego źródła ciepła na 
energooszczędne jest idealnym 
sposobem na znaczą redukcję 
kosztów ogrzewania. W ta-
kim 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 najczę-
ściej jest grzałka elektryczna, a w 
przypadku modernizacji wspar-
cie hydrauliczne może stanowić 
istniejący kocioł.  

Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła jako 
system grzewczy w domu, naj-
efektywniejszym rozwiązaniem 
będzie połączenie jej z ogrze-

waniem niskotemperaturowym, 
takim jak ogrzewanie podłogowe 
czy ścienne. Tego typu rozwią-
zania pozwolą zoptymalizować 
koszty funkcjonowania całej 
instalacji, a finalnie osiągnąć 
większe oszczędności i wyso-
ki komfort użytkowania. W 
przypadku ogrzewania podło-
gowego dobrym rozwiązaniem 
będzie wykonanie posadzki z 
materiałów dobrze przewodzą-
cych 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 grzejni-
kami, jednak dla maksymalnych 
oszczędności eksploatacyjnych 
należy zastosować grzejniki 
niskotemperaturowe. 

Bieżąca eksploatacja 
O tym, że pompy ciepła są 
trwałe i praktycznie bezobsłu-
gowe 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 za-
chować cały układ grzewczy w 
dobrej kondycji. Odpowiednio 
dobrana, zainstalowana i użyt-
kowana pompa ciepła nie tylko 
ekonomicznie ogrzeje dom i za-
pewni 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

Koszty eksploatacji pompy ciepła

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

GMINA RAKONIEWICE

W tym roku wakacje 
rozpoczęliśmy wspólnymi 
seansami podczas kina 
plenerowego. 

W czwartek 25 czerwca, 
odbył się pierwszy seans 
filmowy na dziedzińcu ROK. 
Mieliśmy okazję obejrzeć 
film pt. „Zegar Czarno-
księżnika”. Pogoda dopisała 
i szczególnie dzieci świet-
nie się bawiły. Następnego 
dnia, mimo zawirowań po-
godowych wystartowaliśmy 
z drugim filmem, komedią 
kryminalną pt. „Bodyguard 
zawodowiec”. Głośny śmiech 

widowni potwierdził dobrą 
zabawę. Jak widać Kino 
na Leżakach przypadło do 
gustu mieszkańcom Gminy 
Rakoniewice i z pewnością 
będziemy kontynuować tą for-
mę spędzania wolnego czasu.  

Nowością w tym roku, bę-
dzie Kino Samochodowe, 
które odbędzie się w Jabłonnie 
(ul. Polna 1, - Swojska Zagroda 
u Prządków - łąka) 3 i 4 lipca. 
W piątek obejrzymy komedię 
pt. „Złe mamuśki”, a w sobotę 
pt. „Atomic Blonde”. Bilety 
można nabyć w biurze Rako-
niewickiego Ośrodka Kultury 
oraz przed seansem. 

Wakacje z plenerowym 
kinem

22 czerwca w Urzędzie Miej-
skim Gminy Rakoniewice 
odbyło się wręczenie wy-
różnień, dla mieszkańców 
Gminy Rakoniewice, którzy 
znaleźli się w gronie najlep-
szych absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. Ma-
rii Skłodowskiej - Curie w 
Wolsztynie i Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim. 

Wyróżnienia na ręce matu-
rzytsów przekazali Burmistrz 
Rakoniewic dr Gerard Tomiak 
oraz Zastępca Burmistrza Ar-
kadiusz Pawłowski.

Najlepsi tegoroczni absol-
wenci:

a Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej- Curie 
w Wolsztynie
1. Polowa Martyna- średnia 
5,17
2. Lipowicz Marika-  średnia  
5,05
3. Strugała Julia- średnia 5,00
4. Dombrowski Kamil-  śred-
nia 4,94
5. Wożakowska Agata - śred-
nia 4,89

 
a Zespół Szkół Technicznych 
w Grodzisku Wlkp.
1. Wiktoria Jaskulska - średnia 
powyżej 5,00 

26 czerwca w Urzędzie 
Miejskim Gminy Rakonie-
wice obyło się uroczyste 
wręczenie gratulacji oraz 

nagród najlepszym absol-
wentom szkół podstawowych 
z terenu gminy. Za bardzo 
dobre osiągnięcia w nauce 
uczniowie otrzymali laptopy. 
W uroczystości młodzieży 
towarzyszyli rodzice. Gratu-
lacje i nagrody absolwentom 
wręczali natomiast Gerard 
Tomiak Burmistrz Rako-
niewic oraz Mirosław Ba-

siński Kierownik Wydziału 
Oświaty.

Tegoroczni, najlepsi absol-
wenci szkół podstawowych 
to:
a Oskar Guzior - Szkoła Pod-
stawowa  im. Marcina Rożka 
w Jabłonnie,
a Mateusz Gindera - Szkoła 
Podstawowa  im. Powstańców 

Wielkopolskich w Rakonie-
wicach,
a Rozalia Moszyńska - Szkoła 
Podstawowa   im. Krzysztofa 
Żegockiego w Rostarzewie,
a Milena Rosołek - Szkoła 
Podstawowa  im. Adama Mic-
kiewicza w Ruchocicach.
Wszystkim absolwentom ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów !

Wyróżnienia dla najlepszych 
absolwentów szkół 

Tego nie wiemy, czy te za-
mieszki w wielu krajach, czy 
wypuszczenie bandytów na 
ulice, to przygotowanie do 
większej rewolucji.

To nie pierwszy raz w hi-
storii, kiedy bandyci dostali 
szansę destrukcji naszych ulic.

Zazwyczaj kończyło się to 
po jakimś czasie.

Powód jest absurdalny. Za-
mordowali czarnoskórego 
mężczyznę, który był narko-
manem i miał wiele za uszami.

Szkoda go jak każdego 
człowieka, który w tysiącach 
umiera każdego dnia.

Jednak wynoszenie go na 
obrazy, klękanie, leżenie na 
ulicy, to kolejne poniżenie 
tych ludzi.

Nie dość, że założyli im ka-
gańce, to jeszcze kazali klękać 
przed ludźmi czarnego koloru.

To wszystko, co dzieje się 
na ulicy, w głównych mediach, 
to kontynuacja akcji kronawi-
rusowej.

Bardzo słabo reagują na nią 
politycy. Nie sprzeciwiają się, 
nie negują, nie pytają.

Wykonują ślepo polecenia. 
Do czego to wszystko zmie-

rza?
Nakręciłem 20 f ilmów. 

Publikuję je stopniowo, aby 
wnioski były jak najbardziej 
trafne.

Jeszcze z niczym nie pomy-
liliśmy się. Dokładnie poka-
zaliśmy całą akcję koronawi-
rusową, kto tym kieruje i co 
chce osiągnąć.

Wiem, że moi czytelnicy 
mają dużą wiedzę na temat 
symulacji światowej.

Jednak wnioski, punkt my-
ślenia, mogą cię zaskoczyć.

Sprawdź i oceń: 
https://akademiageopolity-

ki.pl/strona/Dwadziescia-Wy-
kladow-Wideo/349 

Tworzą sztuczną symulację 
światową.

Pozdrawiam z USA
Robert brzoza

Destrukcja naszych ulic 
przez bandytów

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Dnia 29 czerwca br., na deptaku w 
Nowym Tomyślu zostały postawione 
formy wiklinowe, które upiększają 
nowotomyski deptak. Wiklinowe 

instalacje mają konstrukcje meta-
lowe, zostały utworzone z wikliny 
korowanej, naturalnej moczonej, 
farbowanej, białej. Każdy kosz jest 

zaimpregnowany i wyścielony folią.  
Formy służą jako kwietniki, specjal-
nie przystosowane posiadają osobny 
wkład na ziemię do nasadzeń roślin. 

To kolejna atrakcja turystyczna w 
Nowym Tomyślu. Kosze wykonali 
plecionkarze ze Stowarzyszenia Przy-
jaciół Nowotomyskiej Wikliny: Maria 

Kwiatkowska, Eugeniusz Skrzyp-
czak, Aldona Krajewska, Mariola 
Witchen, Ireneusz Witczak, Rafał 
Górczyński i Katarzyna Wachowiak.

Wiklinowy deptak

W ramach akcji organizowanej przez 
Wielkopolską Organizację Tury-
styczną, której celem jest zachęcenie 
turystów do odwiedzenia wybranego 
miasta w Wielkopolsce, do Nowego 
Tomyśla przyjechało młode mał-
żeństwo. 

Ich pasją jest odkrywanie świata, a 
podróże są całym ich życiem. Trud-

no usiedzieć im w jednym miejscu, 
lubią poznawać lokalne zwyczaje i 
próbować regionalnych przysmaków. 
Turyści zwiedzili najciekawsze 
miejsca w Nowym Tomyślu, odwie-
dzili Park Feliksa, zoo oraz muzeum 
wikliny. Mieli okazję uczestniczyć 
w pokazie wyplatania wyrobów 
wiklinowych, zaprezentowanych 

przez plecionkarza Stowarzyszenia 
Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny. 
Zwiedzili  także Plac Niepodległo-
ści na którym stoi wiklinowy kosz 
gigant oraz wiele innych miejsc 
wartych odwiedzenia.

Nowy Tomyśl to atrakcyjne miej-
sce do spędzania wolnego czasu.
Zapraszamy!

Świetny pomysł na wycieczkę dla całej rodziny
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W 2015 roku na prezydenta 
RP wybraliśmy Andrze-
ja Dudę. - Teraz stajemy 
przed kolejnym wyborem. 
Dlatego pamiętajmy: An-
drzej Duda każdego dnia 
starał się wywiązywać ze 
złożonych obietnic. To poli-
tyk odpowiedzialny i godny 
zaufania – mówi Marta 
Kubiak, poseł na Sejm RP 
(Prawo i Sprawiedliwość). 

Dziś Andrzej Duda z pokorą 
poddaje się ocenie społeczeń-
stwa, ufając, że będzie ona 
pozytywna. 

– Reformy realizowane w 
czasie prezydentury Andrzeja 
Dudy wzmocniły nasz kraj. 
Przywróciły godność wielu ro-
dzinom. Została zlikwidowana 
plaga ubóstwa dzieci. Zadbano 
o seniorów. Nie byłoby tego 
bez dalekowzrocznej polityki 
gospodarczej – zauważa poseł 
Marta Kubiak i podkreśla, że 
w ostatnim czasie – istotnie 
– spadł poziom bezrobocia. 
Zadbano też o rozwój pol-
skich firm i zwalczono mafie 
paliwowe. 

Wszystko co w ostatnim 
czasie wydarzyło się w Polsce 
było zapisane w programie wy-
borczym prezydenta Andrzeja 
Dudy na lata 2015-2020. 

Dodatek solidarnościowy
Prezydent 1 maja zapowiedział 
wsparcie dla osób, które straci-
ły pracę w wyniku COVID-19. 
Zadeklarował to też w umowie 

programowej podpisanej ze 
Związkiem Zawodowym „So-
lidarność”.

– Prezydent Andrzej Duda 
zgłosił projekt ustawy o do-
datku solidarnościowym w 
wysokości 1400 zł netto dla 
osób, które straciły pracę. 
Dodatek będzie przyznawa-
ny przez trzy miesiące (od 
1 czerwca do 31 sierpnia). 
Będzie przysługiwał osobom 
zatrudnionym na umowę o pra-
cę, z którymi umowa została 
rozwiązana po 31 marca, albo 
uległa rozwiązaniu z upływem 
czasu, na który była zawarta – 

informuje poseł Marta Kubiak, 
i dodaje: - Zgodnie z projektem 
podniesiony ma zostać także 
zasiłek dla bezrobotnych do 
1200 zł w okresie pierwszych 
90 dni posiadania praw do za-
siłku. W okresie kolejnych dni 
posiadania prawa do zasiłku 
kwota ta wzrośnie do 942,30 
zł. Podniesienie planowane 
jest od 1 września. Projekt za-
kłada też, że do 365 dni pracy, 
które są wymagane do nabycia 
prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych będzie zaliczony okres 
pracy w obniżonym wymiarze 
etatu i z obniżoną wysokością 
wynagrodzenia. 

#planDudy
Jak podkreśla poseł Marta 
Kubiak, Prezydent Andrzej 
Duda kandyduje po to, żeby 
dalej podejmować wielkie 
wyzwania społeczne i gospo-
darcze: - Ambitne państwo 
musi realizować śmiałe inwe-
stycje jednocześnie dbając o 
swoich obywateli. To podstawa 
Planu Solidarnego Rozwoju 
o którym mówi Prezydent 
Andrzej Duda. Jego strategicz-
nym celem jest 1 mln nowych 
miejsc pracy, to właśnie jest 
#planDudy.

#PlanDudy opiera się na 
czterech filarach: inwestycje 
strategiczne, inwestycje lo-
kalne, inwestycje w zdrowie, 
inwestycje w środowisko lo-
kalne. 

-  Jednym z elementów 
#PLANDUDY są wielk ie 

inwestycje strategiczne, takiej 
jak Centralny Port Komuni-
kacyjny, przekop Mierzei Wi-
ślanej, ViaBaltica, BalticPipe. 
Będą one kołem zamachowym 
naszej gospodarki, wyprowa-
dzą nas z kryzysu, ale przede 
wszystkim poprowadzą nas 
drogą rozwoju – wymienia 
poseł Marta Kubiak. 

K lucz owe  j e s t  t o ,  ż e 
#PLANDUDY to nie tylko 
wielkie projekty. Inwestycje 
dotrą do każdej gminy i każ-
dego powiatu. Pomogą one 
utrzymać i stworzyć miliony 
miejsc pracy. 

Poseł Marta Kubiak: - Wie-
my jak ważne jest zapew-
nienie pomocy samorządom 
w prowadzeniu inwestycji, 
zwłaszcza tym mniej za-
możnym. Fundusz Dróg Sa-
morządowych zostanie do-
finansowany. Ustanowiony 
zostanie Fundusz Inwestycji 
Samorządowych. To będą 
miliardy złotych, które po-
służą samorządom do tego, 
by mogły inwestować. 

Należy wspomnieć o inwe-
stycji w zdrowie. To .in. na-
rodowa strategia onkologicz-
na (inwestycje w ponad 200 
szpitali, fundusz na leczenie 
chorób onkologicznych i rzad-
kich). Kluczowym zagadnie-
niem są również inwestycje w 
środowisko, to m.in. krajowy 
system retencji, wspieranie 
transportu zero emisyjnego, 
poprawa jakości powietrza.

 (red.)

Wspólnie obronimy Polskę Plus!
Dzięki prezydenturze Andrzeja Dudy Polska jest dziś lepiej przygotowana na trudniejsze czasy

Zmiany kadrowe w poznańskiej 
prokuraturze na razie dotknęły 
dwóch najważniejszych stano-
wisk. Odwołano szefa Proku-
ratury Regionalnej w Poznaniu 
Rafała Maćkowiaka oraz na-
czelnika Wydziału Zamiejsco-
wego Prokuratury Krajowej Ro-
cha Waszaka. Choć Prokuratura 
Krajowa twierdzi, że zmiany 
to nic nadzwyczajnego, w po-
znańskiej prokuraturze padają 
zupełnie inne komentarze. - W 
kraju są prokuratury znacznie 
bardziej dyspozycyjne niż na-
sza, które realizują założenia 
tzw. dobrej zmiany, prowadząc 
ważne polityczne śledztwa. O 
nas kierownictwo z Warszawy 
ma opinię, że jesteśmy jacyś 
tacy nijacy i nie do końca godni 
zaufania zwłaszcza w poli-
tycznych sprawach. Chodzi o 
to, że niełatwo nami sterować, 
również szeregowymi proku-
ratorami - komentują śledczy z 
Poznania.

W środę odwołano ze sta-
nowiska Rafała Maćkowiaka, 
dotychczasowego szefa poznań-
skiej Prokuratury Regionalnej. 
Został powołany na stanowisko 
w 2016 roku, za pierwszych 
rządów PiS. Pamiętano, że 
wcześniej prowadził sprawę 
korupcyjną byłej posłanki PO 
Beaty Sawickiej i dążył do jej 
skazania. Ale teraz został od-
wołany ze stanowiska.

Również za rządów PiS 
naczelnikiem poznańskiego 
Wydziału Zamiejscowego Pro-
kuratury Krajowej został Roch 
Waszak. Stanowisko objął w 
styczniu 2018 roku. Teraz, po 
niespełna dwóch latach kie-
rowania wydziałem, także on 
został odwołany.

Jaki są powody odwołania 
tych prokuratorów z dwóch po-
znańskich prokurator wyższego 
szczebla?

- Wszystkie decyzje - w tym 
dotyczące spraw kadrowych - 
podejmowane w prokuraturze 
zmierzają do jak najskutecz-
niejszej realizacji celu polityki 
karnej jakim jest konsekwentne 
i skuteczne ściganie przestęp-
ców - tak brzmi autoryzowana 
wypowiedź prokurator Ewy 
Bialik, która jest rzecznikiem 
Prokuratury Krajowej.

Wiadomo, że Prokuraturą 
Regionalną pokieruje teraz Ja-
cek Motawski, który wcześniej 
pracował we Wrześni, potem w 
Poznaniu, a ostatnio w Proku-
raturze Krajowej w Warszawie. 
Z kolei Wydziałem Zamiejsco-
wym pokieruje Karolina Grzy-
bowska-Matysiak, dotychczas 
zastępca naczelnika wydziału. 
Oboje mają powierzone funkcje 
na sześć miesięcy. Jak mówią 
nasi rozmówcy, to dla nich 
„okres próbny”.

Prokuratura w Poznaniu: 
polityczna sprawa Igora Sta-
chowiaka. „Mieliśmy podkre-
ślać, że zmarły był na bakier z 
prawem”

Więcej o zmianach kadro-
wych można usłyszeć nieofi-
cjalnie - od poznańskich pro-
kuratorów. Pojawia się wątek 
nie najlepszych relacji, jakie 
mieli ze sobą dwaj odwołani 
prokuratorzy. Między prokura-
torami Rafałem Maćkowiakiem 
i Rochem Waszakiem miało 
dochodzić do tarć na tle finan-
sowym. Obie jednostki mają 
bowiem wspólny budżet. O ile 
jednak o odwołaniu Maćkowia-

ka plotkowano od tygodni, to 
odejście Waszaka jest sporym 
zaskoczeniem.

Kolejny wątek to zastrzeżenia 
kierownictwa z Warszawy do 
wyników statystycznych obu 
poznańskich prokurator.

I w końcu wątek polityczny, 
powtarzany w Poznaniu od 
wielu miesięcy. Nie jest tajem-
nicą, że wielu prokuratorów z 
Poznania jest niechętna „do-
brej zmianie”, jak ognia unika 
ręcznego sterowania, nie chce 
prowadzić politycznych spraw 
i kończyć ich zgodnie z oczeki-
waniami szefów.

- Kilka lat temu dostaliśmy 
do prowadzenia głośną sprawę 
śmierci Igora Stachowiaka z 
Wrocławia. Po roku TVN ujaw-
nił nagranie, że Igor Stachowiak 
był torturowany we wrocław-
skim komisariacie. Okazało 
się, że policja przez dłuższy 
czas nikogo za to nie zdymisjo-
nowała, co obciążało również 
polityków PiS nadzorujących 
służby - usłyszeliśmy w pro-
kuraturze. - Nasze kierownic-
two z Warszawy polecało nam 
wówczas akcentować przeszłość 
Igora Stachowiaka. Mieliśmy 
mówić, że, owszem, policjanci 
być może przekroczyli upraw-
nienia, ale przede wszystkim 
mocno wskazywać, że martwy 
chłopak był na bakier z prawem. 
Nie każdy w prokuraturze chciał 
wykonywać tego typu politykę 
szefów.

Sprawę śmierci Igora Stacho-
wiaka wyjaśniała poznańska 
Prokuratura Okręgowa. Poja-
wiają się informacje, że także 
w niej ma dojść do poważnych 
zmian kadrowych. Mówi się 
nawet o całym nowym kierow-
nictwie. Na razie jednak nikt nie 
stracił stanowiska.

Sprawa prezydenta Pawła 
Adamowicza: dwie panie pro-
kurator z Poznania straciły 
stanowiska Poznański Wydział 
Zamiejscowy Prokuratury Kra-
jowej będzie miał teraz czwarte-
go szefa w swojej krótkiej histo-
rii. Najpierw tym ważnym wy-
działem kierowała prokurator 
Hanna Grzeszczyk. W Poznaniu 
prowadzono wówczas spra-
wę oświadczeń majątkowych 
prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza z PO. Poznańska 
prokuratura wnioskowała naj-
pierw o warunkowe umorzenie 
sprawy, na co zgodził się sąd.

Jednak w 2016 roku nowe 
kierownictwo Prokuratury Kra-
jowej, z nadania PiS, nakazało 
poznańskim śledczym zaskar-
żenie decyzji o warunkowym 
umorzeniu sprawy prezydenta 
Adamowicza. Poznańska pro-
kuratura miała więc zakwe-
stionować swoje wcześniejsze 
stanowiska. Apelacja ostatecz-
nie powstała, ale naczelnik 
wydziału Hanna Grzeszczyk 
zdystansowała się od poleceń z 
Warszawy. W 2016 roku zapła-
ciła za to stanowiskiem, a wraz 
z nią pracę w wydziale straciła 
prokurator prowadząca sprawę 
Adamowicza.

Na miejsce Hanny Grzesz-
czyk przyszedł później proku-
rator Piotr Baczyński, który 
za jakiś czas sam podał się do 
dymisji w związku ze sprawą 
Józefa Piniora. Nie została ona 
przyjęta. Później odszedł jed-
nak ze stanowiska naczelnika 
wydziału.

Poseł bartłomiej Wróblewski

Czystka kadrowa 
w poznańskiej prokuraturze

Stolica Wielkopolski została 
laureatem Konkursu Smart 
City. Poznań zwyciężył w 
kategorii „Smart City po-
wyżej 500 tys. mieszkańców 
2019”. 

Realizuje ideę inteligentnego 
miasta, wykorzystuje innowa-
cyjne rozwiązania i skutecznie 
zarządza zasobami i strategią 
rozwoju na rzecz poprawy 
życia mieszkańców w zakre-
sie transportu, infrastruktury, 
energetyki, gospodarki prze-
strzennej oraz środowiska. 
Tegoroczna edycja Smart City 
Forum odbywała się online. 
Wydarzenie poświęcone jest 
europejskim wizjom miast 
przyszłości, edukacji obywa-
telskiej, konkurencyjności 
gospodarczej i zrównoważo-

nemu rozwojowi. Tym razem, 
ze względu na epidemię koro-
nawirusa, prestiżowe wyróż-
nienia rozdane zostały online

- Opracowując w 2019 roku 
model Smart City Poznań, 
chcieliśmy przede wszystkim, 
żeby nasze miasto stawało się 
coraz bardziej bezpiecznym 
i wygodnym miejscem za-
mieszkania, pracy, nauki czy 
wypoczynku. Bardzo się cie-
szę, że nasze działania w tym 
zakresie zostały zauważone, 
czego dowodem jest nagroda w 
superciężkiej kategorii „Smart 
City powyżej 500 tys. miesz-
kańców 2019” - powiedział 
Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania.

Po poznańskich ulicach 
jeździ 21 nowoczesnych i 
ekologicznych autobusów elek-

trycznych. Przystanki końco-
we tych linii wyposażone są 
w pantografy ładujące. Miasto 
nadal będzie rozwijać flotę 
miejską przyjazną środowi-
sku i już ma środki na zakup 
kolejnych 37 pojazdów. Do 
monitoringu powietrza Po-
znań wykorzystuje drony. To 
część projektu „Skończmy ze 
smogiem w Poznaniu”, który 
zwyciężył w ostatniej edycji 
budżetu obywatelskiego. Dzię-
ki dronom udało się dokonać 
analizy obszaru, na którym 
znajduje się 22 556 budynków. 
W ostatnich latach w mieście 
realizowany jest również pro-
gram Kawka BIS, którego 
celem jest zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powstających 
na skutek spalania paliw sta-
łych. W ramach programu 

mieszkańcy Poznania mogą 
starać się o dofinansowanie 
likwidacji pieców i kotłów 
oraz zastępowanie ich ciepłem 
systemowym, ogrzewaniem 
gazowym, elektrycznym, in-
stalacjami fotowoltaicznymi i 
kolektorami słonecznymi. Na 
realizację programu Kawka 
BIS Poznań przeznaczył do-
tychczas 14 mln zł. Kolejna 
ciekawa inicjatywa to akcja 
„Trzymaj ciepło”, polegająca 
na bezpłatnych badaniach ter-
mowizyjnych budynków. W 
ciągu 10 lat przebadano aż 5 tys. 
budynków jednorodzinnych i 
200 kamienic. Miasto dba także 
o optymalizację dostaw ciepła 
do miejskich obiektów uży-
teczności publicznej i otwiera 
miejskie pasieki.

Roman Szymański

Poznań laureatem konkursu Smart City

Ogłoszony przez rząd pre-
miera Mateusza Morawiec-
kiego Fundusz Inwestycji 
Samorządowych wesprze 
każdy wielkopolski powiat, 
gminę oraz miasto na pra-
wach powiatu. Minimalne 
bezzwrotne dofinansowanie 
to pół miliona złotych, a 
maksymalne sięga blisko 
100 mln zł. Do Wielkopolski 
trafi z funduszu 526 mln zł, 
w skali Polski do dyspozycji 
samorządów będzie łącznie 
6 mld zł. 

- Podczas wielu rozmów z 
wójtami, burmistrzami, pre-
zydentami czy starostami 
mówili mi, że COVID-19 
mocno wpłynie na ich budże-
ty. Mniejsze środki z PIT czy 
CIT sprawiły, że niektórzy 
samorządowcy zastanawiali 
się, z których inwestycji i 
działań zrezygnować. Dlatego 
dziś możemy powiedzieć – 

nie rezygnujecie, utrzymacie 
dynamikę inwestycyjną, bo 
rząd przygotował ogromne 
wsparcie w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. 
Bezzwrotne środki trafią do 
każdego samorządu – mówi 
wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk. 

To, ile dany samorząd otrzy-
ma środków, zależy m.in. od 
wartości planowanych inwe-
stycji czy relacji wydatków 
majątkowych oraz zamożności 
gmin i powiatów. Środki będą 
przekazywane gminom i po-
wiatom na ich wniosek. Dota-
cje sięgną od 500 tys. zł do 93 
mln zł. Kluczowym elementem 
programu jest wsparcie inwe-
stycji realizowanych przez 
samorządy, m.in. remonty 
szkół i przedszkoli, inwestycje 
wodociągowe, kanalizacyjne 
czy infrastrukturalne. 

W Wielkopolsce z 526 mln 
zł największe wsparcie trafi do 

miasta Poznania (93,5 mln zł) 
i powiatu poznańskiego (74,8 
mln zł). Wśród wielkopolskich 
miast Kalisz otrzyma 8,2 mln 
zł, Leszno 9,9 mln zł, Konin 
10,1 mln zł, Września – 12,1 
mln zł, Jarocin – 7,6 mln zł, 
Ostrów Wlkp. – 6,9 mln zł, 
Piła – 6,5 mln zł, Swarzędz – 
6,2 mln zł, Mosina – 6,2 mln 
zł, Rawicz – 4,8 mln zł, Czer-
wonak – 4,7 mln zł, Kościan 
– 4,2 mln zł, Pleszew – 4,2 mln 
zł, Tarnowo Podgórne – 3,8 
mln zł, Kórnik – 3,8 mln zł, 
Kostrzyn – 3,8 mln zł, Kępno 
– 3,6 mln zł, Czempiń – 3 mln 
zł, Śrem – 3 mln zł czy Mię-
dzychód – 2,5 mln zł – Każdy 
samorząd w Wielkopolsce 
może zawnioskować o środki 
i je otrzyma. Nabór odbędzie 
się w sierpniu, a wypłaty pla-
nujemy na wrzesień – dodaje 
Łukasz Mikołajczyk.  

Informację o środkach 
dla Wielkopolski ogłosił 25 

czerwca w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim wo-
jewoda Łukasz Mikołajczyk 
w towarzystwie posłanki 
Marty Kubiak i samorzą-
dowców, m.in. prezydenta 
Leszna Łukasza Borowiaka, 
starosty międzychodzkiego 
Rafała Litke, wójta gminy 
Zakrzewo Marka Buławy 
i zastępcy wójta Ostrowite 
Małgorzaty Wesołowskiej.  
- Te środki przeznaczymy 
m.in. na pokrycie kosztów 
bieżących inwestycji, także 
tych ze wsparciem rządowym 
czy unijnym. Chcemy również 
około miliona złotych prze-
znaczyć na kolejne inwestycje 
w placówkach oświatowych. 
Potrzeb jest bardzo dużo i ta 
kwota jest dla nas wielkim 
wsparciem – mówił podczas 
konferencji prezydent Leszna 
Łukasz Borowiak. 

Tomasz Stube

Rząd Morawieckiego wesprze każdy wielkopolski samorząd



Str. 6 POWIATY-GMINY
1 lipca 2020SENIOR 60+

Kolejna rocznica obchodów 
Poznańskiego Czerwca ‘56 
powoduje refleksje i powrót 
do tego niechlubnego dla 
kraju czasu, kiedy to robot-
nicy poznańscy upomnieli 
się o swoje prawa. Był to 
tragiczny okres na trwale 
zapisany w historii i jed-
nocześnie przypominający 
o potrzebie traktowania 
z szacunkiem wszystkich 
warstw społecznych. 
Obyśmy nigdy nie musieli 
ponownie przeżywać po-
dobnych zdarzeń.

Jedną z bohaterek Czerwca 
‘56 jest Aleksandra Banasiak, 
znana tysiącom przyjaciół 
pod pseudonimem „Siostra 
Awana”. 28 czerwca 1956 r. 
pod gradem kul ratowała ran-
nych poznaniaków na ulicach 
Poznania. Urodzona w 1935 
r. w Karsach, po kursie pielę-
gniarskim w 1952 r. podjęła 
pracę w Szpitalu Miejskim nr 
2, przemianowanym później 
na Szpital im. Franciszka 
Raszei. Wraz z demonstran-
tami była na Placu Stalina, 
a potem pod więzieniem na 
Młyńskiej. Po powrocie do 
szpitala usłyszała wołania o 
pomoc dla rannych manife-
stantów, którzy próbowali 
zdobyć Wojewódzki Urząd 
do spraw Bezpieczeństwa 
Publicznego. Jako pierwsza 
wyszła na ulicę, by opatrywać 
rannych. Podczas udzielania 
pomocy sama została ranna. 
Jej heroiczne zachowanie i 
pomoc niesiona uczestnikom 
zajść, także funkcjonariuszom 
UB, do którego została wezwa-
na, zasługuje na uznanie. Jako 

świadek wydarzeń w procesie 
uczestników Czerwca ’56 ze-
znała przed sądem, że to funk-
cjonariusze UB pierwsi zaczęli 
strzelać do demonstrantów. Za 
swoje zasługi między innymi 
otrzymała Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, 
w 2005 roku uhonorowano ją 
Medalem Florence Nightinga-
le, przyznawanym zasłużonym 
pielęgniarkom z całego świa-
ta. Była prezesem Stowarzy-
szenia „Poznański Czerwiec 
56”, obecnie jest honorową 
przewodniczącą organizacji. 
Niewielu poznaniaków pamię-
ta, że to właśnie Aleksandra 
Banasiak była w 1981 r. matką 
chrzestną statku MS Poznań. 

Pani Aleksandra do dziś 
jest wyjątkowo aktywna. 
Będąc członkiem Miejskiej 
Rady Seniorów II kadencji 
między innymi postulowała 
budowę Domu Seniora w 
Poznaniu. Wykazuje wielkie 
zaangażowanie w trosce o 
uczestników Powstania Po-
znańskiego 1956  roku oraz w 
szerzeniu wiedzy o wydarze-
niach czerwcowych w 1956r. 
Zawsze uśmiechnięta i pełna 
empatii oraz zaangażowa-
nia we wszelkie poczynania 
związane z naszym miastem, 
jest wyjątkowym przykładem 
wspaniałego życia dla innych. 

Roman Szymański
fot. Hieronim Dymalski  

Poznań to kolejne miasto na 
mapie Wielkopolski, gdzie 
za wskazaniem wojewody 
wielkopolskiego Łukasza 
Mikołajczyka przepro-
wadzono badania wśród 
mieszkańców na obecność 
koronawirusa. 

Dotychczas mobilne centra 
pobrań prób COVID-19 uru-
chomione zostały w Krotoszy-
nie, Kaliszu, Ostrowie Wlkp. 
Kępnie, Rawiczu, Pleszewie, 
Gnieźnie, Ostrzeszowie oraz 
ostatnio w Pile. Przygoto-
waniem i funkcjonowaniem 
centrum zgodnie z wnioskiem 
Wojewody zajęli się Woje-
wódzka Stacja Sanitorno-E-
pidemiologiczna w Poznaniu 
oraz Wielkopolska Brygada 
Wojsk Terytorialnych.

W Poznaniu przebadano 745 
osób. Zabezpieczone próbki 
pojechały do laboratorium, 
gdzie zostały poddane gene-
tycznym testom na obecność 
koronawirusa. Do poznań-
skiego sanepidu spłynęła już 
większość wyników, do tej 

pory tylko jeden z nich okazał 
się pozytywny – pochodził od 
osoby, która już wcześniej, 
przed wymazem, przebywała 
w izolacji. Poznański punkt 
był dziewiątym tego typu miej-
scem pobierania wymazów, 
jakie stanęło w województwie. 
We wcześniejszych 8 lokali-
zacjach wykonano prawie 7 
tysięcy testów. 

Wyniki 453 z nich okazały 
się dodatnie. W przypadku 
wyniku pozytywnego WSSE 
powiadamiało osobę zarażoną 
i uruchamiało odpowiednie 
procedury. Oczywiście bada-
nie na obecność COVID-19 
nie zwalnia z obowiązku 
przestrzegania obostrzeń i 
stosowania wszelkich zabez-
pieczeń, tym bardziej że z 
uwagi na stopniowe znoszenie 
obostrzeń w walce z epidemią 
koronawirusa, a jednocześnie 
zwiększeniem przypadków 
zachorowań, należy tym bar-
dziej wzmóc ochronę własną i 
otoczenia przed możliwością 
zarażenia. 

Roman Szymański

Minister finansów przeka-
zał samorządom informację 
o przyznaniu dofinanso-
wania na realizację zadań 
drogowych ze środków 
rezerwy subwencji ogólnej 
na 2020 rok. 

W całym kraju dofinansowa-
nie otrzyma 110 podmiotów, 
które w ramach tegorocznego 
naboru złożyły wnioski speł-
niające wymagania formalne i 
kryteria uzgodnione wspólnie 
przez stronę rządową i samo-
rządową. W Wielkopolsce 
środki trafią do Poznania, 
Kalisza, Konina czy powiatów 
konińskiego, obornickiego i 
poznańskiego. 

Wśród wielkopolskich po-
wiatów wsparcie w wysokości 
1,3 mln zł otrzyma samorząd 
koniński. Środki trafią na 
przebudowę mostu w Kosze-
wie. Prawie milion złotych 
zasili budżet powiatu obor-
nickiego, który również ma 
wykonać prace związane z 
przebudową mostu na rzece 
Flincie. Blisko 4 mln zł otrzy-
ma powiat poznański na budo-
wę nowego i rozbiórkę istnieją-
cego wiaduktu drogowego nad 
linią kolejową nr 356 Poznań 

Wschód-Bydgoszcz Główna w 
Murowanej Goślinie. 

Do Kalisza z subwencji trafi 
2,2 mln zł na budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulicy Podmiej-
skiej z ulicą Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, z kolei samo-
rząd Konina otrzyma blisko mi-
lion zł na remont ulicy Przemy-
słowej w ciągu drogi DK25. Do 
Poznania z rządowej subwencji 
zostanie skierowane 1,9 mln 
zł, co pozwoli wzmocnić na-
wierzchnię ulicy Warszawskiej 
na odcinku od ul. Św. Michała 
do granicy miasta. 

W tym roku na dofinanso-
wanie zadań realizowanych 
przez samorządy w ramach 
rezerwy subwencji ogólnej 
rząd przeznaczył 336 mln zł. 
W skali kraju dofinansowanie 
uzyskało 110 samorządów 
na łączną kwotę 336 mln zł. 
Środki rezerwy subwencji 
ogólnej przeznaczane są na 
dofinansowanie m.in. inwe-
stycji na drogach publicznych 
powiatowych i wojewódzkich 
oraz na drogach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w 
granicach miast na prawach 
powiatu, a także na utrzymanie 
przepraw rzecznych. 

Roman Szymański

Podczas spotkania z Jadwigą 
Emilewicz, wicepremier i 
Minister Rozwoju, podjąłem 
temat pomocy dla różnych 
grup społecznych oraz ewen-
tualnych zmian źródeł pozy-
skiwania środków, oraz czy 
rząd planuje wprowadzenie 
podatku katastralnego, który 
dla wielu grup społecznych 
mógłby być wręcz zabójczy. 
Pani premier odpowiedziała, 
że wszelkie działania rządu 
są w pełni przemyślane i nie 
doprowadzą do uszczuplenia 
finansów państwa, mogących 
skutkować brakiem finan-
sowania wszelkich obecnie 
realizowanych programów. 
Jednocześnie oświadczyła, że 
podatek katastralny nie jest 

przedmiotem obrad rządu i 
zapewniła, że jego wpro-
wadzenie nie będzie miało 
miejsca. 

Wypowiedź ta zapewne 
uspokoi wielu mieszkańców, 
albowiem wprowadzenie po-
datku katastralnego z pewno-
ścią wpłynęłoby niekorzystnie 
na budżet gospodarstw do-
mowych, gdyż konieczność 
zapłaty podatku związanego 
z ich nieruchomością wzro-
słaby zapewne kilkukrotnie 
i wiązałaby się ze wzrostem 
obciążeń podatkowych wła-
ścicieli nieruchomości, co z 
kolei mogłoby wywołać wzrost 
kosztów wynajmu i użytkowa-
nia nieruchomości.

Roman Szymański

"Siostra Awana" pod gradem kul 
ratowała rannych

Centrum pobrań COVID-19 
- wyniki

Rządowe środki na drogiNie będzie podatku 
katastralnego

Podczas wizyty 23 czerwca 
br. w stolicy Wielkopolski 
premier Mateusz Mora-
wiecki odwiedził Hospicjum 
Domowe przy ul. Bednar-
skiej 4 oraz budowę nowego 
Hospicjum przeznaczonego 
dla dzieci i Dorosłych, budo-
wanego przez Wielkopolskie 
Stowarzyszenie Wolontariu-
szy Opieki Paliatywnej. 

Premierowi towarzyszyli m. 
innymi Jadwiga Emilewicz, 
wicepremier, Minister Roz-
woju,  Szymon Szynkowski 
vel Sęk, Sekretarz stanu ds. 
Polonii, polityki europejskiej 
oraz dyplomacji publicznej, 
oraz Łukasz Mikołajczyk, 
Wojewoda Wielkopolski.

- Silne państwo musi dbać 
o najsłabszych. To ci, którzy 
potrzebują naszej pomocy, 
jak tu w hospicjum. To dzięki 
środkom rządowym budujemy 
tutaj nowe hospicjum - obieca-
liśmy środki, żeby dokończyć 
budowę – powiedział między 
innymi premier Morawiecki 
podczas wizyty. 

Dr Anna Jakrzewska – Sa-
wińska, założyciel Hospicjum 
i wieloletnia szefowa placówki, 
w rozmowie z nami przeka-
zała informację, że dzięki 
przekazanym środkom nowy 
budynek zostanie otwarty już 
za około 3 miesiące. Będzie to 
pierwsze hospicjum stacjonar-
ne dla dzieci w Wielkopolsce i 
pierwsze hospicjum stacjonar-
ne w Polsce, gdzie profesjo-
nalną opiekę u schyłku życia 

znajdą  seniorzy, niezależnie 
od rodzaju choroby. Obecnie 
do hospicjów stacjonarnych 
przyjmowani są wyłącznie 
pacjenci dorośli w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej. 
A przecież nie umiera się tylko 
na raka, dlatego tak istotne jest 
uruchomienie placówki opieki 
paliatywnej, przeznaczonej dla 
osób umierających również na 
inne choroby.

Roman Szymański

Premier w Hospicjum Domowym
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W piątek 19 czerwca w Ośrod-
ku Wypoczynkowym Olan-
dia  w miejscowości Prusim, 
odbyło się bardzo ciekawe 
spotkanie dotyczące owoców 
sezonowych czerwonych, które 
właśnie w tym okresie królują 
na polskich stołach. O wyjąt-
kowym smaku tych owoców 
w kuchni z wielką pasją, nie 
tylko opowiadał, ale prezento-
wał w kulinarnych aranżacjach 
najbardziej znany kucharz 
wśród arystokratów i arysto-
krata wśród kucharzy Mikołaj 
Rey, szef kuchni, potomek 
Mikołaja Reja - ojca literatury 
polskiej, urodzony we Francji, 
polski entuzjasta. Uczestnik 
MasterChef (I edycja), ekspert 
Dzień Dobry TVN.

Mikołaj Rey wspólnie z Mar-
cinem Schubertem dla gości 
spotkania przygotowali:

Startery:
a Sałatka słodko-słona z bundz 
/ śmietana / młody szpinak / 
mięta / szczaw / truskawki
a Spring rolls (rolki wiosen-
ne) sałata lodowa / chrupiące 
warzywa / pesto bazyliowe / 
czarnuszka / truskawki

Drugie dania:
a Pierś z kaczki / sos ma-
linowy / ziemniaki „gratin 
dauphinois” (zapiekanka ziem-
niaczana)
a Noga z kaczki „confit” 
(długo i wolno gotowana w 
własnym tłuszczu / sos z po-
rzeczki i agrestu / ziemniaki 
„Sarladaise” (smażone w ka-
czym tłuszczu z czosnkiem i 
świeżą pietruszką)
a Troć lub łosoś w papilocie 
z julienne z warzyw z sosem z 
truskawek i limonki
a Pierogi z gęsiną i sosem z 
czarnej porzeczki i agrestu
a Ewentualnie pierogi na 
słodko z czerwonymi owocami 
z kwaśną śmietaną na słodko i 
emulsją np. z mięty.

Deser:
a Tarta krucha / pasta pistacjo-

wa / krem patissière / świeże 
maliny

Podczas piątkowego spotka-
nia zaprezentowano szeroki 
wachlarz zastosowania czer-
wonych owoców w potrawach 
tradycyjnych i bardziej nowo-
czesnych. Całe menu przygo-
towane zostało z czerwonymi 
owocami, od startera przez 
drugie dania mięsne i rybne, 
talerz serów, deser i przetwory. 
Połączenia smaków i dekoracja 
potraw.

Na spotkanie zaprosili plan-
tatorzy owoców jagodowych 
oraz liderzy branżowych or-
ganizacji:
a Witold Boguta- Prezes 
Krajowego Związku Grup Pro-
ducentów Owoców i Warzyw,  
realizujący projekt „Czas na 
polskie superowoce!”
a dr Janusz Andziak - Prezes 
Stowarzyszenia Plantatorów 
Truskawki
a Aleksandra i Mariusz Pie-
truszkowie- OVOC Farma 
Owocowa - producenci zna-
komitych polskich malin i 
truskawek 
a Barbara i Bogusław Wilk - 
plantatorzy agrestu

Olandia
Urokliwe miejsce w wielko-
polskiej Krainie 100 Jezior, 
Sierakowskim Parku Krajobra-
zowym i w otulinie Puszczy 
Noteckiej. XVIII wieczne 
zabudowania folwarku. Dbało-
ści o historyczne dziedzictwo 

umiejętnie łączona z nowocze-
snym podejściem w zakresie 
obsługi i rozwiązań ekolo-
gicznych. Idealne miejsce 
by poznać historię owoców 
i degustować je w różnych 
aranżacjach. 

Partnerzy 
„Czas na polskie superowoce!” 
to wspólny projekt producen-
tów owoców jagodowych. Inte-
gruje środowiska plantatorów 
truskawek, malin, agrestu, 
jagody kamczackiej, borówki, 
porzeczki, jeżyny, aronii i 
MiniKiwi.

Projekt współtworzą:
a Krajowy Związek Grup 
Producentów Owoców i Wa-
rzyw - lider 
a Stowarzyszenie Plantatorów 
Truskawki
a Polskie Stowarzyszenie 
Plantatorów Porzeczek
a Stowarzyszenie Plantatorów 
Borówki (SPBA)
a Stowarzyszenia Plantatorów 
MiniKiwi
a Krajowe Zrzeszenie Planta-
torów Aronii ARONIA POL-
SKA Stowarzyszenia Plantato-
rów Jagody Kamczackiej

Po raz pierwszy połączono 
siły by pokazać kulinarne wa-
lory pierwszych sezonowych 
owoców - truskawki, maliny, 
agrestu. To jest dobry czas na 
polskie superowoce!

fot. Maciej Kasprzak / Wielkopolska-
magazyn.pl

Mikołaj Rey w Olandii 
serwuje polskie owoce

Pierwszy turniej w ramach 
14. Grand Prix Zbąszynia  
w Siatkówce Plażowej 20-21 
czerwca 2020 r.  inaugurował 
w tym roku imprezy zaplano-
wane na zbąszyńskiej plaży. 

Start mocno opóźniony z powo-
du sytuacji, która towarzyszy 
nam wszystkim od marca. Na 
szczęście, doczekaliśmy się po-
wrotu sportu na nasze obiekty.

- Wszystko zostało przy-
gotowane w nowym reżimie 
bezpieczeństwa: z pomiarem 
temperatury uczestników, z 
wyłączeniem zwyczajowego 
ceremoniału boiskowego, bez 
udziału publiczności oraz za-
pewnieniem środków dezyn-
fekcyjnych. Turniej podzielono 
na dwa dni sportowych zmagań, 
żeby ograniczyć ilość obecnych 
podczas imprezy. Został też 
rozszerzony o kategorię open 
kobiet oraz rozgrywki kategorii 
dziecięcej podzielone na gry 
dziewcząt i chłopców - podkre-
śla dyrektor ZCSTiR Tomasz 
Szczechowicz,

Zainteresowanie siatkarzy do 
powrotu na boiska było duże. 
W niedzielę gry toczyły się 
równocześnie na 7 boiskach (w 
tym dwóch dziecięcych).

- W sobotę gościliśmy 16 par 
kobiecych i 24 pary męskie. W 
niedzielę, 26 par mieszanych 
(miksty), 14 par z naszej gminy 
(kategoria Zbąszyniacy) oraz 11 
par dzieci (6 duetów dziewcząt i 

5 chłopców). Łącznie 91 siatkar-
skich par, odwiedziło Zbąszyń. 
Miasto nad Jeziorem – przy-
ciągnęło na pierwszy turniej 
sportowców m.in. z: Gorzowa 
Wlkp., Piły, Bydgoszczy, Po-
widza, Białokoszy, Kożuchowa, 
Nowej Soli, Drezdenka, Pozna-
nia, Zielonej Góry, Wrocławia, 
Warszawy, Zawoni, Lublina, 
Grudziądza, Smolca, Gniezna, 
Międzyrzecza, Kołobrzegu czy 
Śremu. Nie zawiedli oczywiście 
nasi siatkarze, którzy w liczbie 
14 par walczyli o pierwsze 
punkty do nowego rankingu 
Zbąszyniaków. Cieszy fakt, że 
do walki w tej kategorii przy-
stąpili młodzi siatkarze, którzy 
jeszcze niedawno startowali 
w kategorii dziecięcej - usły-
szeliśmy

Sobota 20 czerwca należała 
do kategorii otwartej kobiet i 
mężczyzn.

Pierwsze gwizdki rozbrzmia-

ły o 11.30, ogłaszając początek 
zmagań dla 40 par. Emocji nie 
brakowało przez cały dzień. 
Spotkania były jak zwykle 
ciekawe i zacięte. Wszyscy 
zostawili tego dnia na boiskach 
mnóstwo sił i serca. Jedyne co 
zawiodło tego dnia to pogoda. 
Przez cały dzień towarzyszył 
niestety wszystkim wiatr i za-
chmurzone niebo.

Najlepsze cztery pary w obu 
kategoriach po rozgrywkach 
odebrały z rąk sędziów medale.

Niedziela 21 czerwca to po-
tyczki kolejnych trzech grup: 
mikstów, Zbąszyniaków i dzie-
ci, łącznie 51 duetów. Podobnie 
jak pierwszego dnia pierwsze 
gwizdki rozległysię o 11.30. 
Tradycyjnie, mimo że turniej 
rozpoczynali nieco później od 
starszych kolegów, najszybciej 
z medali cieszyli się najmłodsi. 
Po ukończeniu pojedynków w 
grupie dziewcząt i chłopców 

wyłonione zostały najlepsze 
pary. Sędziowie tej kategorii 
wręczyli medale czterem pa-
rom z najwyższym dorobkiem 
punktowym w obu grupach. 
Jako drudzy zmagania zakoń-
czyli Zbąszyniacy, najdłużej 
na rozstrzygnięcia czekaliśmy 
wśród mikstów.

Poniżej klasyfikacja końcowa 
pierwszego turnieju 14. Grand 
Prix Zbąszynia w Siatkówce 
Plażowej, 20-21 czerwca 2020 
r., w poszczególnych katego-
riach.

Kategoria OPEN kobiet:
1.Gabriela Puławska /Poznań/, 
Monika Gajtkowska /Poznań/
Kategoria OPEN mężczyzn:
1.Kamil Radzikowski /Olsz-
tyn/, Marcin Szczechowicz /
Zbąszyń/
2.Orkar Bartkowski /Gorzów 
Wlkp. /,  Tomasz P rońko /
Drezdenko/
3.Kamil Małecki /Szamotuły/, 
Jakub Hajduk /Zbąszyń/
Kategoria Zbąszyniacy:
1. Hubert Kostera, Jakub Hajduk
2. Maciej Kubiak, Emanuel 
Kozon
3. Jakub Lis, Wojciech Kostera
4. Michał Gassem, Łukasz 
Woźny

Terminy kolejnych zawodów:
II turniej - sobota – niedziela 

18 i 19 lipca godz. 13.00
III turniej - piątek – niedziela 

31.07 – 2.08 (godz. do ustalenia)

W środę 17 czerwca br. w No-
wotomyskim Ośrodku Kultury 
odbyło się spotkanie zwolen-
ników i sympatyków Prawa i 
Sprawiedliwości z Ministrem 
– Członkiem Rady Ministrów, 
Przewodniczącym  Stałego 
Komitetu Rady Ministrów, 
Sekretarzem Rady Ministrów, 
Przewodniczącym Zespołu do 
spraw Programowania Prac 
Rządu, Posłem Łukaszem 
Schreiberem.

Ministrowi Schreiberowi 
towarzyszyli również parla-
mentarzyści Prawa i Spra-
wiedliwości Poseł Krzysztof 
Czarnecki oraz Poseł Marcin 
Porzucek.

W spotkaniu udział wzięli 
także samorządowcy m.in. 
radni rady powiatu Adam 
Frąckowiak, Sylwester Ka-
myszek, Radni Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyślu Wojciech 
Andryszczyk oraz Rafał Ta-
baczyński.  

Spotkanie z wyborcami 
odbyło się w ramach trwają-
cej kampanii wyborczej, w 
której popierany przez Prawo 
i Sprawiedliwość Prezydent 
RP Andrzej Duda walczy o 
reelekcję.

Powiat nowotomyski w 
ostatnim czasie odwiedzili 

również inni kandydaci na 
urząd Prezydenta RP: Robert 
Biedroń , Rafał Trzaskowski 

oraz Szymon Hołownia. 
fot. Maciej Kasprzak / 

Wielkopolskamagazyn.pl

14. Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce Plażowej

Minister Schreiber w Nowym 
Tomyślu

m Trzciel

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Trzciela ogłasza w dniu 23 lipca 2020 roku o 
godzinie 1000 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Trzciel, położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 353/110 
o powierzchni 807 m2.

Cena wywoławcza 39.483,00 zł.
Działka położona w obrębie zabudowy.

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić 
wadium w wysokości 3.950,00 zł na konto Gminy Trzciel w 
Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz Oddział 
Trzciel nr 23836700000060025560000009 w terminie do dnia 
20 lipca 2020 roku.
Pozostała reszta ceny uzyskana w przetargu winna być 
uiszczona przez nabywcę do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu. 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania 
przyczyn.

Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
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Z powodu pandemii CO-
VID-19 samorząd Leszna 
rezygnuje z kolejnych 
zaplanowanych na ten rok 
dużych imprez, między in-
nymi Powrotu Króla i festy-
nu Aktywne Obywatelskie 
Leszno. Zwiększa natomiast 
wydatki na promocję mia-
sta przez sport – do klubów 
trafić ma w ten sposób 850 
tysięcy złotych. 

Na czwartkowej sesji radni 
zajmą się kolejnymi zmianami 
w tegorocznym budżecie Lesz-
na. Wśród proponowanych w 
projekcie zmian są wydatki 
na promocję miasta. Z powodu 
sytuacji pandemicznej samo-
rząd rezygnuje z zaplanowa-
nych wydarzeń, takich jak na 
przykład festyn

Aktywne Obywatelsk ie 
Leszno, odwołane mają być 
też inne wydarzenia integru-
jące społeczność lokalną, nie 
będzie także zakupu gadżetów 
promocyjnych. Wydatki łącz-
nie zmniejszone mają być o 

382 tysiące złotych. Kolejne 45 
tysięcy ma być zaoszczędzone 
na odwołaniu imprezy „Powrót 
Króla”. 

Zwiększą się za to wydatki 
na promocję przez sport, a 
właściwie, jak to ujęto w pro-
jekcie „budowanie pozytyw-
nego wizerunku miasta we 
współpracy z klubami w czasie 
pandemii”. Na ten cel zapisano 
kwotę 850 tysięcy złotych. Pod-
czas wtorkowego posiedzenia 
budżetowo-finansowej RML 
radna Stefania Ratajczak pyta-
ła, jakie kluby mają otrzymać 
pieniądze. Wiceprezydent Piotr 

Jóźwiak odpowiedział, że tego 
jeszcze nie skonkretyzowano. 
- Mówimy głównie o klubach, 
w których uprawiane są spor-
ty zespołowe w najwyższych 
ligach: futsal, żużel, koszy-
kówka i piłka ręczna - powie-
dział - dopiero przystąpimy do 
negocjacji z klubami. Jóźwiak 
dodał, że przed rozstrzygnię-
ciami dojdzie do spotkania z 
radnymi, którzy także będą 
mogli rekomendować podział 
środków. Dojdzie do niego na 
początku lipca. 

Radio Elka
(fot. jarek Adamek)

Muzeum Okręgowe w 
Lesznie wzbogaciło się w 
nowy eksponat. To kara-
bin Mauser z 1916 roku, 
odnaleziony w doskonałym 
stanie podczas remontu 
poddasza budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy 
Placu Metziga. 

Karabin znaleziono we wrze-
śniu ubiegłego roku na pod-
daszu budynku szkolnego, 
był wciśnięty za jedną z belek 
konstrukcji dachowej. Trochę 
wcześniej znaleziono tam kil-
kadziesiąt nabojów właśnie do 
tego karabinu, wśród dalszych 
znalezisk były dokumenty z 
XIX i XX wieku, dotyczące 
działalności szkoły. 

Mauser Gewehr 98 był bar-
dzo popularnym karabinem, 
używanym przez niemiecką 
armię zarówno podczas I jak 
i II wojny światowej. Egzem-
plarz znaleziony w SP3 został 
wyprodukowany w 1916 roku 
w Gdańsku - wyposażenie tej 
fabryki po I wojnie światowej 

zostało kupione przez Polskę 
i dało początek produkcji ka-
rabinów Mauser w Radomiu. 

Karabin trafił do Komendy 
Miejskiej Policji w Lesznie. 
Dziś, po badaniach policjanci 
przekazali broń do Muzeum 
Okręgowego w Lesznie. - Jest 
w świetnym stanie, był bar-
dzo dobrze zakonserwowa-

ny - powiedział Radiu Elka 
Jakub Piwoński z Muzeum 
Okręgowego w Lesznie. - Jest 
też sprawny, to znaczy można 
z niego strzelać. Zapewne 
jednak zostanie pozbawiony 
tej możliwości, ponieważ mu-
zeum zamierza wyeksponować 
go podczas specjalnego poka-
zu.  Radio Elka

Prawie 10 milionów złotych 
otrzyma samorząd Lesz-
na w ramach Tarczy dla 
Samorządów, czyli rządo-
wego wsparcia w związku 
z kryzysem COVID-19 
- poinformował poseł Jan 
Mosiński (PiS). Pieniądze 
trafią też do pozostałych sa-
morządów naszego regionu, 
zarówno powiatowych jak i 
gminnych. 

Jak poinformował poseł PiS 
Jan Mosiński rząd przygotował 
program wsparcia dla inwesty-
cji samorządowych związa-
nych z kryzysem spowodowa-
nym pandemią. Miasta, gminy 
i powiaty odnotowują bowiem 
już spory spadek przychodów, 
zwłaszcza z udziału w podat-
kach. - Fundusz Inwestycji 
Samorządowych to program 
wartości 6 miliardów złotych 
- powiedział Radiu Elka poseł 
Mosiński - pieniądze prze-
znaczone są na finansowanie 
inwestycji.

Gminy, powiaty i miasta 
mogą otrzymać dotacje od 
0,5 mln zł do 93,5 mln zł. W 
przypadku Leszna będzie to 
prawie 10 milionów złotych. 
Poseł Jan Mosiński doda-
je, że pośrednio pieniądze 
wspomogą też lokalne firmy, 
które będą realizować gminne 
kontrakty. 

Na terenie Leszna, Go-
stynia, Kościana i Rawicza 
poziom dofinansowania dla 

powiatu i gmin kształtuje się 
następująco: 
a Leszno 9 900 611 zł 
a powiat leszczyński 1 700 
925 zł - gmina Krzemieniewo 
(gmina wiejska) 1 415 531 zł - 
gmina Lipno (gmina wiejska) 
1 013 287 zł - gmina Osieczna 
(gmina miejsko-wiejska) 1 735 
074 zł - gmina Rydzyna (gmi-
na miejsko-wiejska) 719 822 zł 
a gmina Święciechowa (gmina 
wiejska) 1 517 623 zł - gmina 
Wijewo (gmina wiejska) 592 
754 zł - gmina Włoszakowice 
(gmina wiejska) 509 472 zł 
a powiat gostyński 4 510 303 
zł - gmina Borek Wielkopol-
ski (gmina miejsko-wiejska) 
500 000 zł - gmina Gostyń 
(gmina miejsko-wiejska) 1 
719 022 zł - gmina Krobia 
(gmina miejsko-wiejska) 2 
524 773 zł - gmina Pępowo 
(gmina wiejska) 1 039 167 zł - 
gmina Piaski (gmina wiejska) 

702 328 zł - gmina Pogorzela 
(gmina miejsko-wiejska) 500 
000 zł - gmina Poniec (gmina 
miejsko-wiejska) 500 000 zł 
a powiat kościański 2 536 240 
zł - gmina Kościan (gmina 
miejska) 3 281 120 zł - gmina 
Czempiń (gmina miejsko-wiej-
ska) 3 068 023 zł - gmina 
Kościan (gmina wiejska) 4 
287 557 zł - gmina Krzywiń 
(gmina miejsko-wiejska) 797 
044 zł - gmina Śmigiel (gmi-
na miejsko-wiejska) 937 332 
zł - powiat rawicki 513 296 
zł - gmina Bojanowo (gmina 
miejsko-wiejska) 500 000 
zł - gmina Jutrosin (gmina 
miejsko-wiejska) 867 768 zł 
- gmina Miejska Górka (gmi-
na miejsko-wiejska) 573 413 
zł - gmina Pakosław (gmina 
wiejska) 500 000 zł - gmina 
Rawicz (gmina miejsko-wiej-
ska) 4 813 649 zł 

Radio Elka

Z zastępcą prezydenta mia-
sta Leszna Piotrem Jóźwia-
kiem na temat kultury i 
oświaty rozmawia Franci-
szek Gwardzik

W związku z pandemią 
plany organizacyjne imprez 
zostały zmienione które i w 
jakim czasie?
W tym roku mija rocznica 
100-lecia powrotu Leszna 
do Macierzy. Mieliśmy ka-
lendarz imprez sportowych 
i kulturalnych. Większość 
imprez została odwołana. 
Imprezy sportowe też zostały 
odwołane. Odbyły się tylko 
online w bardzo ograniczonej 
formie chociaż kilka tysięcy 
ludzi w zdalny sposób uczest-
niczyło. Jednak zdecydowana 
większość imprez została 
odwołana. Z jednej strony z 
uwagi na ograniczenia nie 
było sensu ale wiemy też są 
duże problemy związane z 
finansami.

Jak będzie w drugiej 
połowie roku zakładając, 
że będzie znaczny spadek 
zakażeń wirusem?
Z pewnością będziemy się 
starali coś zorganizować ale 
dużych imprez nie będzie. 
Będą to raczej imprezy mniej-
sze, żeby stopniowo wracać do 
normalności. 

Jaka jest sytuacja w oświa-
cie. Nauczycieli musieliście 

zwalniać lub przenosić do 
innych szkół?

Problemy są zawsze  bo je-
żeli chodzi o naukę zdalną 
wygląda podobnie jak nauka 
tradycyjna. Na dzień dzisiej-
szy odbywa  się to w miarę 
normalnie, chociaż większość 
dzieci nie chodzi do szkoły. 
Wszystko zależy od nauczycie-
la klasy i szkoły. A szczególnie 
rodziców. Na podsumowanie 
przyjdzie czas. Jeżeli chodzi 
o matury to jesteśmy przy-
gotowani i zabezpieczeni aby 

przebiegały sprawnie. Mamy 
środki dezynfekcyjne i mate-
riały ochronne oraz maseczki.

Jak wygląda sprawa 
z tarczą antykryzysową 
dla przedsiębiorców?
Żyjemy obecnie problema-
mi wychodzenia z pomocą 
przedsiębiorcom w zależno-
ści od potrzeb i możliwości 
finansowych. Pieniądze są 
przekazywane przez Urzędy 
Pracy. U nas to przebiegało 
bardzo sprawnie. Wszystko się 
okaże za dwa miesiące.

Więcej na sport Mauser trafił do muzeum 

Miliony dla Leszna i regionu W Lesznie zabraknie imprez

Urząd Miasta Leszna 
rezygnuje z prowadzenia 
programów profilaktyki 
medycznej: wykrywania 
boreliozy, profilaktyki raka 
szyjki macicy i rehabilitacji 
seniorów. Głównym powo-
dem jest sytuacja pande-
miczna. Zaoszczędzone w 
ten sposób pieniądze to 280 
tysięcy złotych. 

Radna Stefania Ratajczak 
(PiS) pytała o powody re-
zygnacji. Przypomniała, że 
program rehabilitacji cieszył 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem seniorów. Agnieszka 
Sztor, naczelnik Wydziału 
Spraw Obywatelskich UML 
odpowiedziała, że głównym 
powodem rezygnacji jest pan-

demia COVID-19. -Większość 
podmiotów medycznych działa 
w ograniczony sposób - mó-
wiła - w przypadku rehabili-
tacji zajęcia odbywały się w 
grupach, seniorzy zaś są w 
grupie podwyższonego ryzyka 
i nie chcemy ich narażać. Jak 
dodała urząd obserwuje też 
o wiele mniejsze zaintereso-
wanie programem właśnie z 
powodu pandemii. Agniesz-
ka Sztor zapewniła, że jeśli 
sytuacja się poprawi, miasto 
wystąpi o dofinansowanie pro-
gramów medycznych. Inny jest 
natomiast powód rezygnacji 
z programu profilaktyki raka 
szyjki macicy: od dwóch lat na 
rynku nie ma już szczepionki, 
którą podawano w ramach 
programu.  Radio Elka

Miasto rezygnuje z profilaktyki 
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Siedziba Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Miedzi-
chowie, filii w Bolewicach 
zmieniła się nie do po-
znania. Umowę na roboty 
ogólnobudowlane i instala-
cyjne podpisano na począt-
ku listopada 2019r. między 
Biblioteką a Usługowym 
Zakładem Ogólnobudow-
lanym ”NOR-BUD” z 
Bolewic. 

Zamontowana została również 
platforma dla osób niepełno-
sprawnych, prace z tym zwią-
zane  wykonała firma Pod-
karpackie  Przedsiębiorstwo 
Dźwigowe  REEDO z Potoku 
Z końcem maja 2020 roku 
zakończono pierwszy etap 
prac zadania pn. Przebudowa, 
rozbudowa i wyposażenie 
budynku filii biblioteki w Bo-
lewicach, które dofinansowane 
zostały w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa Priorytet 2, Infrastruk-
tura Bibliotek 2016-2020 ze 
środków finansowych Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz budżetu 
Gminy Miedzichowo. Wartość 
wykonanych prac ogólnobu-
dowlanych i montażowych 
to 813 679, 26 zł. Drugi etap 
inwestycji to wyposażenie, 
czym zajmuje się firma ZPH 
LUMAR z Bydgoszczy, to 
koszt 171 771, 96 zł

Głównym celem prac re-
montowych jest polepszenie 
rozwiązań funkcjonalnych 
bolewickiej biblioteki, oraz 

utworzenie swoistego centrum 
życia społecznego i kultural-
nego. Wyremontowany obiekt 

odpowiada najwyższym stan-
dardom i jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych.

Pierwszy etap remontu 
biblioteki w bolewicachW dniu 19 czerwca w Sali 

Wiejskiej w Miedzicho-
wie, odbyło się spotkanie 
dotyczące występujących w 
ostatnim czasie na terenie 
Gminy Miedzichowo, poża-
rów lasów. Prawdopodobną 
przyczyną jest osoba, która 
podkłada ogień w różnych 
miejscach. Ten stan rzeczy 
powoduje generowanie 
dużych kosztów i strat za-
równo po stronie gminy, jak 
i Nadleśnictwa Bolewice. 

Do tych zdarzeń dysponowane 
są duże siły i środki z terenu 
powiatu, które mogą być jed-
nocześnie potrzebne do pomo-
cy innym osobom. Spotkanie 
miało na celu wypracowanie 
wspólnych procedur mających 
na celu doprowadzenie do 
wyeliminowania tych zdarzeń. 
Ściółka leśna ma około 7 % 
wilgotności, więc wzniecenie 
pożaru jest niezwykle łatwe 

i może też być przypadkowe. 
Rozpoczęte częste i wspólne 
patrole Straży Leśnej oraz 
Policji, mogą przyczynić się 
do ustalenia przyczyn owych 
pożarów. Nadleśnictwa Bo-
lewice i Trzciel oraz Gmina 
Miedzichowo, rozważają na-
grodę pieniężną dla osoby, 
która wskaże ewentualnego 
podpalacza.

Uczestniczyli Wójt Gminy 
Miedzichowo, przedstawi-

ciele Nadleśnictw Bolewice 
i Trzciel, Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Tomyślu, 
Komisariatu Policji w Mie-
dzichowie, członkowie władz 
gminnych Związku OSP RP, 
OSP Miedzichowo.

Wszystkie poszkodowane 
strony proszą osoby, które 
mogą posiadać jakąkolwiek 
wiedzę w przedmiocie poża-
rów lasów, o niezwłoczne ich 
poinformowanie.

W dniu 20 czerwca br. (sobota) odbył sie pierwszy seans w Kinie za Rogiem w Bolewicach. Wi-
dzowie dopisali, dystans społeczny zachowany.

Kto podkłada ogień w lesie?

Premiera „Kina za Rogiem”
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Burmistrz Miasta Kościana i 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Kościana zapraszają na 
wystawę plenerową pt.: „30 
lat samorządności Kościana 
1990 - 2020”. W 30. rocznicę 
powołania wspólnoty samo-
rządowej Gminy Miejskiej 

Kościan i przejęcia od 27 
maja 1990 roku odpowiedzial-
ności za sprawy publiczne o 
znaczeniu lokalnym, chcemy 
przybliżyć przeobrażenia ja-
kie dokonały się w naszym 
mieście w ostatnich trzech 
dekadach.

Od 1 lipca, zgodnie z Uchwałą 
Rady Miejskiej Kościana, 
zadania w zakresie pielę-
gnacji i konserwacji zieleni 
oraz zadrzewień, w tym w 
pasach drogowych na tere-
nie miasta będzie realizował 
Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej i Dróg w Ko-
ścianie. Obecnie trwają prace 
przygotowujące MZGMiD do 
przejęcia wskazanych powy-
żej obowiązków. Zakupiony 
został niezbędny sprzęt (m.in.: 
kosy, dmuchawy, nożyce oraz 
kosiarki spalinowe). W pierw-
szych miesiącach po przejęciu 
nowych obowiązków zakład 
będzie wspomagany przez 
firmy zewnętrzne. Dodatko-

wo od lipca Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej 
i Dróg będzie gospodarował 
Parkiem Miejskim im. Kajeta-

na Morawskiego w Kościanie 
(obecnie wykonuje to Wydział 
Ochrony Środowiska i Dzia-
łalności Gospodarczej Urzędu 

Miejskiego Kościana). Pielę-
gnacją zieleni na Bulwarze, 
zgodnie z postanowieniami 
zawartej wcześniej umowy, 
zajmowała się będzie firma 
zewnętrzna odpowiedzialna 
za nasadzenia. Ponadto stop-
niowo będzie następowało 
przekazywanie do zakładu 
obowiązków utrzymania czy-
stości i porządku na drogach. 
Powyższa zmiana podykto-
wana jest przede wszystkim 
potrzebą podniesienia stan-
dardu utrzymania czystości i 
zieleni na terenie miasta oraz 
ograniczenie kosztów z tym 
związanych – podkreśla Piotr 
Ruszkiewicz Burmistrz Miasta 
Kościana.

30 lat samorządności 
Kościana 1990 - 2020”

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg 
będzie dbał o miejską zieleń

Na bulwarze nad Obrą 
zamontowane zostały  budki 
lęgowe dla ptaków i owadów

Wystawa dostępna na Placu Wolności w Kościanie od dnia: 10.06.2020 r.

Na bulwarze możemy zobaczyć także łąki kwietne.

Domek dla owadów

9 czerwca otwarta została 
kryta pływalnia w Kościanie. 
Basen funkcjonuje w nowym 
reżimie sanitarnym dostoso-
wanym do obowiązujących 
wytycznych epidemiologicz-
nych związanych z COVID-19. 
Więcej szczegółów związa-
nych z zasadami korzystania 
z pływalni znajduje się na 
stronie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kościanie 
(https://rekreacyjny.koscian.

pl). Dodatkowe informacje 
można uzyskać dzwoniąc pod 
numer telefonu: 65 512 04 77.

Jak co roku, przez cały 
okres wakacyjny, dzieci i mło-
dzież będą mogli korzystać z 
tańszych biletów wstępu na 
krytą pływalnię. Od sb. 27.06 
– pn. 31.08.2020 r. w godz. 
6.00-18.00 bilety wstępu na 
basen dla młodzieży z ważną 
legitymacją szkolną kosztują 
6 zł/godz. 

Otwarcie krytej pływalni
Zakończyły się prace przy 
budowie nowego odcinka 
drogi o długości 800 me-
trów w gminie Kościan. 

W ramach inwestycji o na-
zwie: „Zmiana przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 308 na 
odcinku Bonikowo do skrzy-
żowania z nowym przebie-
giem S5 w systemie zaprojek-
tuj i wybuduj”,  wybudowano 
rondo w Bonikowie, ścieżkę 
rowerową, zjazdy, przepusty. 
Ustawiono stalowe bariery 
ochronne, a także oświetlenie 
drogowe.

W symbolicznym otwarciu 
ronda – w poniedziałek, 8 
czerwca 2020 roku - wziął 
udział Henryk Bartoszew-
ski, Starosta Kościański. 
W spotkaniu wzięli udział 
także: Wojciech Jankowiak 
- Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, An-
drzej Przybyła, Wójt Gminy 
Kościan, Jan Szczepaniak, 

Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kościan, Piotr Ruszkie-
wicz, Burmistrz Kościana, 
Kazimierz Józefowski, Radny 
Rady Powiatu Kościańskiego, 
przedstawiciele miejscowości. 
Starosta podkreślił, że jest to 
bardzo ważna inwestycja w 
infrastrukturę drogową gminy 
i powiatu, a została zrealizo-
wana dzięki zaangażowaniu 
samorządów i przychylności 
Marka Woźniaka, Marszałka 
Województwa Wielkopol-
skiego. Starosta wyraził prze-
konanie, że jest to pierwszy 
odcinek północnej obwodnicy 
Kościana.

Inwestycję finansowaną 
z budżetu Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
realizował Wielkopolski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w 
Poznaniu. Całkowita wartość 
inwestycji to prawie 6 milio-
nów złotych. Prace rozpoczęły 
się w marcu 2019 roku. Prace 
wykonała firma Budimex.

Rondo w bonikowie otwarte

Podczas posiedzenia Zarzą-
du Powiatu Kościańskiego 
– 17 czerwca 2020 roku - w 
którym brali udział zapro-
szeni goście, wójt i burmi-
strzowie gmin tworzących 
powiat oraz przedstawiciele 
Stowarzyszenia Centrum 
Rozwoju Gminy Kościan 
podpisano umowy partner-
skie w ramach Lokalnego 
Funduszu Małych Inicja-
tyw.

Stowarzyszenie Centrum Roz-
woju Gminy Kościan realizuje 
w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich – 
Konkursu FIO 2020 – prio-
rytet 1: Małe Inicjatywy pro-
jekt pn. „Od rozwoju naszej 
społeczności rozpoczynamy 
budowę lepszego świata!”, 
współfinansowany przez Na-
rodowy Instytut Wolności ze 
środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, któ-
rego celem są m.in. działania 
mające na celu aktywizowanie 
społeczności lokalnych.

W ramach umowy świad-
czone będą usługi edukacyjne 

i animacyjne – konsultacje 
merytoryczne i animacyjne 
przeprowadzone z mieszkań-
cami, spotkania animacyjne i 
informacyjne na temat konkur-
su Lokalny Fundusz Małych 
Inicjatyw. Umowa obejmuje 
też przeprowadzenie konkur-
su Lokalny Fundusz Małych 
Inicjatyw.

W ramach współpracy za-
planowano spotkania infor-
macyjne i animacyjne na temat 
realizacji i animacji projektów, 
konsultacje merytoryczne z 
zakresu tworzenia, realizacji 
i rozliczania projektów, ani-
macji działań oraz metod pro-
mocyjnych i rekrutacyjnych 
projektu.

Dofinansowanie otrzyma 
minimum 15 podmiotów. Do-
tacje zostaną przyznane gru-
pom nieformalnym i samopo-
mocowym oraz organizacjom 
pozarządowym.

Więcej informacji na stronie 
Stowarzyszenia:

http://crgkoscian.pl/lokal-
ne-fundusze/lokalny-fundusz
-malych-inicjatyw/

bARTOSZ jANKOWSKI

Powiatowe Urzędy Pracy stały 
się głównym ośrodkiem i na-
rzędziem udzielania pomocy 
pracownikom i pracodawcom w 
ramach ograniczania skutków 
gospodarczych zamrożenia 
gospodarczego wywołanego 
koronawirusem SARS-CoV – 2.

Od początku, gdy zosta-
ła uruchomiona gospodarcza 
pomoc państwa do Powiato-
wego Urzędu Pracy w Kościa-
nie wpłynęło ponad 5 tysięcy 
wniosków. Najwięcej, 4060 na 
pożyczki dla mikroprzedsię-
biorców.

- Staramy się załatwiać je 
w możliwie krótkim terminie, 
jednak głównym problemem 
jest liczba błędów w składa-
nych wnioskach. Szacujemy, 
że tylko połowa wniosków 
jest wypełniona prawidłowo – 
wyjaśnia Ewa Beba, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kościanie. – Różna skala tych 
błędów. Jeżeli są pojedyncze, 
drobne, prosimy o uzupełnie-
nie, czy dokonanie korekty. W 
przypadku większych, wnioski 
są odrzucane i wpływają na-
stępne, poprawione.

Powiatowy Urząd Pracy od 
kwietnia stał się centralą tele-
foniczną. Tysiące telefonów i 
rozmów z mieszkańcami. To 
wymagało od pracowników 
większego zaangażowania i 
uwagi. Wszystkie wnioski wy-
magają weryfikacji w rejestrach 
CEIDG lub KRS, podpisania 
umowy i przygotowania prze-
lewu.

- Musieliśmy stanąć do walki 
szybko i bez przygotowania. 
Owszem, Ministerstwo Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecznej 
dało nam gotowe wzory i me-

tody postępowania, ale o tym 
jak bardzo niejednoznaczne 
świadczy liczba kilkuset zapy-
tań i wątpliwości zgłaszanych 
przez PUP-y – mówi dyrektor 
Ewa Beba. - Uczyliśmy się 
nowych zadań razem z przed-
siębiorcami. Do realizacji tar-
czy stanęliśmy w osłabionym 
składzie. Z uwagi na niski 
poziom bezrobocia w ostat-
nich 3 latach obniżyliśmy stan 
zatrudnienia o jedną trzecią. W 
ciągu ostatnich trzech miesięcy 
przyjęliśmy i opracowaliśmy 
liczbę wniosków, które kiedyś 
przypadały na około 3 lata, a 
ilość środków finansowych na-
wet i czterokrotnie przekracza 
nasze rekordowe  dotychczas, 
roczne limity z początku wieku 
– ocenia Ewa Beba, dyrektor 
PUP w Kościanie.

Do połowy czerwca mi-
kroprzedsiębiorcy otrzymali 
pożyczki na pokrycie bieżących 
potrzeb prowadzenia działal-
ności gospodarczej na kwotę 
18.681.543,44 złotych. W ra-
mach dofinansowania części 
kosztów wynagrodzeń pracow-
ników wypłacono 892.700,52 
złotych. Z kolei wsparcie przed-
siębiorców niezatrudniających 
pracowników wyniosło do tej 
pory 202.540,00 złotych.

Formula rze wszystk ich 
wniosków są dostępne na stro-
nie Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Kościanie. Wszystkich 
składających wnioski prosimy 
o uważne czytanie wszystkich 
instrukcji i objaśnień na stronie 
PUP i wypełnianie wszystkich 
rubryk w formularzach. To w 
zdecydowany sposób usprawni 
opracowanie wniosków.

bartosz jankowski

Podpisano umowę partnerską Tarcza antykryzysowa
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AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACjA KONTROLI POjAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACjA TACHOGRAfÓW CYfROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSObOWE, CIĘŻAROWE

 czynne: 
Pn – Pt: 8.00 - 19.00   
Sobota: 8.00 - 14.00 DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO 

   LEGALIZACjA GAŚNICY 

     G
RATIS

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYcZNIA 22  
RAKONIEWIcE UL. POcZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163
bAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

ELEKTROWNIE SłONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

W środę 17 czerwca za napro-
szenie mieszkańców Grodzi-
ska Wielkopolskiego przy-
jechał minister Pan Łukasz 
Schreiber. Towarzyszył mu 
Radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Pan Adam 
Bogrycewicz. Na spotkanie 
przybył także Poseł na sejm 
RP Pan Marcin Porzucek.

Minister udał się z nami 
na krótkie zwiedzanie miasta. 
Chętnie wysłuchał krótkiej 
relacji o problemach miesz-
kańców. Spotkanie odbyło się 
przy pełnej sali, obecne były 
media: prasa lokalna, interne-
towa oraz telewizja regionalna 
TVP 3. Minister podkreślał 
dokonania obozu dobrej zmia-
ny, m.in programów socjal-
nych, uszczelnienie podatku 
VAT, 13 emerytury, sukce-
sach polityki zagranicznej. 
Bez dobrej współpracy rządu 
premiera Morawieckiego z 

prezydentem Andrzejem Dudą 
niemożliwe byłoby wpro-
wadzenie tychże rozwiązań. 
Przedstawił korzyści nowego 
programu dla przedsiębiorców 
tzw. „estońskiego CIT-u” oraz 
budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego.  Podkre-
ślał, że lotnisko  jest szansą 
na rozwój.  Słowa ministra 
spotykały się ze zrozumie-
niem wszystkich zebranych. 

Po rozmowach, które od-
były się także w kuluarach 
na temat prężnego działania 
lokalnych struktur Prawa i 
Sprawiedliwości Minister 
oraz Pan Poseł Marcin Po-
rzucek udzielili wywiadu do 
Telewizji TVP 3. 

Na zakończenie podzięko-
waliśmy gościowi za przy-
bycie i bardzo merytoryczne 
spotkanie.

Tekst: Danuta Nijaka
Radna Powiatu Grodziskiego

Minister Schreiber i poseł  
Porzucek w Grodzisku 

Wielkopolskim

PODZIĘKOWANIA

Nie sposób Was wszystkich wymienić, ale wszyscy jesteście wielcy i to 
do Was kieruję wyrazy szacunku i wdzięczności.
Niestety walka z koronawirusem ciągle trwa, a Wy nadal jesteście na 
pierwszej linii frontu. 
Bardzo Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, 
technikom elektroradiologii, analitykom medycznym, diagnostom 
laboratoryjnym, farmaceutom. Dziękuję sprzedawcom osiedlowych 
sklepów i kierowcom, którzy na co dzień dostarczają nam żywność 
i środki pierwszej potrzeby. Dziękuję także kierowcom autobusów 
i linii kolejowych. 
Dzięki Wam łatwiej nam przetrwać ten ciężki czas. Jesteście  
naszymi Bohaterami! Ufam, że wspólnie wygramy te Walkę!

                                       Z poważaniem 
                                  Poseł na Sejm RP

                              Marta Kubiak

28 czerwca minęła 64 rocznica Powstania 
Poznańskiego, gdzie zginęło 75 ofiar 

stalinowskiego rezimu

Przecieram oczy ze zdumienia, 
bo trudno w to uwierzyć, co 
się widzi. Reszta świata robi 
to samo. W polskich kinach w 
pierwszym tygodniu po premie-
rze film „365 dni” obejrzało 
454 tysiące widzów. Zachęce-
ni tym sukcesem producenci 
umieścili film na platformie 
„Netfix”. Eksportowa wersja 
znalazła się wśród dziesięciu 
najpopularniejszych filmów. 
Najczęściej oglądanych, ale czy 
podziwianych. 

Angielscy krytycy uznali, że 
„50 twarzy graya” to literatura 
dla pensjonarek, w porównaniu 
z tym, co oferuje proza Blanki 
Lipińskiej. Powieść na podsta-
wie której powstał film „365 
dni” była bestselerem, a autorka 
okazała się najlepiej zarabiającą 
pisarką w Polsce, lepiej niż no-
blistka Olga Tokarczuk. 

Dziwne jest to, że sam mi-
nister kultury i dziedzictwa 
nie krył satysfakcji z faktu, 
że polska produkcja filmowa 
odnosi taki światowy sukces. 
Czy film będzie nominowany 
do  „Oskara” wątpię. Większe 
jednak wątpliwości budzi to, 
że o ile ministra proza noblistki 
bulwersuje, to nie widzi nic 
zdrożnego w prozie Blanki 
Lipińskiej. 

Tymczasem protestują orga-
nizacje nie tylko feministyczne 
i bynajmniej nie polskie, ale w 
świecie, zwłaszcza w wielkiej 
Brytanii i domagają się usunię-
cia filmu z platformy „Netfix”, 
uzasadniając swoje żądanie 
tym, że „propaguje on kulturę 
gwałtu”. Jak to możliwe, że w 
katolickiej Polsce nikogo to nie 
bulwersuje, a nawet docenia się 
takie produkcje. 

Faktem jest, że czasem trud-
no odnaleźć granicę między 
pornografią, a sztuką, ale kiedy 
przesłanie przekracza granicę 
przyzwolenia, zaczyna się kry-
minał. Można epatować seksem, 
choć nie koniecznie dostarcza 
to wrażeń estetycznych, ale kult 
przeżycia w kategoriach użycia, 
musi budzić sprzeciw etyczny. 

Mogę to zrozumieć, że dla 
hipokryty Katolika nie jest wi-
doczna granica między podmio-
towością, a przedmiotowością 
w seksie. Dlatego jest przyzwo-
lenie, lub tylko tolerancja dla 
pedofili w czarnych sukienkach 
i wbrew głoszonym deklara-
cjom aprobata dla pornografii.

Mimo wszystko nie tylko 
ja, ale i reszta świata przeciera 
oczy ze zdumienia, że takie 
dzieło mogło powstać w Polsce. 

and.

„Netfix”budzi sprzeciw
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Krzysztof Michał Wodni-
czak urodził się w Ostrowie 
Wielkopolskim; ukończył 
to samo gimnazjum co 
Krzysztof Komeda Trzciń-
ski. Na jednych z wakacyj-
nych turnusów wypoczyn-
kowych jego wychowawcą 
był Kazimierz Grzesko-
wiak, który wpajał młodym 
półkolonistom, że słowo jest 
równie ważne, jak muzyka.

Jak każdy młodzieniec intere-
sował się muzyką - namiętnie 
słuchał radia Luxemburg, 
Radia Wolna Europa & audycji 
Randez Vous o 6.10, Polskiego 
Radia (audycji Rewia piosenek 
Lucjana Kydryńskiego), a 
gdy powstała radiowa Trójka 
magazynu Cztery Czwarte, 
do którego przesyłał korespon-
dencje „z prowincji”, czytane 
na antenie przez Andrzeja 
Olechowskiego.

W Ostrowie Wielkopolskim 
zaczął muzykować, najpierw 
w zespole jazzu tradycyjnego, 
później w grupie gitarowej 
Trampy. Dojeżdżał do Kalisza, 
do Średniej Szkoły Muzycz-
nej, którą ukończył w klasie 
kontrabasu.

W 1968 roku przyjechał 
do Poznania na studia socjo-
logiczne na UAM. Wtedy też 
rozpoczął współpracę z Klu-
bem Dziennikarzy Studenc-
kich oraz prowadził na łamach 
„Gazety Poznańskiej” rubryki 
muzyczne (Kamerton, Grają-
ce krążki, Akordy). Ponadto 
współpracował z fachowymi 
miesięcznikami Jazz, Syn-
kopa, Śpiewamy i Tańczymy, 
Non Stop.

W 1970 roku przekonał 
naczelnika miasta Jarocina 
Czesława Molczyka, by zor-
ganizować tam Wielkopolskie 
Rytmy Młodych (WRM, które 
stały się zalążkiem festiwalu 
muzyków rockowych. Jako 
pomysłodawca WRM, przez 
dziesięć lat był głównym  or-
ganizatorem tej imprezy. Na 
jubileuszowych X.  Rytmach 
jeden z koncertów nazwał 
„Rockowisko”, potem nazwa 
ta wielokrotnie była wyko-
rzystywaną przez innych w 
podczas koncertów w  Łodzi, 
Bydgoszczy, Trójmieście. Na-
stępnie festiwal przeszedł w 
ręce warszawiaków Waltera 
Chełstowskiego i Jacka Syl-
wina - to jednak nazwisko 
Krzysztofa Wodniczaka ofi-
cjalnie figuruje w kronikach 
Jarocina, jako jednego z „sied-
miu wspaniałych” związanych 
z tym miastem (w okresie 
XVIII - XXI w.).

Był założycielem kilku pism 
muzycznych: kwartalnika „M 
- jak Muzyka” , miesięcznika 
„Music Globe” i - wraz z Cze-
sławem Niemenem - magazynu 
muzycznego  „Brzmienia”. 
Jako menadżer dał się poznać 
- z dobrej strony – lansując, 
m.in. Hannę Banaszak, Irka 
Dudka, Czesława Niemena 
Wydrzyckiego, z którym pra-
cował w ostatniej dekadzie.

Wymyślił i wcielił w kon-
certowe życie kilka ważnych 
imprez o charakterze ogól-
nopolskim, np. „Poznańskie 
Muzykalia”, „Dobry wieczór 
Mr Blues”, „Reggae nad War-
tą”, „Country nad Wartą”, 
„Festiwal z Przesłaniem”, 

„Muzyczne Wodniki”, „Uro-
dziny Niemena”, „Pamiętamy 
Presleya”, „Międzynarodowe 
Targi Muzyczne MITAM” 
Ostatnim jego wyczynem kon-
certowym był koncert „50 lat 
polskiego rock and rolla” - 
koncert dedykowany Francisz-
kowi Walickiemu (14 sierpnia 
2009). Wystąpili w nim Ania 
Rusowicz ( w repertuarze 
mamy Ady), Piotr Nalepa i 
zespół Nie-Bo, grająca utwory 
z rep. Breakout, grupa Akwa-
rela (Tomasz Jaśkiewicz, Jan 
Izba Izbiński, Piotr Kałużny), 
wykonująca utwory Czesława 
Niemena i Jacka Grania, Ma-
ciej Wróblewski, śpiewający 
kompozycje Krzysztofa Klen-
czona, grupa Simple Blue w 
coverach Niebiesko Czarnych 
i Józef Skrzek na czele SBB.

Dorosłe życie Wodniczaka 
podporządkowane jest muzyce 
- ze swojej młodzieńczej pasji 
uczynił receptę na życie ciągle 
ubarwianą i nietuzinkową.

Drugą pasją Krzysztofa 
Wodniczaka jest sport, szcze-
gólnie zawody żużlowe. W 
1972 roku był pomysłodawcą 
hymnu „W górę serca niech 
zwycięża Lech”, który na-
grała rockowa Grupa Stress z 
Jerzym Milianem, a ostatnio 
podarował poznańskiemu klu-
bowi żużlowemu Milion Team, 
skomponowany hymn „Jazda 
na fula Skorpiony”, który na-
grał Grzegorz Kupczyk z hard 
rockowym zespół Żółto Czarni 
(barwy poznańskiego klubu). 

Wodnik, bo tak nazywają 
go przyjaciele, to człowiek 
o niespożytej energii, pełen 
pomysłów, dobra i życzliwości.

Na zaproszenie warszaw-
skiego rapera Vienio, Daga 
Gregorowicz (DAGADANA) 
zaśpiewała w postpande-
micznej piosence „List 
do...”. Za produkcję mu-
zyczną odpowiada Pereł.

Utwór opowiada o uczuciach i 
stanach emocjonalnych, które 
pojawiły się u większości z nas 
podczas pandemii. Samotność, 
odizolowanie, klaustrofobia, 
tęsknota. Powracające pytania, 
czy świat wróci do poprzed-
niego kształtu, czy będziemy 
mogli się znowu spotykać, co 
przyniesie przyszłość…

Utworowi towarzyszy kli-
matyczny teledysk, do któ-
rego zdjęcia (autorstwa Wol-
fmotion) kręcone były nad 
Wisłą i w jej okolicach. Do 
tego artystycznego spotkania 
mogło dojść dzięki uprzejmo-
ści Stołecznej Estrady.

Wraz z muzykami z 30 
krajów DAGADANA wzięła 
udział w festiwalu w Chinach 
„Music-Art Without Borders”, 
gdzie zaprezentowała jeden ze 
swoich utworów. Można było 
usłyszeć również artystów z 
Chin, Argentyny, Australii, 
Austrii, Brazylii, Kanady, 
Chile, Kuby, Egiptu, Francji, 
Niemiec, Indonezji, Włoch, 
Japonii, Malezji, Meksyku, 
Holandii, Portugalii, Rosji, 
Republiki Południowej Afryki, 
Korei Południowej, Hiszpa-
nii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, 
Wielkiej Brytanii czy Stanów 
Zjednoczonych. 

Premiera koncertu odbyła 
się online 13 czerwca, ale moż-
na go obejrzeć w każdej chwili 

w załączonym poniżej linku.
Przygotowania do wydania 

nowego albumu idą pełną parą. 
Płyta powstaje zarówno w stu-
dio, jak i w domach muzyków 
(Poznań, Wrocław, Częstocho-
wa, Warszawa). Nad całością 
czuwa Mateusz Hulbój. Ma-
teriał odwoływać się będzie 
głównie do starych Pieśni 
Życzeniowych (szczedriwek). 
Wynika to z potrzeby przebu-
dzenia życzliwości i dzielenia 
się Dobrem z Wszystkimi po-
nad wszelkimi podziałami. Jak 
mówią członkowie zespołu:

Żyjemy w bardzo interesują-
cych czasach. Znów zmieniają 
się mapy polityczne, jeden post 
na facebooku może wywołać 
rewolucję, a rozwój techno-
logiczny  zupełnie zmienia 
naszą przestrzeń i cały czas 
zmusza do próby odnalezienia 
się w niej. W odpowiedzi na 
otaczający nas ból i bezradność 
potrzebujemy coś zmienić, 
choćby na poziomie myślenia.

W to lato szykuje się sporo 
niespodzianek. W najbliższym 
czasie rozpocznie się realizacja 
projektu „Kultura w sieci”, a w 
nim swojego wsparcia udzielą 
pisarze, kucharze oraz autorzy 
sztuk wizualnych. 

Wyjątkowe spotkanie DA-
GADANY podczas trasy po 
Argentynie zaowocowało po-
wstaniem utworu, który zo-
stanie wkrótce opublikowany. 
Prace nad  niezwykłym tele-
dyskiem już zostały podjęte, a 
ich efektu można wyczekiwać 
niebawem. 

Już za chwilę zostanie ogła-
szona niesamowita współpra-
ca z Wojtkiem Urbańskim i 
pewnym tajemniczym artystą, 
którego imienia i nazwiska 
jeszcze nie możemy zdradzić. 
Sierpień przyniesie kilka spo-
tkań koncertowych prezentują-
cych DAGADANE w zupełnie 
nowej odsłonie. Zapraszamy na 
nie serdecznie.

Krzysztof Wodniczak

Ministerstwo Obrony Naro-
dowej ogłosiło konkurs pn. 
HISTORYCZNY MURAL 
– 1920 POLSKIE ZWYCIĘ-
STWO DLA WOLNOŚCI 
EUROPY. Dzięki konkursowi 
można otrzymać dotacje na 
działania patriotyczno-edu-
kacyjne i wykonanie muralu 
upamiętniającego 100. roczni-
cę Bitwy Warszawskiej.

Celem konkursu jest m.in. 
upowszechnienie wiedzy o 
przebiegu Bitwy Warszaw-
skiej 1920 roku, jej znaczeniu 
dla Polski, Europy i Świata, a 
także upamiętnienie bohate-
rów, żołnierzy i ochotników 
zaangażowanych w obronę 
Ojczyzny w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej. Na realiza-
cję zadań MON zaplanowało w 
sumie 1.500.000 zł.

Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do orga-
nizacji pozarządowych oraz 
podmiotów, o których mowa w 
art. 3 ust. 2 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Wnioski należy 
składać do 21 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje o 
Otwartym Konkursie Ofert w 
BIP MON i w linku

https://www.gov.pl /web/
obrona-narodowa/historyczny
-mural---1920-polskie-zwy-
ciestwo-dla-wolnosci-europy

Pomysłodawca Wielkopolskich 
Rytmów Młodych

Przygotowania do wydania 
nowego albumu DAGADANY

HISTORYCZNY 
MURAL

W miniony poniedzia-
łek w Jeżyckim centrum 
Kultury, działającym pod 
nazwą Stara Prochownia z 
inicjatywy prezesa Towa-
rzystwa PTAAAK Krzysz-
tofa Wodniczaka odbyło 
się spotkanie poświęcone 
Wielkopolskim Rytmom 
Młodych. które otworzyły 
drogę na świat muzyczny 
młodym, utalentowanym 
muzykom. 

Uczestnikami tego spotkania 
, była grupa seniorów , współ-
tworzących z K. Wodnicza-
kiem nurt muzyki rockowej o 
szerokim spektrum stylów mu-
zycznych . Zrodził się z tego 
Festiwal Jarociński, którego 
początek miał miejsce w latach 
70 pod nazwą Wielkopolskie 
Rytmy Młodych .Swoje po-
czątki zawdzięcza między in-
nymi Klubowi Olimp w Jaroci-
nie i takim zapalonym młodym 
muzykom jak Marek Janowski, 
Zbigniew Schedel, Jacek Chu-
dzik.. Fantastyczna atmosfera 

z ludźmi dającymi podwaliny 
polskiej muzyce rockowej mię-
dzy innym z taką postacią jak 
prof. Piotr Kałużny, który jako 
młody człowiek  był aktyw-
nym muzykiem reprezentując 
najwyższy z osiągalnych wów-
czas poziomów estradowych. 
Uczestnikami spotkania byli 
: PIOTR KAŁUŻNY - grał w 
zespole SEKWENS,  HIREK 
SCIGACZ redaktor z ex radia 
JA , WŁODEK JANOWSKI 
śpiewał w grupach TAKT i 
VADEMECUM. .

Inicjatywa okazała się tra-
fiona i Festiwal w Jarocinie 
po przerwie pomiędzy 1994 
r a 2005 r powrócił na stałe 
na scenę muzyczną, nie tylko 
w naszym kraju zaliczany 
jest nadal do czołówki, tego 
typu wydarzeń w Europie 
Wschodniej.

Muszę podkreślić fakt, że 
spotkanie to w pełni udo-
wodniło żywotność artystów 
Seniorów , ludzie sztuki nie 
znają ograniczeń wiekowych. 
Z młodzieńczym zapałem 

zebrani opowiadali o swojej 
przygodzie z Festiwalem w 
Jarocinie i towarzyszących 
jemu klimatach. Spotkanie 
było okraszone wspólnym 
obiadem i licznymi rozmo-
wami kuluarowymi , w czasie 
których nawiązały się nowe 
znajomości oraz zapowiedź 
dalszych tego typu spotkań 
w ramach  Poznańskiej Aka-
demii Senioralnej. Będzie 
również miało miejsce otwar-
cie wielu innych ścieżek, w 
zakresie kultury, sztuki i edu-
kacji, finansowanych z pro-
gramu Senioralnego . Całość 
została zamknięta skromnym 
koncertem jednego z uczest-
ników tego spotkania Włodka 
Janowskiego ,przy głośnym 
aplauzie zgromadzonych. Mu-
zyczne Senioralia spotykania 
odbywać się będą cyklicznie 
w Jeżyckim Centrum Kultury 
w każdy poniedziałek o godz. 
12. Wdzięcznym sercem za 
możliwość spotkania z tak 
zacnym gronem

Zbigniew Roth 

W jarocinie jak w rodzinie

Wraz grupą posłów Prawa 
i Sprawiedliwości złożyłem 
dziś w Sejmie projekt ustawy 
wspierający edukację domo-
wą. Zawiera likwidację ogra-
niczeń administracyjnych oraz 
pomoc finansową. 

Zakłada:
a) zniesienie ograniczeń w 
wyborze szkoły ze względu 
na teren województwa;
b) zniesienie wymogu uzyski-
wania opinii poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej;
c) zapisanie na poziomie usta-
wy wysokości subwencji dla 
dzieci spełniających obowią-
zek szkolny lub nauki poza 
szkołą oraz podwyższenie 
go z 0,6 do 0,8 podstawowej 
subwencji;
d) dopuszczenie do eduka-
cji domowej polskich dzieci 

mieszkających za granicą przy 
ograniczonym finansowaniu z 
budżetu (język polski, historia 
i geografia Polski).
Sprawą zajmowałem się w 
ostatnich trzech latach, a 
projekt przygotowałem po 
licznych konsultacjach z 
(ideowo bardzo zróżnico-
wanymi) środowiskami edu-
kacji domowej. Regulacje 
dotyczące edukacji domowej 
to konkretyzacja konstytu-
cyjnego prawa rodziców do 
wychowania dzieci zgodnie z 
własnymi przekonaniami (art. 
48 ust. 1). 

Impuls polityczny dało pod-
jęcie tematu przez Prezydenta 
Andrzeja Dudę i umieszczenie 
edukacji domowej w #Kar-
cieRodziny, za co jesteśmy 
Głowie Państwa wdzięczni.

bartłomiej Wróblewski

Ustawa wspierająca 
edukację domową
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Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWcÓW WTÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 540 zł /tona 
a blacha 340 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

Wielka Brytania ujawniła 
właśnie dokumenty, które 
bez wątpienia wstrząsną 
całym polskim państwem. 
Elity polityczne, które wyło-
niły się po transformacji 
ustrojowej, nie mogą spać 
spokojnie. Zapewne posta-
rają się teraz błyskawicznie 
zamieść sprawę pod dywan.

Odwrotnie natomiast powinni 
postąpić politycy zbliżeni do 
Prawa i Sprawiedliwości. Lon-
dyn ujawnił bowiem niezbite 
dowody na to, że jedną z głów-
nych ról w tzw. transformacji 
ustrojowej w Polsce odegrał… 
George Soros.

Tym bardziej szokuje fakt, 
że dopiero dziś – po blisko 
trzech dekadach od okrągłe-
go stołu – na dobrą sprawę 
większość Polaków zyskała 
świadomość, kim jest Soros.

Żydowski miliarder miał 
na przełomie stuleci „po-
magać Polsce gospodarczo” 
za pośrednictwem wielu in-
stytucji. Mógł jednak przy 
okazji uzależnić od siebie 
wielu czołowych polityków. I 
prawdopodobnie tak właśnie 
zrobił. Dziś trudni się w desta-
bilizacji wielu państw na świe-
cie. Finansuje protesty m.in. w 
Polsce czy na Węgrzech, a dziś 
premier Izraela oskarża go o 
organizowanie manifestacji w 
Jerozolimie.

Gdy w 1989 r. Bronisław 
Geremek zwrócił się w imie-
niu „nowej” Polski do rządu 
w Londynie o pomoc, dla 
Brytyjczyków wszystko stało 
się jasne. Wiedzieli już, jak 
wyglądać ma zmiana systemu 
w Rzeczypospolitej Polskiej i 

jakie są motywacje opozycji. – 
Geremek […] dostrzega jedno-
cześnie, że główny wysiłek w 
ekonomicznej restrukturyzacji 
musi stać się udziałem samych 
Polaków – czytamy. Jedno-
cześnie padają słowa o tym, 
że Polska potrzebuje udziału 
obcego kapitału.

Wówczas Geremek był w 
bliskich kontaktach z zachod-
nimi lobbystami. Jednym z 
głównych był właśnie George 
Soros, który już dziś jest per-
sona non grata w wielu krajach 
rządzonych przez siły patrio-
tyczne. W Polsce i na Wę-
grzech Soros, wraz ze swoimi 
uczelniami i fundacjami, już 
od kilku lat jest nieproszonym 
gościem.

– Polska może osiągnąć 
demokrację tylko na podsta-
wie reformy ekonomicznej, 
która wymaga udziału obcego 
kapitału. Pojawiło się wiele 
propozycji zagranicznej pomo-
cy, głównie te stworzone przez 
Georgea Sorosa – czytamy w 
stanowisku Brytyjczyków.

Co ciekawe, pieniądze na 
swoje interesy od Sorosa otrzy-
muje dziś mnóstwo osób zwią-

zanych z liberalnymi elitami 
III RP. Także córka byłego 
prezesa TK Andrzeja Rze-
plińskiego. Warto zaznaczyć, 
że dziś Soros jest jednym z 
głównych globalistów, którzy 
robią wszystko, by obalić 
rządy prawicy w Polsce. W 
2012 roku prezydent Bronisław 
Komorowski odznaczył Sorosa 
orderem „za zasługi dla Rze-
czypospolitej”. Z kolei w 2000 
roku żydowski miliarder stał 
się „człowiekiem roku” Gazety 
Wyborczej.

Kolejne elementy układanki 
ujawniane są coraz częściej. 
Kolejne powiązania polityków 
z krajowymi i światowymi 
lobbystami również. Na prze-
strzeni lat wyszła na jaw masa 
afer, w które zamieszane są 
córki, synowie i żony byłych 
prezydentów czy premierów. 
Nie może być przypadkiem, 
że zdecydowana większość le-
wicowych i liberalnych polity-
ków posiada własne fundacje. 
Służą one niejednokrotnie do 
prania pieniędzy płynących ze 
wszystkich stron świata. Czy 
wyjście na jaw całej prawdy 
jest tylko kwestią czasu

Dokumenty, ktore mogą 
wstrząsnąć państwem

Ekspert lotniczy, który wie-
lokrotnie wypowiadał się na 
temat katastrofy smoleńskiej. 
Był jednym z bohaterów filmu 
„10.04.10” red. Anity Gargas. 

Krytykował raporty komisji 
MAK i komisji Jerzego Mil-
lera. Był gościem Konferencji 

Smoleńskiej. 10 grudnia 2012 
roku do siedziby wydawnic-
twa Magnum-X przy ulicy 
Grochowskiej na warszawskiej 
Pradze wtargnął mężczyzna, 
który zadał kilka ciosów no-
żem 46-letniemu Krzysztofowi 
Zalewskiemu. 

Mężczyzna zmarł na miej-
scu. 48-letni napastnik odpalił 
również ładunek wybuchowy. 
Doszło do eksplozji, ale siła 
rażenia nie była duża. Ranny 
zabójca (jak się okazało, pre-
zes wydawnictwa) trafił do 
szpitala.  Krzysztof Zalewski

Na polskiej scenie poli-
tycznej od lat trwa wojna, 
dlatego społeczeństwo jest 
tak mocno spolaryzowane. 
Zwolennicy teorii, że Do-
nald Tusk sprzedał Polskę 
mają ogrom materiałów dla 
udowodnienia swoich tez, 
jednakże i tak spotykają się 
ze ścianą. Dzisiaj pokażemy 
państwu listę, która dla 
wielu mogłaby nie istnieć, 
bowiem pokazuje jak bar-
dzo jako naród zostaliśmy 
oszukani.

Najbardziej zaskakuje fakt, 
że do tej pory nikt nie poniósł 
żadnych konsekwencji, dlate-
go zadajemy głośno pytania, 
bowiem Polacy chcą usłyszeć 
odpowiedzi. Jednak na co się 
to zda jeżeli politycy nie za-
czną obywateli słuchać?

Na wyprzedaży polskie-
go majątku narodowego po 
1989 roku skorzystało wiele 
krajów. Przede wszystkim w 
czołówce znajdują się Holen-
drzy, Francuzi i Niemcy. W 
roku 2012 stan prywatyzacji 
sektora publicznego wyglądał 
następująco:

a Holandia – 21.5%
a Francja – 18.1%
a Niemcy – 17.2%
a Wielka Brytania – 2.9%
a USA – 2.4%
a Szwecja – 2.0%
a Austria – 1.8%
a Pozostali – 34.1%

Takie dane w roku 2014 podał 
Główny Urząd Statystyczny.

Ogromną część majątku naro-
dowego sprzedano za rządów 
Platformy Obywatelskiej. W 
latach 2008-2014 wyprzeda-
no majątek za łączną kwotę 
58,615 mld złotych.

A oto kilka przykładów tego, 

co sprzedano w obce ręce, 
radzimy usiąść wygodnie, bo-
wiem te dane powalają:
1 – PGE Polska Grupa Energe-
tyczna S.A.: sprzedaż 17 proc. 
akcji za 6 mld 543 mln zł
2 – Jastrzębska Spółka Węglo-
wa: sprzedaż 33,1 proc. akcji 
za 4 mld 830 mln zł
3 – Bank PKO BP S.A.: sprze-
daż 9,62 proc. akcji za 3 mld 
943 mln zł
4 – Energa S.A.: sprzedaż 
34,18 proc. akcji za 2 mld 800 
mln zł
5 – KGHM S.A.: sprzedaż 10 
proc. akcji za 2 mld zł
6 – PKP Cargo S.A.: sprzedaż 
48,29 proc. akcji za 1 mld 420 
mln zł
7 – Bank Gospodarki Żywno-
ściowej S.A.: sprzedaż 37,49 
proc. akcji za 1 mld 97 mln zł
8 – Zespół Elektrowni “Pąt-
nów-Adamów-Konin” S.A.: 
sprzedaż 50 proc. akcji za 
681,5 mln zł
9 – Zakłady Azotowe w Tarno-
wie-Mościcach S.A.: sprzedaż 
12,13 proc. akcji za 625,5 
mln zł
10 – Ciech S.A.: sprzedaż 
37,90 proc. akcji za 619,1 
mln zł

Prezes wydawnictwa zabójcą

Materiały, które trafią na ściane

KONTROWERSJE / METROPOLIA POZNAŃSKA

Wojewoda wielkopolski Łu-
kasz Mikołajczyk zwrócił 
się do wielkopolskiego sane-
pidu o zajęcie stanowiska w 
sprawie organizacji meczów 
piłkarskich PKO Ekstra-
klasy i spotkań żużlowych 
PGE Ekstraligi. 

Inspektor sanitarny w odpo-
wiedzi wskazał, że możliwe 
jest rozgrywanie wskazanych 
meczów z udziałem publicz-
ności w ograniczonej liczbie 
kibiców do 25 proc. miejsc 
na stadionie z zachowaniem 
dystansu społecznego i wzmo-
żonym reżimem sanitarnym.

W Wielkopolsce najbliższe 
spotkania zostaną rozegrane 
19 czerwca w Lesznie po-
między Fogo Unia Leszno a 

Betard Sparta Wrocław i w 
Poznaniu 24 czerwca pomię-
dzy Lechem Poznań a Pogonią 
Szczecin. Zgodnie z decyzją 
ministerstwa zdrowia od 19 
czerwca kluby mogą wypełnić 
stadion kibicami do 25 proc. 
jego pojemności. W związku 
z najbliższymi meczami, które 
mają zostać rozegrane w Lesz-
nie i Poznaniu, wojewoda za-
pytał o opinię służby sanitarne.

- Otrzymałem odpowiedź 
ze strony wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego, który 
nie widzi przeciwwskazań do 
organizacji spotkań, jednak 
z zachowaniem - i to chcę 
bardzo wyraźnie podkreślić 
- rygorystycznego reżimu sa-
nitarnego. Dlatego zwracam 
się do każdego kibica, który 

weźmie udział w meczach w 
Lesznie i Poznaniu, by poważ-
nie potraktował nie tylko wła-
sne zdrowie, ale i wszystkich 
osób, które będą w pobliżu 
- mówi wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk.

Po analizie sytuacji epide-
micznej Wielkopolski woje-
wódzki inspektor sanitarny 
przedstawił stanowisko, w 
którym zaznacza, że możliwe 
jest rozgrywanie meczów w 
Lesznie i Poznaniu z udziałem 
publiczności w ograniczonej 
liczbie kibiców do 25 proc. 
miejsc z zachowaniem dystan-
su społecznego pomiędzy kibi-
cami (2 metrów) oraz wzmo-
żonym reżimem sanitarnym 
miejsc wspólnych, m.in. ciągi 
komunikacyjne czy toalety.

Decyzja w sprawie meczów

To był piękny, słoneczny 
weekend pełen motory-
zacyjnych wrażeń. Targi 
Poznań Moto Fest dobiegły 
końca, jednak jeszcze na 
długo pozostaną w naszej 
pamięci.

Od 27 do 28 czerwca trwało 
to motoryzacyjne wydarzenie 
pełne emocji i najlepszej za-
bawy, którego nie można było 
przegapić.

Poznań Moto Fest to piknik 
motoryzacyjny, będący częścią 
wspólnej kampanii Grupy 
MTP, Miasta Poznań oraz 
lokalnych firm i instytucji – 
#WracamyDoGry.

Przez dwa dni teren Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich wypełniła bogata 
ekspozycja, w której znalazło 
się ponad 200 wyjątkowych 
pojazdów, w tym samochody, 
motocykle i kampery.

Fani czterech kółek mogli 
podziwiać zarówno nowo-
czesne, sportowe auta, jak i 
klasyczne, zabytkowe modele. 
Podziwiać można było ponad 
50 super-samochodów oraz po-
jazdów kolekcjonerskich. Na 
zwiedzających czekały rów-
nież nowości zaprezentowane 
przez czołowych poznańskich 
dealerów samochodowych 
oraz auta tuningowe. Miłośni-
cy jednośladów mogli z kolei 
podziwiać pokazy motocy-
klowego Stuntu. To wszystko 
uzupełniły liczne atrakcje dla 
całej rodziny, a także zabawy i 
aktywności dla najmłodszych.

Najważniejszym punktem 
drugiego dnia targów był bez 
wątpienia przyjazd ekipy Po-
sitiveWays, która podczas 
wyprawy z Sopotu do Zako-
panego zbiera fundusze na 
rzecz dzieci z hospicjum. Ich 
przyjazd na Międzynarodowe 
Targi Poznańskie wywołał 

spore poruszenie wśród zwie-
dzających, którzy od razu 
zaczęli gromadzić się wokół 
38 aut, jakie pojawiły się na 
PMF. Nic w tym dziwnego, 
w końcu nieczęsto widuje się 
aż tyle super-samochodów w 
jednym miejscu.

Event debiutujący w kalen-
darzu imprez organizowanych 
przez Grupę MTP okazał się 
organizacyjnym sukcesem. 
Wydarzenie zostało bardzo 
ciepłe przyjęte zarówno przez 
wystawców, jaki i zwiedzają-

cych. Dziękujemy wszystkim 
za tak liczną obecność. Dzię-
kujemy wszystkim za tak licz-
ną obecność. Łącznie podczas 
dwóch dni targi odwiedziło 5 
500 osób. 

Na tym jednak nie koniec. 
Już dziś zapraszamy na kolejny 
aktywny weekend na terenach 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, gdzie w dniach 
11-12 lipca przygotowujemy 
Letni Targ Rodzinny. 

Tekst i zdjęcia: Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Na MTP powróciło piękno!
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W poniedziałek, 8 czerwca 
w Poznaniu otwarte zostało 
centrum pobrań prób CO-
VID-19 drive-thru. Poznań 
to kolejne miasto na ma-
pie Wielkopolski, gdzie za 
wskazaniem wojewody wiel-
kopolskiego Łukasza Miko-
łajczyka przeprowadzono 
badania wśród mieszkańców 
na obecność koronawirusa. 

Dotychczas mobilne cen-
tra pobrań prób COVID-19 
uruchomione zostały w Kro-
toszynie, Kaliszu, Ostrowie 
Wlkp. Kępnie, Rawiczu, Ple-
szewie, Gnieźnie, Ostrze-
szowie. Otwarcie centrum w 
Poznaniu poprzedził briefing 
prasowy, w którym wzię-
li udział: wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk, z-ca prezydenta 
Poznania Jędrzej Solarski oraz 
Szymon Andrzej Szynkowski 
vel Sęk, Sekretarz stanu ds. 
Polonii, polityki europejskiej 
oraz dyplomacji publicznej 
i kulturalnej. Udział wzięli 
również: Jadwiga Kuczma, 
dyrektor WSSE w Poznaniu 
i dowódca 12 Wielkopolskiej 
Brygady Wojsk Terytorialnych 
płk Rafał Miernik, którzy 
zgodnie z wnioskiem wojewo-
dy, zajęli się przygotowaniem 
i funkcjonowaniem centrum.

Poznańskie drive-thru dzia-
łał od poniedziałku do środy 
na parkingu przy ul. Bułgar-
skiej i skierowany był dla osób 
zmotoryzowanych. Osobom, 
które przyjechały autem do 
Centrum COVID-19 przy ul. 
Bułgarskiej, po wcześniejszym 
umówieniu wizyty w Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-E-

pidemiologicznej, wykonano 
badanie temperatury, zostały 
pobrane wymazy do badań, a 
samochód został dodatkowo 
zewnętrznie odkażony. Łącz-
nie przebadano 745 osób. W 
przypadku wyniku pozytyw-
nego WSSE powiadamiało 
osobę zarażoną i uruchamia-
ło odpowiednie procedury. 
Oczywiście badanie na obec-
ność COVID-19 nie zwalnia 

z obowiązku przestrzegania 
obostrzeń i stosowania wszel-
kich zabezpieczeń, tym bar-
dziej że z uwagi na stopniowe 
znoszenie obostrzeń w walce 
z epidemią koronawirusa, a 
jednocześnie zwiększeniem 
przypadków zachorowań, 
należy tym bardziej wzmóc 
ochronę własną i otoczenia 
przed możliwością zarażenia. 

Tekst i foto: Roman Szymański

Opublikowano najnowszy Ra-
port o stanie miasta Poznania 
za rok 2019. Znajdują się w nim 
m.in. opisy wszystkich obsza-
rów funkcjonowania Poznania, 
dane liczbowe, a także ciekawe 
raporty, w tym podsumowu-
jący 30 lat samorządności 
Poznania. Zawiera on infor-
macje o sytuacji społecznej i 
gospodarczej miasta oraz dzia-
łaniach i przedsięwzięciach 
organizowanych przez Urząd 
Miasta Poznania, miejskie 
jednostki organizacyjne oraz 
wiele instytucji i podmiotów 
pozasamorządowych.

We wstępie Jacek Jaśko-
wiak, prezydent miasta – za-
praszając do zapoznania się 
z raportem między innymi 
napisał: - „Rok ubiegły, wraz 
z pięcioma miesiącami obec-
nego, zamyka pierwsze trzy-
dziestolecie polskich samo-
rządów. Otwarcie kolejnych 
lat lokalnej samorządności 
odbywa się w trudnej i nie 
do końca przewidywalnej 
rzeczywistości spowodowanej 
globalną pandemią. Już teraz 
wiemy, że począwszy od 2020 
r. wiele działań Miasta nie 
będzie mogło być realizowa-
nych w tak szerokim zakresie 
jak dotychczas, a gospodarka 
będzie zmagać się ze skutkami 
pandemii przez dłuższy czas.”

Raport został podzielony 
na dwa główne działy doty-
czące 2019 r.: MY I NASZE 
ŻYCIE - zawierający tematy: 
Dzieci, młodzież i rodzina 
w Poznaniu, Osoby w wie-
ku senioralnym w Poznaniu, 
Opieka zdrowotna w Poznaniu, 
Sprawy społeczne w Poznaniu, 
Kultura w Poznaniu, Sport i 
rekreacja w Poznaniu, Eduka-
cja w Poznaniu, Demografia w 
Poznaniu oraz NASZA PRZE-
STRZEŃ – zawierający nastę-
pujące tematy: Powierzchnia 
miasta Poznania, Środowisko 
i jego ochrona, Rewitalizacja, 
Mieszkalnictwo i gospodarka 
nieruchomościami, Ochrona 
zabytków, Smart city, Mobil-
ność miejska oraz Bezpieczeń-
stwo w Poznaniu.

W 2019 r. około 1/4 liczby 
osób mieszkających w Pozna-
niu była w wieku senioralnym. 
Kontynuowano wdrażanie 
„Polityki Senioralnej Miasta 
Poznania na lata 2017-2021”. 
Jej założeniem jest m.in. two-
rzenie warunków do rozwoju 
i godnego życia najstarszego 
pokolenia poprzez działania 
realizowane w szczególności 
w zakresie przestrzeni publicz-
nych i budynków, transportu, 
mieszkalnictwa, partycypacji 
społecznej, szacunku i inklu-
zji społecznej, partycypacji 
obywatelskiej i zatrudnie-
nia, komunikacji i informacji, 
usług społecznych i służby 
zdrowia. Kreowanie i realizo-
wanie polityki ukierunkowa-
nej na dostarczenie osobom 
w wieku senioralnym takich 
zasobów, by ich życie było 
pełnowartościowe, aktywne 
i bogate w doświadczenia roz-
wijające ich wewnętrzne aspi-
racje i zaspokajające rozmaite 
potrzeby stanowi odpowiedź 
na obserwowane i prognozo-
wane zmiany demograficzne 
w Poznaniu oraz czyni miasto 
coraz bardziej przyjaznym dla 
osób starzejących się. Podej-
mowane były działania w celu 
zapewnienia odpowiednich 
warunków życia i aktywności 
dla rosnącej grupy seniorów 
oraz przeciwdziałania wy-
kluczeniu społecznemu i pa-
sywności tej grupy wiekowej. 
Poszerzono miejski pakiet Po-
znań VIVA Senior, obejmujący 

m.in. projekty: Złota Rączka 
dla Seniora, Taksówka dla 
Seniora, Książka dla Seniora, 
mobilne usługi kosmetyczne, 
Poznańska Opaska Medyczna, 
Poznańskie Pudełko Życia, 
miejska wypożyczalnia sprzę-
tu rehabilitacyjnego, mycie 
okien w domach, transport 
na miejskie cmentarze. Reali-
zowany był miejski program 
„Mieszkanie dla Seniora” oraz 
akcja „Kultura dla Seniora”. 
Osoby starsze mogły korzy-
stać z miejskich programów: 
Zaćma 70+, Rehabilitacja 
65+, Punkt Opieki Farma-
ceutycznej 75+, bezpłatne 
szczepienie przeciwko grypie 
sezonowej. W ramach miej-
skiego Centrum Inicjatyw 
Senioralnych realizowane 
lub wspierane były inicjaty-
wy aktywizujące środowisko 
osób starszych oraz działa-
nia informacyjno-edukacyjne 
ukierunkowane na integrację 
społeczną i dialog międzypo-
koleniowy, jak m.in.: Tytka 
Seniora, Senioralni.Poznań z 
targami VIVA SENIORZY!, 
Poznański Wolontariat 60+, 
Karta Seniora – Poznańska 
Złota Karta, certyfikat „Miej-
sce Przyjazne Seniorom”, 
Poznańska Akademia Bez-
pieczeństwa, Akademia Lide-
rów Klubu Seniora, Animator 
Senioralny, Punkt Informacji 
60+. Osoby w wieku starszym 
mogły uczestniczyć w progra-
mie Trener Senioralny oraz 
projekcie „Senior maluszka 
tuli”. W ramach opieki wy-
tchnieniowej dla opiekunów 
niesamodzielnych osób star-
szych realizowany był projekt 
„Senioralny Dom Krótkiego 
Pobytu PETRA”. Funkcjono-
wała Miejska Rada Seniorów 
reprezentując interesy osób 
starszych, pełniła funkcję 
doradczą, opiniodawczą i ini-
cjatywną wobec Prezydenta 
Miasta Poznania. W 2019 r. 
MRS rozpoczęła IV kaden-
cję działalności. W 2019 r. 
MRS przyjęła 3 stanowiska, 
5 uchwał i kilkanaście opinii. 
Były to: stanowiska w spra-
wach: Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych miasta Poznania 
na lata 2019-2025, grantów 
na dofinansowanie remontu 
mieszkań dla seniorów, projek-
tu budżetu Miasta na rok 2020. 
Podjęto uchwały w sprawach: 
powołania zespołów proble-
mowych MRS, zaopiniowania 
projektu budowy zieleńca 
przy ul. Lwa, zaopiniowania 
projektu uchwały Rady Mia-
sta Poznania dot. odpłatności 
za usługi opiekuńcze, zaopi-
niowania projektu remon-
tu traktu pieszego w ciągu 
al. Wielkopolskiej, zaopinio-
wania projektu skweru u zbie-

gu ulic Garbary i Stawnej 
oraz opinie m.in. w sprawach: 
zarządzenia Prezydenta Mia-
sta Poznania dot. programu 
mieszkań studyjnych dla osób 
w wieku senioralnym, sposobu 
dysponowania bezpłatnymi 
biletami dla osób starszych 
na imprezy kulturalne, polityki 
mieszkaniowej wobec osób 
w wieku senioralnym, zmia-
ny zasad korzystania z usługi 
bezpłatnych przejazdów tak-
sówką dla seniorów i seniorek, 
działalności Centrum Inicja-
tyw Senioralnych, projektu 
innowacji społecznych dla 
osób starszych, poszerzenia 
zakresu usługi „Złotej rączki”, 
dojazdów do grobów na cmen-
tarzach komunalnych i usługi 
mycia nagrobków. Rada po-
wołała 4 zespoły problemowe 
ds. monitorowania i inspirowa-
nia działań polityki senioralnej 
miasta, tj.: Zespół kultury, 
rekreacji i sportu, Zespół zdro-
wia i pomocy społecznej, 
Zespół nauki i współpracy, 
Zespół informacji i promo-
cji. Skierowała także swoich 
przedstawicieli i przedstawi-
cielki do prac w różnych ko-
misjach i zespołach miejskich.

W Poznaniu funkcjonowało 
6 domów pomocy społecz-
nej, dysponujących łącznie 
656 miejscami stałymi, w któ-
rych na koniec 2019 r. prze-
bywało 618 osób starszych, 
przewlekle somatycznie cho-
rych oraz niepełnosprawnych 
fizycznie oraz działały w 
mieście działały 2 dzienne 
domy pomocy oraz Oddział 
Dziennego Pobytu. Zapew-
niały one osobom starszym 
opiekę, zabiegi pielęgniarskie 
i rehabilitacyjne oraz zajęcia 
edukacyjne, kulturalne, rekre-
acyjne i sportowe. W 2019 r. 
w mieście funkcjonowało 
wiele organizacji i instytucji 
obejmujących fundacje, sto-
warzyszenia, zrzeszenia dzia-
łające na rzecz wspierania osób 
starszych, w tym 9 klubów dla 
seniorów i seniorek, zrzeszają-
cych prawie 0,5 tys. aktywnych 
osób. Kluby zapewniały bo-
gatą ofertę organizacji czasu 
wolnego, wspierały zdrowie 
i kondycję psychiczną oraz fi-
zyczną osób starszych.

Rok obecny z uwagi na pan-
demię koronawirusa zapewne 
zmieni całkowicie realizację 
zadań skierowanych do tej gru-
py społecznej, choćby z uwagi 
na wstrzymanie wielu działań 
wynikających z obostrzeń. 
Mam nadzieję, że powrót do 
normalności nastąpi dużo 
szybciej, niż się spodziewamy 
i seniorzy ponownie będą ko-
rzystać ze wszelkich pakietów 
pomocowych. 

Roman Szymański

Centrum pobrań prób COVID-19 Raport o stanie miasta 
Poznania za rok 2019

METROPOLIA POZNAŃSKA

My, Polacy, rozsiani różnymi 
kolejami losu po dziesiątkach 
krajów świata, współtworzą-
cy tkankę narodu polskiego 
zwracamy się z przesłaniem 
troski i nadziei do wszyst-
kich, którym leży na sercu 
dobro i przyszłość Rzeczy-
pospolitej. Ale również dobro 
oraz przyszłość nas, Pola-
ków, żyjących w Kraju i za 
granicą.

Naszą troską jest budowanie 
wspólnoty umiejącej prze-
zwyciężać dzielące różnice. 
Naszą nadzieję opieramy na 
tradycyjnym duchu patrioty-
zmu i zdolności do konsoli-
dacji w trudnych momentach 
naszej historii. Dostrzegamy, 
jak bardzo się zmienił Kraj 
naszych Ojców i Matek, 
jak wiele powodów mamy 
do dumy, nie odrzucając 
jednocześnie wyzwań, które 
stawia przed nami rzeczy-
wistość.

Stąd, w obliczu osiągnięć 
ostatnich lat, przywrócenia 
Polsce jej podmiotowości i 
decyzji, otwierających moż-
liwości dalszego godnego 
rozwoju, występujemy z 
przesłaniem do wszystkich 
Rodaków – popatrzmy uważ-
nie na postępy w ostatnich la-
tach, popatrzmy w przyszłość 
i zastanówmy się, dlaczego 
winniśmy opowiedzieć się za 
prezydenturą Pana Andrzeja 
Dudy.

Dzięki polityce Prezydenta 
Dudy staliśmy się mocnym 
partnerem USA w Europie, 

wiarygodnym członkiem 
NATO. Polska stała sie 
uznanym liderem całej grupy 
państw środkowej Europy w 
ramach Trójmorza i Grupy 
Wyszehradzkiej. Jest liderem 
niezależności energetycznej i 
wzmocnionej siły militarnej, 
efektywnie wynegocjowanej 
w czasie sprawowanej przez 
Niego Prezydentury.

To właśnie podczas tej 
kadencji zakończyła się 
sukcesem wieloletnia batalia, 
umożliwiająca podróże do 
Stanów Zjednoczonych ty-
siącom Polaków bez uciążli-
wej konieczności ubiegania 
się o wizy.

Umowy podpisane podczas 
ostatniej Prezydentury z 
ośrodkami naukowymi i 
medycznymi w USA dają 
szansę korzystania z najno-
wocześniejszych terapii dla 
pacjentów w Polsce, wymia-
ny naukowej i specjalistycz-
nej. Zaproponowany przez 
Prezydenta Dudę przyjazd 
Polskiej Misji Wojskowej, 
jedynej grupy spoza USA, 
która przybyła by podzielić 
się doświadczeniami w walce 
z wirusem, ale jednocześnie 
nabyć wiedzę dla wykorzy-
stania jej dla pacjentów w 
Polsce odbił się niezwykle 
szerokim i pozytywnym 
echem w USA.

Polonia wspierała kraj przez 
wiele lat. Przesyłano środki 
finansowe, gdy była taka 
potrzeba, wspierano opo-
zycję dla zrzucenia jarzma 

komunizmu. Walczyliśmy o 
przyjęcie Polski do NATO. 
Nadal chcemy i będziemy 
robić wszystko co możliwe 
dla godnego wizerunku Pol-
ski i Polaków, wszędzie tam, 
gdzie będzie wymagała tego 
prawda, polska racja stanu i 
dobro naszych rodaków.
Rok 2020 jest cezurą naszej 
rzeczywistości historycznej i 
politycznej. Covid-19, proble-
my społeczne obecne w Pol-
sce, Ameryce i innych kra-
jach wskazują, że wchodzimy 
w nowy etap, który będzie 
wymagał wielu decyzji. Moż-
na jednak spodziewać się, że 
polityka ostatnich lat, oparta 
o tradycyjne polskie korzenie 
kulturowe będzie kontynu-
owana zgodnie z nadziejami 
Narodu dla stawienia czoła 
wyzwaniom XXI wieku.
Uważamy, że Prezydent An-
drzej Duda będzie najlepiej 
realizował oczekiwania więk-
szości Polaków. Jednocześnie 
jako jedyny, w tym trudnym 
okresie globalnych zagrożeń, 
gwarantuje dobrą współpracę 
z Rządem nieodzowną dla 
realizacji wielkich wyzwań, 
przed którymi stoi Rzeczy-
pospolita. Jego wybór może 
uspokoić rozemocjonowane 
swoimi poglądami społe-
czeństwo.
My – Polacy mieszkający 
w USA, dumni ze swojego 
pochodzenia i przynależności 
do narodu polskiego, zdecy-
dowanie wspieramy kandy-
daturę Pana Andrzeja Dudy 
w wyborach prezydenckich 
2020 w Polsce.
Razem damy radę!

List prof. Marka Rudnickiego (członka 
AKO Katowice mieszkającego w USA) 
dotyczącą wyborów prezydenckich
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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

OfERUjEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

OKNA INWENTARSKIE PcV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917

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” 

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

PRODUKcJA OKIEN 
I DRZWI Z PcV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYbY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYjNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

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

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIęBIORSTWO 
HANDLOWO–USŁUGOWE

SKLEP WĘDKARSKI   HURT – DETAL

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

AUTORYZOWANY DEALER: 
NOWY TOMYśL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYń  ul. Poznańska 42 
              tel. 68 386 75 04

MS-170 JUŻ OD 749,00 PLN

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793 
lub 506 08 92 93

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

 farby, styropian z papą , 
siatki podtynkowe , tynki mi-

neralne, akrylowe, kleje do 
styropianu,  płytek , zaprawa 
tynkarska, murarska, blachy 
dachówkowe blacha alumi-
niowa, dachy ze styropianu 

- nowość , papy
PIEKARNIA CUKIERNIA

EUGENIUSZA KOcIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.
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