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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

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

WSAD: 1,30 zł/1kg BLACHA: 1,10 zł./1kg PUSZKA: 3,70 zł/1kg

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

PrZYJmIEmY UCZNIóW 
W ZAWODZIE śLUSArZ

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 61 00    |    503 654 087
biuro@frawent.pl          www.frawent.pl

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

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
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Kapela Zza Winkla z Nowe-
go Tomyśla na uroczystości 
wręczenia Gloria Artis w Mi-
nisterstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej 22.06.2021 .Od-
znaczenie Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis” wręczyła Minister Mar-
lena Maląg. 

Medal indywidualnie otrzy-
mał i odebrał Bogdan Górny, 
a przyznany dla kapeli Zza 
Winkla w imieniu kapeli ode-
brał Józef Kowalonek. Zazna-
czyć trzeba, iż Kapela Zza 
Winkla, grająca folk miejski 
należy do jednej z dwóch 
na ten czas w Polsce kapel 
wyróżnionych tym medalem. 
Oczywiście zagraliśmy też 
w Ministerstwie swoje utwory, 
a piosenka „Chmiel i wiklina” 
przyjęta została wielkimi bra-
wami. Dzielimy się z naszymi 

fanami tą informacją i za-
praszamy na nasze koncerty 
i stronę www.zzawinkla.com.

Kapela Zza Winkla gra w skła-
dzie :Bogdan Górny, Krzysztof 
Droździk, Artur Markiewicz, 

Karol Hołod ,Miłosz Markie-
wicz, Włodzimierz Ciesiel-
czak, Józef Kowalonek. 

Gmina Nowy Tomyśl infor-
muje, że trwa nabór wniosków 
o udzielenie dofinansowania 
na usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest, w ramach re-
alizacji projekt upt. „Usuwanie 
azbestu z terenu gminy Nowy 
Tomyśl”,współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Właściciele nieruchomo-
ści zainteresowani demonta-
żem, odbiorem, transportem 
i unieszkodliwianiem wy-
robów zawierających azbest 
powinni złożyć komplet doku-
mentów wraz z załącznikami 
w Biurze Obsługi Mieszkańca 
Urzędu Miejskiego w Nowym 

Tomyślu przy ul. Poznańskiej 
33, 64-300 Nowy Tomyśl lub 
przesłać pocztą.

Formularz wniosku oraz 
załączniki można pobrać 
w Urzędzie Miejskim w No-
wym Tomyślu, pokój 15 lub 
ze strony internetowej https://
nowytomysl.pl/mieszkaniec/
azbest-2/. 

Wnioski wraz załącznikami 
można składać do dnia 30 
września 2021r.

Szczegółowe informacje 
o zasadach dofinansowania 
dostępne są na stronie inter-
netowej https://nowytomysl.
pl/mieszkaniec/azbest-2/ oraz 
pod numerem telefonu 61 44 
26 642.

W d n iach 18 -23.0 6 br. , 
w pięknym ośrodku sporto-
wo-wypoczynkowym „Activ” 
w Sypniewie, rozegrane zosta-
ły Mistrzostwa Województwa 
w Szachach. Zawody rozegra-
no na dystansie 9 rund po 1,5 
godziny na zawodnika.

W turnieju tym, wystąpi-
ło ponad 200. zawodników 
i wspaniale zagrali nowoto-
myscy szachiści. Zdobyliśmy 
aż cztery medale ( jedynie 
Kalisz miał ich pięć): złoto 
- Filip Możdżanowski - C-17        
i trzy srebra : Zuzanna Bi-

niak - D-15, Feliks Nowak 
-C-11 i najmłodszy Nikoś 
Ford - C-9. Bardzo dobrze 
zagrali również pozostali nasi 
zawodnicy, zajmując miejsca 
w pierwszej dziesiątce : 8m. - 
Leonard Obrębski- C-9, 8 m. 
- Jan Myszkowski - C-13, 9m. 
- Jakub Szczepaniak- C-17 
i 10 m. Iga Zieleźińska- D-11.

Wszyscy oni uzyskali dzię-
ki temu awans do półfinałów 
Mistrzostw Polski. Wysokie, 
bo 18. miejsce w grupie C-11 
(czyli grał z o rok starszymi), 
zajął też Oliwier Nadstoga . 

Nasz wybitny Bartosz Góral 
zajął tym razem 27. Miejsce, 
ponieważ skupił się na zdaniu 
tegorocznego egzaminu koń-
czącego VIII klasę. Obiecał, 
że od razu zabiera się za 
treningi.

GRATULUJEMY!!! Jeste-
ście najlepsi!!!!

Po ciężkich zmaganiach był 
czas na rozrywki m.in.: basen, 
piłka nożna, koszykówka, tenis 
stołowy, zabawa w chowanego 
itp. 

Lubimy łączyć przyjemne 
z pożytecznym!:) 

Medal dla kapeli Zza Winkla

Trwa nabór wniosków 
na usuwanie azbestu

Nowotomyska Akademia Szachowa 
rządzi na Mistrzostwach!

INFORMACJA
Na wniosek Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 6. maja br. 
do Ministra Edukacji i Nauki o zwiększenie części oświa-
towej subwencji ogólnej w roku 2021, została przyznana 
kwota 115 850,00 zł.

Powyższe środki zostały przyznane z tytułu dofinansowa-
nia wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do 
realizacji podstawy programowej w publicznych szkołach 
podstawowych z przedmiotów przyrodniczych  tj. biologia, 
geografia, fizyka oraz chemia.

Dofinansowanie otrzymują 2 wiejskie placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa Wytomyśl w wysokości 43 151,00 zł
Szkoła Podstawowa Sątopy w wysokości 72 699,00zł. Fo
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-Franciszek Gwardzik(FG): 
Udało się pozyskać dofi-
nansowania na dwie drogi 
w gminie Kuślin i Zbąszyń, 
które wymagały pilnego re-
montu. Jak wygląda postęp 
prac na tych odcinkach?
- Andrzej Wilkoński (AW): 
Mieszkańców Śliwna i okolic 
z pewnością ucieszy fakt 
przebudowy odcinka drogi 
powiatowej o długości 1 km 
w tej miejscowości. Powiat 
pozyskał na ten cel ponad  
1,5 mln zł dotacji z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg, 
a kolejny 1 mln pochodzić 
będzie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Powiat ze środków własnych 
przeznaczy na tę inwesty-
cję nieco ponad 600 tys. 
zł. W środę, 23 czerwca 
podpisano umowę z wyko-
nawcą, a roboty budowlane 
już się rozpoczęły. Z kolei 
na drodze relacji Łomnica – 
Nowy Dwór realizowana jest 
inwestycja dofinansowana ze 
środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Powiat nowo-
tomyski pozyskał w 2019 
rokuna ten cel dofinansowa-
nie w kwocie prawie 900 tys. 
złotych (przebudowa odcinka 
drogi o długości 1,380 km). 
Zadanie realizowane jest 
w formule „zaprojektuj-wy-
buduj”. Prace projektowe 
i procedury związane z uzy-
skaniem pozwolenia na budo-
wę trwały od lipca ubiegłego 
roku, a roboty budowlane 
rozpoczęły się w czerwcu 
br. Droga zostanie oddana 
do użytkowania do końca 
września. W ramach zadania 
odcinek drogi gruntowej 
objęty inwestycją zyska po-
wierzchnię mineralno-asfal-
tową, przebudowane zostaną 
pobocza gruntowe oraz zjazdy 
na posesje oraz pola. 

- FG: Wiem, że w planach 
jest też poprawa bezpie-
czeństwa na przejściu  
dla pieszych w rejonie  
ul. 3 Maja w Opalenicy.
- AW: Zgadza się. Zaplano-
wano tam budowę wyspy 
kanalizującej ruch wraz 
z przejściem dla pieszych, 
doświetlenie przejścia oraz 
montaż aktywnego oznako-
wania. Wniosek o dofinan-
sowanie tego zadania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg zyskał rekomendacje 
wojewody i oczekujemy na 
zatwierdzenie przez premiera 
listy zadań przeznaczonych 
do dofinansowania. Całkowi-
ty koszt zadania wynosi  
71 918,72 zł. Dokładna kwota 
dofinansowania zostanie 
wskazana w rozstrzygnięciu 
naboru.

- FG: Powiat nowotomyski 
stawia również na rozwój 
kształcenia zawodowego. 
W najbliższym czasie na 
inwestycje w tym zakresie 
przeznaczy znaczną kwotę, 
bo ponad 7 mln. zł. 
- AW: Tak, mowa tutaj 
o projekcie pn. „Moderniza-
cja i doposażenie infrastruk-
tury edukacyjnej na terenie 
powiatu nowotomyskiego 
w celu rozwoju nowoczesne-
go kształcenia zawodowego”. 
W ramach realizacji zadania 
zaplanowano kompleksową 
modernizację i wyposażenie 
części warsztatowej budynku 
należącego do Zespołu Szkół 
nr 1 w Nowym Tomyślu 
oraz doposażenie pracowni 
informatycznej oraz ekono-
micznej. Wsparcie trafi także 
do Zespołu Szkół nr 2 w No-
wym Tomyślu, który zyska 
sprzęt i pomoce dydaktyczne 
do pracowni nauki zawodu 
mechatronik oraz technik 
reklamy, a także do Zespołu 

Szkół w Trzciance, w którym 
doposażone zostaną pra-
cownie i warsztaty szkolne, 
w których naukę pobierają 
przyszli rolnicy, weteryna-
rze i architekci krajobrazu. 
Całkowita wartość tego 
zadania wynosi 7 318 412,42 
zł. Dofinansowanie w ramach 
środków unijnych z Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wynosi 
6 220 650,55 zł, co stanowi 
85%. Umowa o dofinansowa-
nie podpisana została 11 maja 
br. Jesteśmy po przetargu na 
roboty budowlane i nadzór 
inwestorski. W najbliższym 
czasie odbędą się natomiast 
postępowania dotyczące za-
kupu wyposażenia. Dostawy 
mają być zrealizowane do 
końca sierpnia tego roku, 

a sam projekt potrwa do 31 
sierpnia 2022 r. Bardzo się 
cieszę, bo już w najbliższych 
tygodniach ruszą prace 
budowlane. Pierwszego lipca 
podpisano bowiem umowę 
z wykonawcą na komplek-
sową przebudowę części 
budynku użytkowanego przez 
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym 
Tomyślu do celów dydak-
tycznych. Zadanie obejmie 
wschodnie oraz zachodnie 
skrzydło budynku z halami 
warsztatowymi. Zakłada-
ne jest m.in. wydzielenie 
przeciwpożarowe przebu-
dowywanej części budynku, 
przebudowa sal lekcyjnych 
przy halach warsztatowych, 
wymiana instalacji elek-
trycznej, sieci strukturalnej 
i oświetlenia, wymiana 
posadzek, montaż sufitów 
podwieszanych, remont 
pokrycia dachowego, wyko-

nanie instalacji odgromowej 
oraz wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej. Wykonawcą 
robót budowlanych będzie 
firma CONSTRUCTO, a wy-
konanie przedmiotu umowy 
nastąpi do 30 kwietnia 2022 r. 
Zawarto również umowę z in-
spektorem nadzoru, któremu 
powierzono sprawowanie 
kontroli nad przebiegiem prac 
z ramienia inwestora. 

- FG: Wiele samorządów 
ościennych zazdrości Wam 
środków pozyskanych na 
rozwój infrastruktury lek-
koatletycznej.
- AW: To bardzo ważne dla 
nas zadanie, z którego się 
cieszymy. Tym bardziej, że 
22 czerwca podpisano już 
umowę na budowę wspo-
mnianej nowoczesnej spor-
towej infrastruktury lekko-
atletycznej, która powstanie 
na terenie boiska szkolnego 
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 
Tomyślu. W ramach zadania 
planuje się budowę 4-torowej 
bieżni lekkoatletycznej pro-
stej o długości 127 m, skocz-
ni do skoku w dal i trójskoku, 
skoczni do skoku wzwyż 
oraz rzutni do pchnięcia kulą. 
Całkowita wartość zadania 
wynosi 469 752,28 zł. Projekt 
dofinansowany zostanie ze 
środków budżetu samorządu 
województwa wielkopolskie-
go, w ramach tzw. „Programu 
lekkoatletycznego” w kwocie  
80 000,00 zł. Pozostałe 
środki stanowić będą wkład 
własny Powiatu Nowotomy-
skiego. Jednym słowem jeśli 
chodzi o oświatę Zarząd 
Powiatu Nowotomyskiego 
stawia na rozwój infrastruk-
tury zarówno w sferze spor-
towej, jak i profesjonalnego 
kształcenia, które będzie 
odpowiadało potrzebom 
lokalnego rynku. Młodzi 

ludzie są naszą przyszłością 
i chcemy, by tutaj w powiecie 
nowotomyskim mogli roz-
wijać się i osiągać sukcesy, 
zarówno w sferze zawodowej, 
jak i sportowej. 

- FG: Dzieje się zatem 
sporo, a możliwości pozy-
skania środków zewnętrz-
nych powiat nowotomyski 
wykorzystuje znakomicie. 
Na tym z pewnością nie 
koniec, jakie więc kolejne 
inwestycje są planowane na 
Waszym terenie?
- AW: Okres wakacji letnich 
to również gorący okres jeśli 
chodzi o możliwości pozy-
skania środków zewnętrz-
nych. Oczekujemy m.in. na 
otwarcie naboru w ramach 
Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg i z pewno-
ścią wnioskować będziemy 
o dofinansowanie dla zadań 
na kolejnych odcinkach 
dróg powiatowych. Mamy 
nadzieję, że tym razem 
rekomendację zyska m.in. II 
etap przebudowy drogi Brody 
– Turowo planowany do 
realizacji w gminie Lwówek. 
Przygotowujemy się również 
intensywnie do aplikowania 
o środki w ramach nowego 
mechanizmu finansowania, 
tj. pilotażowych naborów 
w ramach  Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych, 
który daje szansę na realiza-
cję inwestycji w ramach kilku 
priorytetów. Z pewnością 
wśród zgłoszonych zadań 
znajdą się również projekty 
drogowe, na które mieszkań-
cy czekają najbardziej, ale 
być może uda się również 
zaspokoić inne potrzeby 
inwestycyjne. Czas pokaże, 
które z pomysłów uda się zre-
alizować  w przyszłym roku.
-FG: Dziękuję za rozmowę.

Mądre i potrzebne inwestycje w powiecie 
nowotomyskim

W ostatnim czasie powiat nowotomyski zyskał dofinansowania z różnych źródeł na realizację wielu ważnych dla regionu inwestycji drogowych oraz zadań związanych 
z oświatą. Na ten temat ze starostą nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim rozmawiał Franciszek Gwardzik.

Starosta nowotomyski Andrzej Wilkoński.

Prace na odcinku drogi Łomnica - Nowy Dwór
Droga Łomnica - Nowy Dwór - w ramach zadania zyska powierzchnię mineralno-asfaltową, 

przebudowane zostaną pobocza gruntowe oraz zjazdy na posesje oraz pola

Na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu powstaje nowoczesna sportowa 
infrastruktura lekkoatletyczna Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi w Śliwnie
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Dog terapia jest jedną z form rehabilitacji, które usprawniają rozwój człowieka dzięki udziale 
wysoko wyszkolonego psa w towarzystwie jego opiekuna. Zajęcia na warsztatach odbywają  się 
raz w tygodniu. Młodzież jest zachwycona ciekawymi spotkaniami z Ritą na czterech łapach 
prowadzonych przez p. Mateusza z” Akademii Pana Bobra”, Fundacji Psi Patrol.

Ważny komunikat

Burmistrza Rakoniewic

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).
Nowe obowiązki właścicieli i zarządcy budynków.

Burmistrz  Rakoniewic  informuje,  iż  zgodnie  z  art.  27g  ust.  1  ustawy

z dniu 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz

o centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków (t,j.  Dz.  U. 2021 r.,  poz.  554),

od  1  lipca  2021  roku każdy  właściciel  lub  zarządca  budynku  lub  lokalu

zobowiązany jest do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania

paliw.

Powyższą  czynność  można  dokonać  przy  użyciu  formularza

elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym: zone.gunb.gov.pl

lub  złożyć  osobiście  w  formie  papierowej  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy

Rakoniewice.

Termin na złożenie powyższej deklaracji upływa:

- po 12 miesiącach od dnia uruchomienia Centralnej  Ewidencji  Emisyjności

Budynków dla budynków już istniejących;

- po 14 dniach od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła

spalania paliw dla źródeł ciepła oddanych do użytku po dniu 0l lipca 2021 r,

Powyższy obowiązek dotyczy każdego właściciela, zarządcę budynku lub

lokalu.  Za  brak  złożonej  deklaracji  będzie  grozić  grzywna  wymierzona  na

zasadach ogólnych Kodeksu.

Osoby wyznaczone do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

- Krzysztof Kucharczak: 61 29 365 53

- Sylwia Jędrzejak: 61 101 03 84  

Uczestnicy WTZ biorą udział 
w zajęciach terapeutycznych z psem

Po długiej przerwie, w rakonie-
wickiej bibliotece odbyło się 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Klubowicze spotkali 
się w plenerze, by porozmawiać 
o książkach i wymienić wra-
żenia towarzyszące lekturom, 
z tegorocznego kalendarium. 

Były to powieści: Roberta Ma-
łeckiego pt. „Horyzont” oraz 
Magdaleny Witkiewicz „Cze-
reśnie zawsze muszą być dwie”. 
Do tej ostatniej nawiązywał 
akcent w postaci czereśni, które 
zagościły na „dyskusyjnym” 
stole. Spotkanie przebiegło w 

miłej atmosferze, uczestnicy na 
koniec życząc sobie udanego, 
wakacyjnego wypoczynku, 
wyrazili nadzieję, że po prze-
rwie wakacyjnej znów będą 
mogli się spotkać. 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego IR—X021.177.2021.1 z dnia 02.06.2021 
oraz Starosty Grodziskiego OS.6164.21.2021 z dnia 15.06.2021 informuję, że stosownie do 
wymagań art.. 13 a ust. 1 pkt. 2 ustawy o lasach (Dz.U.2020.1463 t.j. z dnia 2020.08.27) na 
terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności rozpoczęto wykonywanie opra-
cowania pod nazwą „Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju 
w latach 2020-2024” Sporządzenie opracowania dotyczy również lasów niestanowiących 
własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z powyższym prowadzone będą prace związane z prowadzeniem inwentaryzacji 
stanu lasu również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zwracam się 
z prośbą o umożliwienie pracownikom Biura Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Warsza-
wie – odpowiednich oddziałów wstępu na teren lasu oraz założenia w nich powierzchni 
próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów.
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Rada Miejska w Wolsztynie 
wyraziła zgodę na utworzenie 
przez Gminę Wolsztyn Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej KZN – Wielkopolska 
Południowa Sp. z o.o. Celem 
spółki, której udziałowcami 
zostaną również Krajowy Za-
sób Nieruchomości oraz inne 
samorządy, będzie wybudowa-
nie budynków mieszkalnych 
oraz ich eksploatacje na terenie 
gminy Wolsztyn. 

Gmina Wolsztyn otrzyma 
wsparcie w wysokości 3 mln 
zł ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkal-

nictwa, które będą gminnym 
wkładem w tworzonej spółce 
SIM.  Jedyny koszt jaki ponie-
sie Gmina Wolsztyn związany 
będzie z wniesieniem aportem 
do majątku spółki gruntu, 
na którym budowane będą 
mieszkania. Samorząd w tej 
chwili bierze pod uwagę dwie 
lokalizacje dla nowych miesz-
kań – na terenie miasta dla 
zabudowy wielorodzinnej oraz 
jedną lokalizację dla zabudo-
wy jednorodzinnej szeregowej 
na terenach podmiejskich.

Udział w programie ma 
przede wszystkim stworzyć 

szansę na mieszkanie dla osób 
mniej zamożnych. Nie ozna-
cza to jednak całkowitego 
braku zobowiązań po stronie 
przyszłych najemców, którzy 
również w minimalnej części 
partycypować będą w kosztach 
inwestycji. Główne finanso-
wanie budowy mieszkań od-
bywać będzie się natomiast z 
dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa oraz z zaciągniętego 
przez spółkę kredytu, spłaca-
nego w czynszu przez najem-
cę z opcją uzyskania tytułu 
własności po 30 latach najmu. 

Wsparcie Gminy dla nowych 
mieszkań

21 czerwca br. Burmistrz 
Wolsztyna Wojciech Lis oraz 
Zastępca Burmistrza Wolsz-
tyna Tomasz Spiralski spotkali 
się z dyrektorem poznańskiego 
oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Auto-
strad, Patrykiem Kosickim, w 
sprawie budowy obwodnicy 
Wolsztyna, w ciągu drogi 
krajowej nr 32 Zielona Góra 
– Wolsztyn.

- Złożyliśmy wniosek za-
wierający uzasadnienie bu-
dowy obwodnicy, wskazując 
na kilka możliwości wypro-
wadzenia ruchu tranzytowego 
poza granice naszego miasta – 
mówi Burmistrz Wojciech Lis. 
Propozycje budowy obwodni-
cy zakładają jej początek przed 
Powodowem, następnie droga 
miałaby ominąć od północy 

Chorzemin, Karpicko, Nowe 
Tłoki, a jej wylot miałby być 
na jednym z kilku możliwych 
węzłów komunikacyjnych z 
drogą 32, m.in. przed Rosta-
rzewem, między Rostarzewem 

a Rakoniewicami i za Rako-
niewicami.

Wniosek dotyczący budowy 
obwodnicy złożony został 
również do Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju.

Starania o budowę obwodnicy Wolsztyna

Minęło pięć lat działalności 
Instytucji Kultury Parowo-
zownia Wolsztyn. Dokładnie 
29 czerwca 2016 r. przed-
stawiciele Gminy Wolsztyn, 
Powiatu Wolsztyńskiego, 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopol-
skiego oraz PKP Cargo pod-
pisali umowę o powołaniu 
tej instytucji. Celem, który 
przyświecał twórcą Instytucji 
i nadal jest aktualny było 
przede wszystkim zachowanie 

unikalnego w skali świato-
wej obiektu oraz parowozów 
obsługujących planowy ruch 
kolejowy.

Podczas spotkania (2.06) sy-
gnatariusze porozumienia oraz 
zaproszeni goście zwiedzili 
Wolsztyńską Parowozownię 
oraz wpisali się do księgi 
pamiątkowej. Były też oczy-
wiście rozmowy o przyszłości 
wolsztyńskich parowozów. 
Obecnie parowóz w ruchu pla-
nowym kursuje w dni robocze 

na trasie Wolsztyn-Leszno, 
a w soboty na linii Wolsztyn
-Poznań.

Parowozownia cały czas cie-
szy się bardzo dużym zaintere-
sowaniem turystów i pozostaje 
najważniejszym magnesem 
przyciągającym do Wolsztyna. 
Także media, zarówno krajowe 
i zagraniczne często goszczą w 
Wolsztyńskiej Parowozowni. 
To z pewnością nieoceniona 
reklama nie tylko dla samej 
Instytucji, ale całego miasta.

5 lat Instytucji Kultury Parowozownia 
Wolsztyn

Zakończyła się inwestycja 
polegająca m.in. na rekulty-
wacji składowiska odpadów 
w Powodowie. 

Na zrewitalizowanym te-
renie posadzono 1500 drzew 
i krzewów różnego gatunku. 
Pojawiło się tu również miej-
sce edukacyjne z tablicami 
informacyjnymi i ławkami. 

Inwestycja realizowana była 
przez Związek Międzygminny 
Obra z znaczącym udziałem 
finansowym Gminy Wolsztyn, 
która na ten cel przeznaczyła 
458.538.67 zł.

Na całościowy koszt inwe-
stycji wynoszący 1.503.410,68 

zł, złożyły się także środki z 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego w 

wysokości 848.974,73 zł oraz 
pieniądze pozyskane przez ZM 
Obra w kwocie 195.897,28 zł. 

Rekultywacja składowiska odpadów

Koniec czerwca na zbąszyń-
skiej plaży to czas piłki nożnej 
na gorącym piasku. Sobota 
i niedziela, 26-27 czerwca, 
były weekendem rywaliza-
cji młodszych i tych nieco 
starszych piłkarzy. W trzech 
kategoriach wystartowało 16 
zespołów, co dało łącznie po-
nad 100 uczestników, którzy 
spędzili aktywnie i wspólnie 
z nami czas.

Pierwszy dzień był dniem 
rywalizacji młodszej generacji 
piłkarzy. Graliśmy w kategorii 
2008 i młodszych oraz 2005 
– 2007. W obu grupach wy-
startowały po cztery drużyny, 
grając pojedynki w grupie 
systemem każdy z każdym. 
Pozwoliło to wszystkim na 
rozegranie trzech spotkań, 
które decydowały o zajętych 
miejscach przez poszczególne 
zespoły. Kibice oglądali spo-
tkania, w których nie brakowa-
ło bramek i ogromnego serca 
do gry. Poniżej przedstawiamy 
wyróżnienia oraz klasyfikację 
końcową pierwszego dnia.

 
Rocznik 2008 i młodsi: 
1 – Mały Bo i reszta świata 
2 – FC Chomiki 
3 – StasioFranki 
4 – Szalone Żaki.

Wyróżnienia indywidualne 
otrzymali: Bartosz Krzyżański 
– najlepszy strzelec, Maciej 
Śliwa – najlepszy bramkarz, 
Maciej Mańkowski – najlepszy 
zawodnik.

 
Rocznik 2005 - 2007: 
1 – Szefowie Kartelu 
2 – Atomówki 
3 – Las Puszczykowo 
4 – Tulipany.

Wyróżnienia indywidualne 
otrzymali: Oskar Piętka – naj-
lepszy strzelec, Kacper Hirt – 
najlepszy bramkarz, Nikodem 
Śmiałek – najlepszy zawodnik. 
Poza medalami i statuetkami 
dla wszystkich uczestników 
przygotowana została spe-
cjalna niespodzianka. Fir-
ma „Bor” Państwa Borkow-
skich kolejny raz włączyła się  
w organizację wydarzenia 
przekazując dla wszystkich 
zdrowe przekąski.

Niedziela była drugim 
dniem rywalizacji piłkarzy 
plażowych, tym razem w ka-
tegorii otwartej. Na starcie 
zameldowało się osiem zgło-
szonych drużyn, które zostały 
podzielone na dwie cztero-
zespołowe grupy. Pojedyn-
ki grupowe decydowały kto 
uzyska awans do półfinałów. 
Premiowane były dwa czołowe 

miejsca z każdej grupy. Po 
zaciętych pojedynkach grupo-
wych w półfinałach spotkały 
się zespoły Płacisz blikiem z 
Forever Young oraz LPNW 
Relax ze Zniczem Kosieczyn. 
W pierwszym, Płacisz blikiem 
pokonał Forever Young 2:0. 
W drugim, LPNW Relax po 
emocjonującym meczu wygrał 
z Remizą Team 4:3. W meczu 
o brązowe medale lepsi oka-
zali się gracze Forever Young 
wygrywając 3:2 z rywalami 
Remizy Team. W ostatnim 
i zaciętym jak przystało na 
finał pojedynku, LPNW Relax 
wygrali ostatecznie z Płacisz 
blikiem 2:1. Na zakończenie 
cztery najlepsze zespoły ode-
brały z rąk Tomasza Kurasiń-
skiego, Burmistrza Zbąszynia 
zdrowe przekąski ufundowane 
przez firmę Bor, Pana Ta-
deusza Borkowskiego oraz 
odpowiednio brązowe, srebrne 
i złote medale. 

Wyróżnienia indywidualne 
otrzymali: Robert Kotkowiak 
– najlepszy strzelec, Karol Mi-
chalski – najlepszy bramkarz, 
Norbert Chełmiński – najlep-
szy zawodnik. Organizatorami 
turnieju było Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyki i 
Rekreacji i Uczniowski Klub 
Sportowy „Olimpus” dzia-
łający przy naszym liceum. 
Nad sprawnym przebiegiem 
czuwały wolontariuszki z tejże 
szkoły oraz sędzia Łukasz Śli-
wa – dziękujemy. Tak podsu-
mowaliśmy piłkarski weekend 
na plaży ale nie były to jedyne 
wydarzenia, które towarzyszy-
ły nam w sobotę i niedzielę.

W sobotę na stadionie orzeł, 
miało miejsce wyjątkowe wy-
darzenie. Tomasz Kurasiński, 
Burmistrz Zbąszynia wraz z 
Tomaszem Szczechowiczem 
Dyrektorem Zbąszyńskiego 
Centrum Sportu oraz sekreta-
rzem gminy Marcinem Hof-
fmannem podczas krótkiego 

spotkania przekazali gratula-
cje, zapewnienia o kibicowaniu 
oraz drobne upominki Alicji  
i Anecie Konieczek, które wy-
stąpią na Letniej Olimpiadzie 
w Tokio. Mieszkanki Strzy-
żewa znalazły chwilę czasu 
w swoim napiętym harmono-
gramie przygotowań żeby na 
naszym obiekcie porozmawiać 
o tym niesamowitym dla każ-
dego sportowca  przeżyciu 
jakie zbliża się wielkimi kro-
kami. Taka historia zdarza się 
rzadko. Tymczasem Zbąszyń 
po 57 latach, ponownie na 
Igrzyskach Olimpijskich w 
Tokio, będzie mieć znowu 
swojego przedstawiciela, a 
nawet dwie przedstawicielki. 
Aneta i Alicja Konieczek 
zdobyły złoty i srebrny medal 
podczas Mistrzostw Polski w 
LA, pokonując dystans 3000 
metrów z przeszkodami w 
czasie poniżej 9.30, wywal-
czając tym samym awans  
na tegoroczne Ig rzyska . 
Dziewczyny to Wasz ogromny 
sukces, a my wszyscy na pew-
no będziemy trzymać mocno 
kciuki. Ze Zbąszynia do To-
kio. I liczymy oczywiście, że 
znajdziecie trochę czasu na 
kolejne spotkanie, po powrocie 
ze stolicy Japonii. 

W niedzielę w hali Zbąszy-
nianka zorganizowany został 
charytatywny maraton zumby. 
Od godziny 17.00 do godzi-
ny 20.00 każdy mógł wpaść 
poćwiczyć z instruktorkami,  
a przy okazji wesprzeć naszą 
małą Maję. Kto był zaliczył 
podwójną korzyść – pomógł 
Mai oraz rozruszał nieco swoje 
ciało – brawo dla Was. Trzy-
mamy kciuki i walczymy dalej 
wspólnie o zdrowie Mai.

My zapraszamy wszystkich 
na drugi turniej siatkówki pla-
żowej, już 3 i 4 lipca. Zawody 
rozgrywane w ramach Wiel-
kopolskiego Wielkiego Szlema 
2021. Czekamy na plaży.

14. Turniej Piłki Nożnej Plażowej

Ponad 3 700 000 zł trafi do 
wielkopolskich szkół w ra-
mach programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
„Posiłek w szkole i w domu”. 
Wojewoda wielkopolski Mi-
chał Zieliński podpisał umowy 
na realizację tego zadania w 
2021 roku dla 61 placówek w 
całym województwie.

Program składa się z trzech 
modułów. Pierwszy moduł to 
wsparcie i posiłek adresowany 
do dzieci i młodzieży. Drugi to 
posiłek adresowany do osób 
starszych. Trzeci moduł został 
uregulowany w rozporządze-
niu - zakłada m.in doposażenie 
i poprawę standardu już dzia-
łających stołówek (mających 

własną kuchnię i jadalnie) lub 
doposażenie tych, które nie 
działają tak, aby mogły zostać 
uruchomione. Ogólna kwota 
pieniędzy w całym okresie 
realizacji całego programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, 
czyli w latach 2019-2023 w 
całej Polsce, wyniesie 2,75 
mld zł.

Posiłek w szkole i w domu
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We wtorek, 29 czerwca 2021 
roku odbył się Powiatowy 
Dzień Pola. W tym roku im-
preza odbyła się plenerowo na 
terenie wsi Strzępiń Gmina 
Granowo. Tegoroczne spotka-
nie to  27 już edycja imprezy. 
Powiatowy „Dzień Pola 2021” 
organizowany został przez  
Zespół Doradczy Wojewódz-
kiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Grodzisku Wiel-
kopolskim, Starostwo Powia-
towe oraz Market Rolniczy 
„Minge” Granowo. Impreza 
skupiła wielu rolników, przed-
stawicieli władz samorządo-
wych, firm produkujących 
produkty dla rolnictwa oraz 
instytucji obsługujących wieś 
i rolnictwo. Powiat Grodziski 
reprezentował Wicestarosta 
Grodziski -  Sławomir Górny.

Ważną i interesującą czę-
ścią spotkania był objazd pól 
demonstracyjnych z przewod-
nikami i zwiedzanie kolekcji 
roślin na polach Jacka Bresza. 
Pokazy oraz otwarte doradz-

two rolnicze cieszyło się du-
żym zainteresowaniem.

Licznie zgromadzeni rolni-
cy wymieniali doświadczenia, 
mieli też możliwość skorzysta-
nia z informacji i porad udzie-
lanych w czasie zwiedzania 
demonstracji polowych przez 
pracowników Zespołu Dorad-
czego WODR oraz przedsta-
wicieli firm dostarczających 

produkty dla rolnictwa.
W ramach spotkania odbył 

się również konkurs wiedzy 
rolniczej, a wyróżnieni uczest-
nicy konkursu otrzymali na-
grody rzeczowe ufundowane 
przez firmę Market Rolniczy 
„Minge”. Liczny udział rolni-
ków świadczy o celowości or-
ganizacji tego typu imprez na 
rzecz środowiska wiejskiego.

Powiatowy Dzień Pola
W niedzielę 27 czerwca 2021 
roku odbył się rodzinny festyn 
z okazji Powitania Lata w 
Śniatach.

Dla uczestników wydarze-
nia zapewniono wiele atrakcji 
– konkursy, programy arty-
styczne dzieci. Najmłodszym 
zorganizowano świetną zaba-
wę z animatorami m.in. malo-
wanie twarzy. Nie zabrakło też 
konkurencji sprawnościowych 
dla osób starszych i całych 
rodzin takich jak: przeciąganie 
liny, biegi w workach, zawody 
Strongman. Zorganizowany 
został również pokaz działań 
ratowniczych przeprowadzony 
przez strażaków OSP Śniaty. 
Na scenie swoje umiejętno-
ści zaprezentowały również 
dzieci z Przedszkola Gacek w 
Śniatach

Podczas tegorocznego festy-
nu odbyła się licytacja dzięki 
której uzbierano 4300 zł dla 
Marysi Drożdżyńskiej, która 
choruje na SMA1. Przed-
miotami licytacji były m.in. 

bilety wstępu na wyścigi mo-
tocyklowe z udziałem Piotra 
Pawlickiego. Fanty na licytacje 
ufundowała firma TEAM Mi-
chała Bartkowiaka.

Całą imprezę zakończono 
zabawą taneczną, gdzie przy 
muzyce Dj-a, można było 
bawić się do późnych godzin 
wieczornych.

Organizatorami kolejnej 
edycji festynu „Powitanie 
Lata w Śniatach” byli: Bur-
mistrz Wielichowa, Rada 
Sołecka Wsi Śniaty, OSP 
Śniaty, Przedszkole „Gacek”, 
Centrum Kultury w Wieli-
chowie, firma BONZO oraz 
Starostwo Powiatowe w Gro-
dzisku Wielkopolskim.

Powitanie Lata w Śniatach

25 czerwca 2021r. w Zespole 
Szkół Technicznych w Gro-
dzisku Wlkp. odbyło się za-
kończenie roku szkolnego 
2020/2021. Podczas uroczy-
stości obecni byli zaprosze-
ni goście: Starosta Powiatu 
Grodziskiego Pan Mariusz 
Zgaiński, Wicestarosta Pan 
Sławomir Górny, Dyrektor 
Oddziału w Poznaniu Operator 
Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. Pani 
Beata Iglińska. 

Był to trudny rok, jak po-
wiedział pan dyrektor An-
drzej Makles. Rok, w którym 
po korytarzach szkoły hulał 
wiatr, a w domach przegrzewał 
się niejeden komputer. Nie 
raz nauczyciel uczestniczył 
w seansie spirytystycznym 
„Renato jeżeli jesteś - daj 
jakiś znak” – „a proszę Pana 
– Bartka wyrzuciło”. Prawie 
wszyscy mieli fatalny sprzęt 
z niedziałającymi kamerami, 
szwankującymi mikrofonami, 
i z Internetem, który jakby 
zamarzł...

Dlatego szczególnie należy 
pogratulować tym, dla któ-
rych nie był to czas stracony, 
dla których sytuacja była 
wyzwaniem, a nie okazją do 
leniwego spędzania czasu.

Tytuł, Ucznia Roku  Technikum 
zdobyła: Oliwia Sroczyńska, 
uczennica klasy I DT, śr. 5,84,
a z Branżowej Szkoły I Stopnia

Weronika Śledź z klasy I fb śr. 
5,38.

Przyznano również  na-
grody za 100% frekwencję 
w roku szkolnym 2020/21, 
którą otrzymali: Oliwia Sro-
czyńska, Martyna Kubiak Jan 
Roesler, Natalia Wróbel, Julia 
Mańczak, Sandra Kozioł, 
Agata Śmieszek, Kamil Maj-
ka, Mateusz Hulalka, Klaudia 
Zarabska, Julia Drzymała, 
Oliwia Garcon, Wiktoria 
Ratajczak, Eryk Nowak, Igor 
Aleksander Tomalik, Dawid 
Gierko, Patryk Mańkowski, 
Nikodem Grys, Weronika 
Tomaszewska, Adam Rada-
jewski, Karolina Pilc, Wero-
nika Śledź, Maciej Kuśnierek, 
Kasprzak Robert, Mateusz 
Kowalaszek, Damian Śmie-
szek, Wojciech Woźniak, 
Marcin Balcerek, Jakub Gzyl, 
Michał Malak, Michał Wo-
larczak, Paulina Grzeszko-
wiak, Zuzanna Łukaszewska, 
Adam Matuszczak, Oskar 
Kubiak, Mikołaj Michalak, 
Kacper Ciesielski, Mateusz 
Kawala, Justyna Bzowska, 
Dawid Grześkowiak, Mateusz 
Wróblewski, Jakub Zieliński, 
Katarzyna Rabiega.

Tradycją naszej szkoły jest 
wyróżnianie uczniów, szcze-
gólnie angażujących się w ży-
cie szkoły . W tym roku 

Nagrodę Specjalną Dyrektora 
Szkoły otrzymali: 

Mateusz Bąk, Filip Ry-
bak, Wiktoria Garbarczyk, 
Martyna Kubiak, Hanna Ha-
czek, Mateusz Zientak, Olga 
Stankowiak, Samuel Jaszyk, 
Agata Drygas, Kacper Jan-
kowski, Paulina Kuleczka, 
Julia Przybylska,  Nikodem 
Grys, Weronika Tomaszewska, 
Jakub Kaźmierczak, Gracja 
Stryszak.

Wielu spośród uczniów bra-
ło udział w licznych projektach 
i konkursach. 

Pani Beata Iglińska Dy-
rektor Oddziału w Poznaniu 
Operator Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM SA. 
Wraz z Panem dyrektorem 
Andrzejem Maklesem  i Panią 
Magdaleną Ambrozik, kierow-
nikiem szkolenia praktyczne-
go w ZST wręczyli upominki, 
które otrzymali:

z klasy IMT - Kamil Majka, 
Kamil Jankowski, Kacper 
Bosy, 

z klasy IIMT - Michał Da-
kowski, Mikołaj Marach, 

z klasy IIM - Kacper Marci-
niak, Cezary Dziedzic, Maciej 
Machliński, 

z klasy IIIM Adam Gierko, 
Jakub Kaźmierczak, Kacper 
Niemyt.

Nagrodzonym i wyróżnio-
nym jeszcze raz gratulujemy, 
a wszystkim uczniom życzymy 
wypoczynku, bezpiecznych i 
udanych wakacji.

„By poznać to, czego nie znasz, 
musisz iść drogą niewiedzy.
Aby posiąść to, czego nie 
posiadasz, musisz iść drogą 
wyrzeczeń.
Aby być tym, kim jeszcze nie 
jesteś, musisz iść drogą, na 
której Cię nie ma”.

Thomas Eliot

25 czerwca 2021 r. odbyło się 
pożegnanie uczniów klas trze-
cich Branżowej Szkoły I Stop-
nia. W tym roku, ze względu 
na sytuację pandemiczną, uro-
czystość wręczenia nagród i 
wyróżnień miała skromniejszą 
oprawę i odbyła się w klasach, 
w małych grupach z zacho-
waniem reżimu sanitarnego i 
zalecanych obostrzeń. 

Podczas uroczystości poże-
gnania absolwentów obecni 
byli zaproszeni goście: Sta-
rosta Powiatu Grodziskie-
go Pan Mariusz Zgaiński, 
przedstawicielka Powiatowego 
Zrzeszenia Handlu i Usług  
Pani Emilia Pankowska, Ce-
chmistrz Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Różnych Małej i 
Średniej Przedsiębiorczości 
Pan Marek Łeske. 

Pani Dyrektor Anna Maty-
siak podziękowała absolwen-
tom za ich wytężoną naukę, 
pracę i zaangażowanie oraz 
życzyła wszystkim, aby reali-
zowali się w życiu i w swoich 
zawodach.

Tegoroczni absolwenci za 
swoją pracę otrzymali wiele 
nagród i wyróżnień. 

Tytuł najlepszego 
Absolwenta Branżowej Szkoły I 

Stopnia zdobył:
Mateusz Dudziak uczeń klasy III 

fz śr. 5,54. 
Przyznano również nagrodę 

za 100% frekwencję w całym 
cyklu nauczania 

Oldze Kortus z klasy IIIdz 
oraz nagrody za 100% fre-

kwencję w roku szkolnym 
2020/21, uczniom: 

Julii Ciesielskej i Sandrze 
Kubickiej z klasy III dz, 

Mateuszowi Dudziakowi z 
klasy III fz, 

Mateuszowi Sierockiemu z 
klasy III pz.

Pośród licznych nagród, 
specjalne wyróżnienia otrzy-
mali: 

Najlepszy uczeń z Powia-
towego Cechu Rzemiosł Róż-
nych Małej i Średniej Przed-
siębiorczości:

Mateusz Dudziak z klasy 
III fz, 

Najlepszy Uczeń z Powia-
towego Zrzeszenia Handlu i 
Usług: 

Sandra Kubicka z klasy 
III bz.

Przyznano również tytuł  
najlepszego ucznia w zawo-
dzie: 

- Blacharz samochodowy – 
Michał Kasperski z klasy III 

ez śr. 4,06.
- Cukiernik – Marta Bosa z 

klasy III dz śr. 4,88.
- Elektryk – Jakub Jankow-

ski z klasy III dz śr. 5,23.
- Elektromechanik – Woj-

ciech Przybysz z klasy III ez 
śr. 4,24.

- Fryzjer – Dominika Łatka 
z klasy III fz śr. 5,20.

- Kucharz – Agnieszka 
Idziejczak z klasy III dz 5,16.

- Mechanik-monter maszyn 
i urządzeń – Oleksandr Loba-
siuk z klasy III ez 4,18.

- Mechanik pojazdów sa-
mochodowych – Sebastian 
Wróbel z klasy III cz 4,68.

- Sprzedawca – Sandra Ku-
bicka z klasy III bz śr. 5,05.

- Stolarz – Oskar Kwiatkow-
ski z klasy III az śr.5,20.

- Monter sieci i instalacji 
elektrycznych – Mateusz Du-
dziak z klasy III fz śr. 5,54.

Tradycją naszej szkoły jest 
wyróżnianie za szczególne za-
angażowanie w życie szkoły .  
W tym roku 

Nagrodę Specjalną Dyrektora 
Szkoły otrzymała:

 Nikola Przewoźna z klasy III pz.
Nagrodzonym i wyróżnio-

nym jeszcze raz gratulujemy, 
a wszystkim absolwentom 
życzymy wielu sukcesów, po-
wodzenia w życiu zawodowym 
i prywatnym oraz samych 
dobrych dni.

Sylwia Dalaszyńska

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021 
w Zespole Szkół Technicznych

Pożegnanie absolwentów ZST Branżowej 
Szkoły I Stopnia
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Komisja opublikowała dziś 
Europejski Ranking Innowa-
cyjności 2021, który pokazuje, 
że wyniki Europy w zakresie 
innowacji nadal poprawiają się 
w całej UE. Od 2014 r. wyniki 
w zakresie innowacji wzrosły 
średnio o 12,5 proc. W całej 
UE trwa ciągły proces kon-
wergencji, w ramach którego 
państwa osiągające gorsze 
wyniki szybciej rozwijają się 
niż państwa osiągające wyniki 
lepsze, dzięki czemu zmniejsza 
się luka innowacyjna między 
nimi. Jak wynika z opubliko-
wanego też dziś Regionalnego 
Rankingu Innowacyjności 
2021, tendencja ta widoczna 
jest w wynikach w zakresie in-
nowacji we wszystkich regio-
nach UE. Na arenie światowej 
UE ma lepsze wyniki niż jej 
konkurenci, tacy jak Chiny, 
Brazylia, Republika Połu-
dniowej Afryki, Rosja i Indie, 
natomiast państwa takie jak 
Korea Południowa, Kanada, 
Australia, Stany Zjednoczone 
i Japonia mają przewagę nad 
UE. Tegoroczny Europej-
ski Ranking Innowacyjności 
opiera się na zmienionych 
ramach, które obejmują nowe 
wskaźniki cyfryzacji i zrów-
noważenia środowiskowego, 
dostosowując ranking do unij-
nych priorytetów politycznych.

W oparciu o uzyskane wy-
niki państwa UE dzielą się 
na cztery grupy: liderzy in-
nowacji, silni innowatorzy, 
umiarkowani innowatorzy i 
początkujący innowatorzy. 

Szwecja nada l dzierży 
pierwszeństwo w dziedzinie 
innowacji w UE, a następne w 

kolejności są Finlandia, Dania 
i Belgia, przy czym ich wyniki 
w zakresie innowacji są znacz-
nie powyżej średniej UE. 

Grupy uzyskujące podobne 
wyniki są zazwyczaj skoncen-
trowane geograficznie: liderzy 
innowacji i najsilniejsi innowa-
torzy występują głównie w Eu-
ropie Północnej i Zachodniej, 
a większość umiarkowanych i 
początkujących innowatorów 
znajduje się w Europie Połu-
dniowej i Wschodniej. 

Od 2014 r. średnie wyniki 
UE pod względem innowacyj-
ności wzrosły o 12,5 punktów 
procentowych. Największy 
wzrost odnotowano na Cyprze, 
w Estonii, Grecji, we Wło-
szech i na Litwie. 

W pięciu państwach człon-
kowskich wyniki poprawiły 
się o co najmniej 25 punktów 
procentowych (Cypr, Estonia, 
Grecja, Litwa i Włochy). W 
czterech państwach członkow-
skich odnotowano poprawę 
wyników o 15–25 punktów 
procentowych (Belgia, Chor-
wacja, Finlandia i Szwecja). 
W ośmiu państwach członkow-
skich wyniki poprawiły się o 
10–15 punktów procentowych 
(Austria, Czechy, Hiszpania, 
Łotwa, Malta, Niderlandy, 
Niemcy i Polska). W pozosta-
łych 10 państwach członkow-
skich odnotowano poprawę 
wyników nawet o dziesięć 
punktów procentowych

Porównanie średniej UE z 
wybranymi światowymi kon-
kurentami wskazuje, że najbar-
dziej innowacyjnym krajem jest 
Korea Południowa, z wynikem 
o 36 proc. lepszym niż UE w 

2014 r. i o 21 proc. lepszym niż 
UE w 2021 r. UE wyprzedza 
swoich konkurentów, takich 
jak Chiny, Brazylia, Republika 
Południowej Afryki, Rosja i 
Indie, natomiast państwa takie 
jak Kanada, Australia, Stany 
Zjednoczone i Japonia mają nad 
nią przewagę. 

W okresie od 2014 r. wyniki 
w zakresie innowacji wzro-
sły w 225 regionach spośród 
240 ogółem. Z biegiem czasu 
w wynikach regionalnych 
pojawiła się konwergencja a 
różnice w wynikach pomiędzy 
regionami zaczęły maleć. 

Najbardziej innowacyjne 
regiony w Europie to Sztok-
holm w Szwecji, a następnie 
Etelä-Suomi w Finlandii i 
Oberbayern w Niemczech. 
Hovedstaden w Danii zajmuje 
czwarte miejsce, a Zurych w 
Szwajcarii - piąte.

Wypowiedzi członków ko-
legium komisarzy:

Thierry Breton, komisarz do 
spraw rynku wewnętrznego, 
powiedział: Europejskie inno-
wacje, takie jak technologie le-
żące u podstaw nowych szcze-
pionek przeciwko COVID-19, 
mają ogromne znaczenie dla 
walki z obecną pandemią i 
jej przezwyciężenia. Poprawa 
wyników UE w zakresie in-
nowacji bardzo dobrze wróży. 
Inwestowanie w innowacje to 
inwestuje w naszą zdolność do 
zajmowania czołowej pozycji 
technologicznej w budowaniu 
zrównoważonej, cyfrowej i 
odpornej gospodarki i takiegoż 
społeczeństwa.

Marija Gabriel, komisarz ds. 
innowacji, badań naukowych, 

kultury, edukacji i młodzieży, 
powiedziała: O zaangażowa-
niu Unii na rzecz innowacji 
świadczy stała poprawa wy-
ników w jej zakresie. Wszyst-
kie państwa członkowskie i 
regiony mnożą inwestycje w 
innowacje i luka innowacyjna 
w UE maleje. Aby wspierać 
europejskie zdolności inno-
wacyjne, Program „Horyzont 
Europa” będzie promować do-
skonałość i zapewniać wspar-
cie najlepszym naukowcom i 
innowatorom, stymulując tym 
samym przemiany systemowe 
konieczne do zapewnienia, 
by Europa była ekologiczna, 
zdrowa i odporna.

Elisa Ferreira, komisarz 
do spraw spójności i reform, 
powiedziała: Innowacja jest 
w coraz większym stopniu 
jednym z czynników decydu-
jących o wspieraniu rozwoju i 
konwergencji w Europie. Cho-
ciaż w tych ważnych sprawoz-
daniach podkreślono postępy 
poczynione w znacznej części 
Europy, nadal utrzymuje się 
znaczna przepaść innowa-
cyjna, w szczególności w re-
gionach słabiej rozwiniętych 
i peryferyjnych. Eliminacja 
przepaści innowacyjnej ma 
ogromne znaczenie dla spój-
ności gospodarczej, społecznej 
i terytorialnej. Fundusze spój-
ności będą nadal promować 
inteligentne i ukierunkowane 
na konkretny obszar strategie 
innowacji.

W Europejskim Rankingu 
Innowacyjności porównano 
wyniki w zakresie innowacji 
w państwach UE, innych pań-
stwach europejskich i regio-

nach sąsiadujących. Oceniono 
w nim wady i zalety krajowych 
systemów innowacji, co umoż-
liwia państwom określenie 
obszarów, którymi muszą się 
zająć. Pierwszy Europejski 
Ranking Innowacyjności opu-
blikowano w 2001 r. Europej-
ski Ranking Innowacyjności 
świadczy o zaangażowaniu UE 
i jej państw członkowskich w 
badania naukowe i innowacje 
oparte na talentach i na dosko-
nałości, otwarte i konkurencyj-
ne. Służy również opracowy-
waniu polityk mających na celu 
zwiększenie innowacyjności w 
Europie i informowanie decy-
dentów politycznych w szybko 
zmieniającym się globalnym 
kontekście. Badania naukowe 
i innowacje są zasadniczym 
elementem skoordynowanej 
reakcji UE na kryzys związany 
z COVID-19, przyczyniając 
się także do zrównoważonej 
i sprzyjającej włączeniu spo-
łecznemu odbudowy Europy. 
Pomiar wyników w zakresie 
innowacji ma kluczowe zna-
czenie dla osiągnięcia tego celu.

Według Sprawozdania doty-
czącego wyników UE w dzie-
dzinie nauki, badań i innowa-
cji, 2020 (SRIP) około dwóch 
trzecich wzrostu wydajności 
w Europie w ostatnich dzie-
sięcioleciach zawdzięczamy 
innowacji. Badania naukowe 
i innowacje zwiększają od-
porność naszych sektorów 
produkcyjnych i konkuren-
cyjność naszych gospodarek 
oraz przyspieszają cyfrową 
i ekologiczną transformację 
naszych społeczeństw. Zwięk-
szają również gotowość na 

przyszłe wyzwania i mają 
kluczowe znaczenie dla reali-
zacji Europejskiego Zielonego 
Ładu i „cyfrowego kompa-
su”. Horyzont Europa, unijny 
program w zakresie badań 
naukowych i innowacji na lata 
2021–2027 z budżetem w wy-
sokości 95,5 mld euro, pomoże 
przyspieszyć transformację 
ekologiczną i cyfrową w Eu-
ropie. W tym samym okresie 
w ramach polityki spójności 
w zdolności w zakresie badań 
naukowych i innowacji, cyfry-
zację i umiejętności służące 
wspieraniu innowacyjnej i 
ekologicznej transformacji 
gospodarczej regionów Europy 
zainwestowane zostanie 56,8 
mld euro. Cele te leżą również 
u podstaw zaktualizowanej 
strategii przemysłowej UE, 
w której proponuje się nowe 
środki służące wzmocnieniu 
odporności jednolitego rynku. 
W strategii tej zaproponowano 
również środki służące lep-
szemu reagowaniu na nasze 
zależności w najważniejszych 
obszarach strategicznych, a 
także przyspieszeniu transfor-
macji ekologicznej i cyfrowej 
– wszystkie te środki będą 
miały zasadnicze znaczenie 
dla poprawy wyników UE w 
dziedzinie innowacji. Ponadto 
europejska przestrzeń badaw-
cza (EPB) stworzy jednolity 
i pozbawiony granic rynek 
badań, innowacji i technologii 
w oparciu o doskonałość, a 
jednocześnie zwiększy wy-
korzystanie wyników badań 
naukowych i innowacji na 
rynku w całej UE.

autor: Komisja Europejska
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Jedną z najważniejszych 
decyzji jaką już na etapie 
projektowania budynku 
muszą podjąć przyszli wła-
ściciele jest wybór sposobu 
ogrzewania domu.  Decy-
zja o zakupie urządzenia 
podjęta w trakcie projekto-
wania obiektu czy wczesnym 
etapie budowy daje większą 
swobodę działania i doboru 
optymalnego rozwiąza-
nia. Przyglądając się bliżej 
konkretnym urządzeniom, 
szczególną uwagę należy 
zwrócić na ich żywotność. 
Powstała instalacja ma być 
przecież jak najbardziej 
trwała i niezawodna.

Wybór spośród różnych do-
stępnych na rynku rodzajów 
ogrzewania jest często wyjąt-
kowo trudny. Pod uwagę należy 
wziąć wiele czynników, takich 
jak dostęp działki do gazu czy 
jej wielkość umożliwiająca 
instalację dolnego źródła ciepła 
w postaci kolektora poziomego 
dla gruntowej pompy ciepła. 
Aspektem, na który wszyscy 
inwestorzy powinni zwrócić 
szczególną uwagę przy wyborze 
sposobu ogrzewania budynku 
jest żywotność i trwałość zasto-
sowanego rozwiązania. 

W przypadku pomp ciepła 
głównym elementem przeno-
szącym największe obciążenia, 
a przy tym także najbardziej 
skomplikowanym pod wzglę-
dem budowy, jest sprężarka 
stanowiąca centrum całego 
układu. 

Jej żywotność szacowana 
jest zazwyczaj na ok. 20-25 
lat pracy.  Aby system działał 
niezawodnie przez wiele lat, 
konieczne jest odpowiednie 
zaprojektowanie całego układu 
w taki sposób, który zapewni 
sprężarce długie okresy pracy 
bez częstego włączania i wy-
łączania. 

Efekt ten najczęściej uzy-
skuje się poprzez zastosowanie 
zasobnika buforowego zwięk-

szającego bezwładność cieplną 
instalacji.

Zasobnik buforowy 
i jego funkcje
Zasobnik buforowy stosowany 
w instalacjach grzewczych peł-
ni dwie podstawowe funkcje. 
Pierwszą z nich jest zwiększenie 
zładu instalacji, czyli ilości 
wody w niej zawartej. Większa 
ilość wody oznacza w praktyce 
zmniejszenie ilości cykli pracy 
sprężarki w pompie ciepła. 
Czynnik ten jest kluczowy dla 
jej żywotności, ponieważ czę-
ste uruchamianie i wyłączanie 
powoduje szybsze zużywanie 
się sprężarki. Samo zwiększenie 
zładu nie zawsze jest konieczne, 
a bezwładność cieplna ogrzewa-
nia podłogowego zwykle jest 
wystarczająca i nie wymaga sto-
sowania zasobnika buforowego. 

Aby możliwe było skorzysta-
nie z rozbudowanej automatyki 
obsługującej kilka stref grzew-
czych w budynku, niezbędne 
jest zastosowanie sprzęgła hy-
draulicznego zapewniającego 
poprawną pracę urządzenia. Tę 
drugą funkcję realizuje właśnie 
zasobnik buforowy. Do właści-
wej pracy pompa ciepła potrze-
buje określonego przepływu 
wody przez wymiennik, więc 
przy zamknięciu stref grzew-

czych w instalacji bez sprzęgła 
hydraulicznego, doprowadzi 
się do zatrzymania przepływu 
i włączenia zabezpieczenia 
urządzenia. W instalacji wypo-
sażonej w zasobnik buforowy 
zamknięcie stref spowoduje 
zatrzymanie odbioru ciepła 
z zasobnika, z jednoczesnym 
zachowaniem przepływu przez 
wymiennik, a pompa ciepła 
wyłączy się po osiągnięciu usta-
lonej temperatury w zasobniku 
buforowym.

Coroczne przeglądy
Podobnie jak w przypadku 
innych systemów ogrzewania,  
duże znaczenie dla instalacji 
pompy ciepła ma przeprowa-
dzanie corocznych przeglądów, 
pozwalających zachować cały 
układ grzewczy w dobrej kondy-
cji. Odpowiednio dobrana, zain-
stalowana i użytkowana pompa 
ciepła nie tylko ekonomicznie 
ogrzeje dom i zapewni ciepłą 
wodę użytkową, ale również 
zagwarantuje komfort domow-
nikom znacznie dłużej niż inne 
źródła ciepła.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner 
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Trwałość systemu pompy ciepła
Wielkopolscy samorządowcy 
poznali założenia Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. To 
nowy rządowy program reali-
zowany przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego. Program 
polega na dofinansowaniu in-
westycji realizowanych przez 
JST w całej Polsce. Samorządy 
dostaną do 95 proc. bezzwrot-
nego dofinansowania, czyli 
dotacji na inwestycje, m.in. w 
infrastrukturę wodno-kanali-
zacyjną, modernizację źródeł 
ciepła na zeroemisyjne i w 
gospodarowanie odpadami. W 
spotkaniu z samorządowcami 
wziął udział Wojewoda Wiel-
kopolski Michał Zieliński, 
Poseł Jadwiga Emilewicz i 
Prezes Banku Gospodarstwa 
Krajowego Beata Daszyńska
-Muzyczka.

Wyznacznikiem sytuacji 
samorządów jest nadwyżka 
operacyjna. To ona pokazuje 
czy JST będą w przyszłości 
w stanie inwestować. W mi-
nionym roku nadwyżka ta 
spadła o ponad 11 proc. Sa-
morządy zredukowały nakłady 
inwestycyjne o ponad 4 proc. 
Pieniądze z nowego programu 
pomogą samorządom zreali-
zować inwestycje potrzebne 
lokalnym społecznościom i 
odbudować gospodarkę. Dro-
gi, przedszkola, kanalizacja i 
inne inwestycje są potrzebne 
we wszystkich regionach Pol-
ski, ale samorządom brakuje 
pieniędzy na ich sfinansowa-

nie. Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych jest odpowie-
dzią na potrzeby inwestycyjne 
samorządów. Korzyści z tego 
programu będzie czerpać spo-
łeczeństwo i cała gospodarka. 

Bank Gospodarstwa Kra-
jowego planuje na początku 
dwie pilotażowe edycje pro-
gramu, pierwszą uruchomi 
jeszcze w czerwcu, wtedy też 
poinformuje o szczegółach 
programu. Pilotażowe na-
bory pozwolą zweryfikować 
priorytetowe dla samorządów 
obszary inwestycji. Program 
obejmuje 35 obszarów gospo-
darki, a w pierwszym naborze 
priorytetami będą m.in. inwe-
stycje w infrastrukturę wodno
-kanalizacyjną, modernizację 
źródeł ciepła na zeroemisyjne, 
czy w gospodarowanie odpa-
dami. W programie nie ma 
limitów wartości inwestycji. 
Oznacza to, że można z niego 
sfinansować zarówno budowę 
chodnika, żłobka, ale także 
kanalizacji czy nowej drogi. 
Na programie skorzystają też 
przedsiębiorcy. Realizacja 
wielu inwestycji przypadnie 
lokalnym firmom. Rządowy 
program pomoże im w roz-
woju biznesu, będzie też sty-
mulował powstawanie nowych 
miejsc pracy.

W pierwszej - pilotażowej 
edycji programu każdy sa-
morząd będzie mógł złożyć 
maksymalnie 3 wnioski o dofi-
nansowanie inwestycji. Proces 

będzie się odbywał w pełni 
elektronicznie – w specjalnie 
przygotowanej aplikacji pro-
gramu. Bank Gospodarstwa 
Krajowego będzie przyjmował 
wnioski o dofinansowanie i 
weryfikował je formalnie. Po 
zakończeniu naboru przekaże 
zbiorczy raport do komisji w 
Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Komisja ta przygotuje 
rekomendację, na podstawie 
której Prezes Rady Ministrów 
zdecyduje o przyznaniu do-
finansowania. Informację o 
przyznaniu dofinansowania 
samorząd otrzyma w aplikacji, 
za pośrednictwem której zło-
żył wniosek. Program będzie 
się odbywał poprzez wysta-
wianie promes przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. 
Aby JST mogła uruchomić 
przetarg, otrzyma od Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
wstępną promesę, a po za-
kończeniu przetargu promesę 
inwestycyjną. W przypadku 
inwestycji, których realizacja 
będzie trwała 12 miesięcy lub 
krócej, Bank Gospodarstwa 
Krajowego wypłaci środki 
z programu po zakończeniu 
realizacji inwestycji. W przy-
padku inwestycji, których 
realizacja będzie trwała dłużej 
niż 12 miesięcy, samorząd 
otrzyma środki w 2-3 tran-
szach, zgodnie z harmono-
gramem realizacji inwestycji 
(po zrealizowaniu kolejnych 
jej etapów).

Roman Szymański

Rusza nowy rządowy program dla samorządów
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„Przez kilkanaście miesięcy 
przecieraliśmy oczy ze zdu-
mienia, że wszyscy ulegliśmy 
pewnemu dyktatowi, a dyktat 
również posługuje się przemo-
cą. Były regulacje, które miały 
jako narzędzie system kar i 
represji dla tych, którzy nie 
noszą maseczek, nie stosują się 
do zaleceń rządu” - mówi Jan 
Pospieszalski.

Tak, jak w pierwszych mie-
siącach tej nowej sytuacji 
mogliśmy uznać, że pewne 
działania (rządu) są uprawnio-
ne, bo być może rzeczywiście 
chodzi nam o życie i zdrowie 
ludzi, tak po kilku miesiącach, 
w paru miejscach w Polsce zo-
stała narzucona nam jedyna i 
nie znosząca sprzeciwu narra-
cja została sfalsyfikowana. Oto 
w Przemyślu doktor Bodnar 
w swojej przychodni zakwe-
stionował te regulacje, nie 
stosował teleporad, spotykał 
się z pacjentami, zachorował 
na COVID-19, wyleczył się 
z tego, leczył ich skutecznie 
metodami dostępnymi na ryn-
ku - mówi Jan Pospieszalski.

Pospieszalski twierdzi, że 
lekarze, którzy nie godzili się z 
polityką zdrowotną rządu mieli 
wszczęte postępowanie dyscy-
plinarne przez Izbą Lekarską. 
Właśnie o tym chciał opowie-
dzieć w swoim programie.

Zapytany, dlaczego do pro-
gramu nie zaprosił drugiej 
strony odpowiada, że w jego 
programach pojawiali się 
przedstawiciele rządu, a do 
Izby Lekarskiej kierowane 
było zaproszenie na antenę.

Poniżej pełny zapis rozmowy:

Piotr Barełkowski: Muszę 
tutaj dwa zdania o panu, 
legenda polskich mediów, 
autor programów najpierw 
Studio Otwarte w Telewizji 
Puls, czy Warto Rozma-
wiać w TVP. Ta publicy-
styka zmieniała Polskę w 
ostatnich latach. I teraz 
coś się wydarzyło. Pana 
program znika z ante-
ny. Jest dyskusja. Mamy 
rocznicę Czerwca 56, jest 
dyskusja o wolności, tam 
walczyliśmy o wolność, 
pan mówi o  swojej walce 
o wolność przekazu, ale 
zarzucają panu, że nie 
było w pana programach 
drugiej strony. Byli jedynie 
sceptycy szczepień, a nie 
było entuzjastów. Spra-
wa jest poważna, bo jest 
pan posągowym autorem, 
publicystą także ważnym 
dla strony prawicowo-kon-
serwatywnej. Kiedy to 
ona nadaje ton mediom 
publicznym to pan znika 
z anteny. Czy znika pan z 
anteny z jakiegoś powodu, 
czy uważa pan, że naruszo-
no standardy wolności.
Jan Pospieszalski: Dziękuję 
za dobre słowa. Ja również 
jestem poznaniakiem, czuję 
się bardzo mocno związany 
z Wielkopolską. Mój dziadek 
był wicestarostą krajowym, 
tata spędził dzieciństwo i 
młodość w Poznaniu, naj-
piękniejsze chwile młodości. 
Dziadek był architektem 
naczelnym dzielnicy pru-
skiej, cała masa domów na 
Grunwaldzie i Sołaczu, to 
ślady po nim. Był wybitnym 
ekspertem od budownictwa 
obiektów służącym ochronie 
zdrowia, szpitale, przychod-
nie i dlatego być może dziś 
ten element zdrowia publicz-
nego, czy zdrowia jest mi 
bliski.

Teraz rozumiem dlaczego 
zgodził się pan na wywiad 
w Radiu Poznań. Ad rem.
Mamy sytuację bardzo 
poważną w Polsce, poważną 
dlatego, że to, co się dzieje, 
mam wrażenie, że - obser-
wując to, co się dzieje - mam 
wrażenie, że zostały zakłó-
cone podstawowe wartości, 
które konstruują nasze 
postrzeganie rzeczywistości. 
Przez kilkanaście miesięcy 
przecieraliśmy oczy ze zdu-
mienia, że wszyscy ulegliśmy 
pewnemu dyktatowi, a dyktat 
również posługuje się prze-
mocą, regulacje, które miały 
jako narzędzie system kar i 
represji dla tych, którzy nie 
noszą maseczek, nie stosują 
się do zaleceń rządu. Tak jak 
w pierwszych miesiącach 
tej nowej sytuacji mogliśmy 
uznawać, że pewne działania 
są uprawnione, bo być może 
chodzi nam o życie i zdrowie 
ludzi. Tak po kilku miesią-
cach, w paru miejscach w 
Polsce narzucono nam jedyne 
i nie znoszące sprzeciwu 
narracja, została sfalsyfiko-
wana. W Przemyślu doktor 
Bodnar w swojej przychodni 
zakwestionował tę regula-
cję, nie stosował teleporad, 
spotykał się z pacjentami, 
sam się zaraził COVIDEM, 
wyzdrowiał, leczył skutecz-
nie dostępnymi środkami, 
ale nie stosował schematu 
WHO. Dla dziennikarza to 
jest gratka. Mamy oto jakąś 
sytuację, w której wszyscy 

jesteśmy, dzieci nie mogą 
wychodzić z domu, dzieci 
zasłaniają twarze, odebrano 
nam możliwość pójścia do 
kościoła, kazano zamknąć 
biznesy, knajpy, był urlop 
przymusowy dla artystów, 
aktorów. Przede wszystkim 
sprowadzono pacjentów do 
segregacji na dwie grupy - 
covidowi i niecovidowi.

To piękne, mocne i dobre 
słowa. To jest jasny, czysty 
przekaz. Oczywiście, o 
tym warto rozmawiać. Ale 
warto również dociekać, 
co się stało, czy zalecenia 

rządu nie tylko polskiego, 
amerykańskiego, włoskie-
go - są dobre, czy niedobre. 
Ale panie Janie, tu chyba 
z panem nikt nie będzie 
polemizował. Nie ma chyba 
takich rozsądnych ludzi, 
którzy będą mówili - nie 
dyskutujmy o tym, poddaj-
my się...
Przepraszam, ale właśnie o to 
chodzi.

Proszę mi pozwolić na 
wygłoszenie przeciwnej 
tezy. Ma pan rację - czysta 
sprawa, trzeba walczyć o 

prawdę, trzeba analizować 
różne decyzje, które przesą-
dzają o naszym życiu, ale tu 
było tak w pana programie, 
i to panu się zarzuca, że nie 
było tej drugiej strony. To 
nie była rozmowa, że pan 
na tyle poszedł w scepty-
cyzm, że pan nie zaprosił 
do studia tej drugiej strony 
głosu. Wydaje mi się, że 
pan o to walczył w swoich 
programach, że to jest sens 
pana aktywności publicznej 
i medialnej.
Panie Piotrze, ten zarzut sły-
szę już drugi raz, ale wróćmy 
do tego konkretnego progra-

mu, w tamtym programie 
zająłem się rzeczą, która być 
może jest jedną z najbardziej 
symbolicznych dla nowej rze-
czywistości. Grupa lekarzy 
z różnych miejsc podpisali 
do władz, który alarmował, 
że podzielenie pacjentów, 
czy zamknięcie przychodni 
jest niedobre, protestujemy 
przeciwko temu i przeciwko 
masowym szczepieniom pre-
paratem, który jest dopiero w 
trzeciej fazie badań kli-
nicznych, o czym stwierdza 
informacja na stronie Urzędu 
Rejestracji Produktów 

Lecznicznych, Produktów 
Medycznych i Biobójczych. 
Tam jest komunikat przepi-
sany z Europejskiej Agencji 
Leków, która potwierdza, że 
preparat jest dopuszczony w 
warunkach eksperymental-
nych, awaryjnie i ci lekarze 
o tym piszą. Tych lekarzy 
wzywa Izba Lekarska, a 
poprzedza to monokomisja, 
której fragment pokazałem w 
jednym z programów, na któ-
rej profesor Matyja, prezes 
Naczelnej Izby Lekarskiej 
mówi, że będą przesłuchiwać 
tych lekarzy, których na tym 
samym posiedzeniu minister 
Niedzielski nazywa konowa-
łami i kołtuństwem.

Panie Janie, ja panu bardzo 
dziękuję w imieniu obywate-
li, że pan tą sprawą się zajął i, 
że pan pyta. Ale panie Janie, 
różne środowiska starają się 
o różne korekty czy zmiany 
prawa. Ja na przykład je-
stem aktywny w środowisku 
przedsiębiorców, domagam 
się zmian podatkowych, 
prawnych, są pielęgniar-
ki, górnicy. Oczywiście, 
słusznie, że pan podnosi te 
sprawy w swoich progra-
mach. Rząd, jak widzimy, 
koryguje. Ja to na przykład 
widzę w mojej aktywności 
społecznej. Mamy taki 
rząd, że da się z nim choć w 
pewnej mierze dyskutować, 
mam takie wrażenie. Pan w 
swoim programie nie daje 
głosu drugiej stronie. Piękne 
słowa i mocne, i dobre, które 
pan wygłasza poddane są w 
wątpliwość, bo co to znaczy, 
ale chyba sens dialogu w 
telewizji publicznej powi-
nien polegać też na drugiej 
stronie, której nie ma i pan 
jednostronnie przedstawia 
problem.
Panie Piotrze, dwie ważne 
kwestie. Pierwsza sprawa - 
zapraszałem  przedstawiciele 
Izby Lekarskiej. Bo o co 
chodzi? Są lekarze, którzy 
mówią - jesteśmy represjono-
wani niesprawiedliwie, dzieje 
się jakieś zło, ktoś wobec 
nas uruchamia postępowanie 
dyscyplinarne, które naszym 
zdaniem jest niezawinione, 
nikt nam nie pokazał, gdzie 
popełniliśmy błąd lekarski, 
czy sprzeniewierzyliśmy się 
misji lekarza. Wręcz prze-
ciwnie, to lekarze, którzy 
troszczą się o pacjentów, bo 
etyka wymaga zadania pytań, 
skoro widzimy, że przychod-
nie są zamknięte, pacjenci są 
podzieleni. Jedna z naszych 
słuchaczek  i sympatyczek 
programu z Wrocławia, zwró-
ciła się do prezesa zarządu 
Telewizji, z prośbą o podanie 
czasowej struktury ramówki 
między 12 a 19 kwietnia, ile 
w programach publicznych 
łącznie było afirmacji szcze-
pień, reklam szczepień, a ile 
było głosów kwestionujących 
politykę zdrowotną ministra 
Niedzielskiego, w całym 
programie Telewizji Polskiej. 
Ona do tej pory nie może do-
stać tej informacji. Chodziło 
jej procentową strukturę, że 
w programie Pospieszalskie-
go przez 25 minut mówiono 
o tym, że lekarze są prześla-
dowani i nie zgadzamy się na 
taką politykę. To był jedyny 
głos w tamtym tygodniu, 
który odbiegał od jedynej 
i narzuconej przez władze 
TVP albo przez rząd albo nie 
wiem przez kogo narracji pod 
tytułem - tylko szczepienia 
uratują nas.

To są też pewnie płatne 
reklamy.
Nie, mówimy o publicystyce, 
o informacjach, o Gościu 
Wiadomości i wszystkich 
innych programach.

Nie ma obecnie alternatywy 
w walce z COVID.
A kto tak powiedział? 

Gdzie jest ta alternatywa?
Doktor Bodnar w Przemyślu 
stworzył alternatywę.

Tylko, że badania pokazują, 
że on...
Ale nie ma tych badań, panie 
Piotrze, proszę mi pokazać, 
jakie badania. Wprowadza 
pan w błąd słuchaczy.

Są badania.
Nie ma badań, panie Piotrze, 
badania były blokowane 
przez rok.

Były blokowane, ale już 
nie są.
To dobrze.

Ja to wiem z oficjalnych 
komunikatów rządowych.
Ale dziennikarze są nie tylko 
od tego, żeby słuchać oficjal-
nych komunikatów, ale żeby 
samemu sprawdzać.

Zgadzam się z panem i 
świetnie, że pan podniósł 
ten temat, ale czemu nie 
wziął pan na dywanik osób 
najbardziej decyzyjnych, 
ministra, szefa rady lekar-
skiej?
Przecież był. W poprzed-
nim programie był minister 
Dworczyk, był Andrusiewicz.

Ale w tym programie... Ja 
powiem szczerze - mnie 
mało obchodzi, co w Telewi-
zji Publicznej jest puszcza-
ne poza pana programem, 
bo ja lubię pana program i 
chcę go obejrzeć. Widzę wy-
raźną dysproporcję. Lubię 
pana styl, mentalnie pewnie 
jestem po pana stronie i w 
programie telewizyjnym 
widzę, że pan nie daje głosu 
innej narracji, poza tą, któ-
rą pan z tezą na starcie chce 
wprowadzić na agendę, 
więc mi się wydaje, że to nie 
było w porządku.
Ale niech pan przesłucha 
jeszcze raz. Teraz na starcie 
była taka, że stosowane 
masowe szczepienia nie 
przyniosły oczekiwanego re-
zultatu. Jeżeli my od pół roku 
słyszymy - tylko szczepienia 
nam pomogą, a potem się 
nagle okazuje, że stosując te 
szczepienia w dalszym ciągu 
mamy zakażenia albo ludzie, 
którzy byli, przyjęli dwie 
dawki, chorują na COVID 
i umierają, to wtedy mamy 
jakiś problem. O tym warto 
rozmawiać.

I chyba tak  musimy zakoń-
czyć nasz program, mam 
nadzieję, że przedstawiliśmy 
różne opinie o programie 
pana Jana. Bardzo żałuję, 
że tak krótko. Wymogi 
anteny na to pozwalają. 
Bardzo panu dziękuję i 
mam nadzieję, że na antenie 
telewizji publicznej nadal 
będzie można rozmawiać 
pod pana kierownictwem, 
w pana programie, oby jak 
najszybciej.
Mamy deklarację od prezesa 
Kurskiego, że od września 
program wraca na antenę.

Bardzo się cieszę.

„Warto rozmawiać” ma wrócić na antenę TVP
Pospieszalskiemu zarzuca się, że do swojego programu poświęconego szczepieniom na COVID-19 zapraszał tylko jedną stronę 

– przeciwników szczepień. Publikacja Jacka Butlewskiego

Przez kilkanaście miesięcy przecieraliśmy oczy 
ze zdumienia, że wszyscy ulegliśmy pewnemu 
dyktatowi, a dyktat również posługuje się prze-
mocą

„
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Jakie są pana  posła zamie-
rzenia i plany w tym roku?
 Moje zamierzenia po-
dzieliłbym na dwie grupy. 
Z jednej strony w Sejmie 
ogólnopolskie, a z drugiej 
strony sprawy regionalne 
Poznania i Wielkopolski. 
Zacznę od tych sejmowych. 
Przygotowałem dwa projekty 
ustaw, pierwszy o Instytucie 
Rodziny i Demografii, a 
drugi edukacyjny - wspiera-
jący szkoły niesamorządowe. 
Polska zaczęła znajdować się 
w coraz trudniejszej sytuacji 
demograficznej, podobnie 
zresztą jak reszta Europy. 
Wiemy już w tej chwili, że 
jeżeli ta sytuacja się utrzyma 
to za dwadzieścia , trzydzie-
ści lat nie będzie miał kto 
pracować na nasze renty i 
emerytury. Można powie-
dzieć, że sprawy rodziny i 
demografii spośród wielu 
wyzwań są najważniejsze dla 
przyszłości kraju. Jeśli cho-
dzi o drugą sprawę, chcemy 
wesprzeć szkolnictwo nie 
samorządowe. Dać większe 
możliwości działania zainte-
resowanym rodzicom i całym 
środowiskom, które chcą w 
większym stopniu odpowia-
dać za edukacyję i wycho-
wanie dzieci w szkołach. Ze 
spraw sejmowych dodam, że 
właśnie przyjęliśmy uchwałę 

upamiętniającą 100-lecie 
Targów Poznańskich. Aby 
przypomnieć w Polsce to, co 
wniosły one i wciąż wnoszą 
dla rozwoju gospodarczego 
Poznania, Wielkopolski oraz 
całego kraju.

Jakiego wsparcia można 
oczekiwać w innych dziedzi-
nach życia?
Jeżeli chodzi o sprawy regio-
nalne i lokalne to moim pod-
stawowym zaangażowaniem 
pozostają kwestie dotyczące 
infrastruktury. Jako prze-
wodniczący Parlamentarnego 
Zespołu do sprawy Budowy 
Drogi Ekspresowej S11, 
dużo energii wkładam we 
wsparcie tej najważniejszej 
w Wielkopolsce inwestyucji. 
Dzięki pozyskanym przez 
nas 40 milionom złotych 
od 2018 r. toczą się prace 
projektowe na całym blisko 
300-kilometrowym odcinku 
S11. Od grudnia 2020 r. od-
dział poznański Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad 
składa wnioski o wydanie 
decyzji środowiskowych dla 
kolejnych odcinków. Zostały 
już złożone dla odcinka obor-
nickiego wraz z obwodnicą 
Obronik, dla odcinka Piła- 
Szczecinek, a także odcink 
Ostrów-Kępno. Pewnie już w 
lipcu spodziewamy się także 

takiego wniosku dla odcinka 
Oborniki-Ujście. To są spra-
wy w które się  zaangażowa-
łem od początku kiedy jestem 
posłem. Po zakończeniu prac 
projektowych będą potrzebne 
pieniądze miliardy złotych na 
tę drogę. Szczęścliwie pienią-
dze te są już zarezerwowane 
w Polskim Ładzie.

Jakie jeszcze są możliwości 
inwestycyjne?
Angażuję się także w 
projekty kolejowe, w tym 

rozwój kolei metropolital-
nej oraz poprawę sytuacji 
komunikacyjnej w Poznaniu 
i powiecie poznańskim. 
Chodzi m.in. o budowę 
trzeciego i czwartego toru 
kolejowego między stacja-
mi Poznań Wschód-Poznań 
Główny, przystosowanie 
towarowej obwodnicy Pozna-
nia do ruchu pasażerskie-
go, likwidacji przejazdów 
kolejowych, czyli budowę 
wiaduktów w Poznaniu, 
Swarzędzu, Plewiskach czy 

Komornikach. Z projektów 
kulturalno-tożsamościowych 
wspieram budowę Muzeum 
Powstania Wielkopolskiego. 
Dodam jeszcze jedną rzecz 
a mianowicie zaangażowanie 
w sprawy Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii. Ostatnio 
udało się uzyskać niemal 10 
milionów na zakup nowego 
akceleratora. Ponadto od po-
nad roku wspólnie zabiega-
my o najnowocześniejszą w 
Polsce aparaturę do radiologi 
protonowej.

W prasie  regionalnej uka-
zały się wypowiedzi niektó-
rych radnych Sejmiku ale 
także marszałka Woźniaka 
że władze PiS-u przekazały 
Wielkopolsce mniej pienię-
dzy niż się należało.
To po części nieprawdziwe 
zarzuty, po części dema-
gogiczne. Wielkopolska 
dostanie w najbliższych 
latach więcej niż wcześniej. 
Zmniejszyły się nieco środki 
dla Marszałka i stąd iryta-
cja, ale to dlatego że więcej 
otrzymują w całej Europie 
biedniejsze regiony. Ale 
dzięki programom ogólnopol-
skim Wielkopolska dostanie 
więcej. Na samą drogę S-11 o 
której  mówiłem jest przezna-
czone ponad 10 miliardów 
złotych.

Jak się pan poseł odnie-
sie do sytuacji w naszym 
sądownictwie w związku z 
tym że sędziowie legalnie 
mianowani będą wydawać 
wyroki które Unia Europej-
ska nie będzie akceptowała?
Reforma sądownictwa jest 
obszarem ostrej walki poli-
tycznej. Po części to konse-
kwencja temperatury dyskusji 
politycznych w Polsce, a po 
części skomlikowania mate-
rii. Jeżeli chodzi o ten watek 
unijny to należy powiedzieć, 
że Polska należy do Unii Eu-
ropejskiej i podobnie jak inne 
kraje europejskie przekazała 
UE pewne kompetencje. W 
tym zakresie ostatnie słowo 
należy do instytucji unijnych 
np. w kwestii wspólnego 
rynku. Natomiast kwestie 
wymiaru sprawiedliwości są 
w zasadzie poza zakresem 
działania Unii Europejskiej. 
Dlatego UE nie powinna 
ingerować w tej sferze, to 
narusza traktaty tworzące 
Unię. Dodatkowo jeśli nie-
które instytucje europejskie 
mówią jednym głosem z 
polską opozycją, to pogłębia 
się wrażenie że sprawy mają 
charakter polityczny. To osła-
bia zaufanie społeczeństwa 
do Unii, która nie powinna 
angażować się w spory poli-
tyczne w Polsce.

Za dwadzieścia lat nie będzie miał 
kto pracować na nasze emerytury

Każda uroczystość  upamięt-
niająca wielkie wydarzenia hi-
storyczne skłania żyjących do 
zadumy i właściwych refleksji. 
Właśnie mija kolejna rocznica 
40-stej rocznicy utworzenia 
NSZZ „Solidarność” w Gro-
dzisku wlkp. Jest więc okazja 
do snucia własnych wspo-
mnień tych przeżytych lat. 

Siłą napędową naszego na-
rodu ówczesnych wydarzeń 
historycznych był niewątpliwie 
wybór polskiego kardynała 
Karola Wojtyły na papież  
w Stolicy Piotrowej. Tak za-
szczytna godność wyboru 
Polaka z kraju gdzie narzucony 
był całemu narodowi komu-
nizm , ateizm , walka z ko-
ściołem – miał duży wpływ 
i zmusił nas do pokazania 
światu dumy i godności pola-
ków. Panująca władza rządowa 
wraz z całym aparatem komi-
tetu partii niedbała należy-
cie o ludzi pracy. Liczyła się 
ciężka praca , wykonywanie 
narzuconych wysokich norm 
pracy. W zamian za poniesio-
ny trud , słaby zarobek, brak 
żywności  i wysokie ceny . 
Duże niezadowolenie i rozgo-
ryczenie w końcowych latach 
siedemdziesiątych  minionego 
wieku potwierdziły , że żle 
się dzieje , w kraju nad Wisłą 
i Wartą. Powstał powołany 
do obrony robotników – Ko-
mitet Obrony Robotników. 
Powstawały inne ugrupowania 
, ludzi uczonych , młodzieży 
studenckiej , czy duchowień-
stwa. Z dnia na dzień poczęły 
wybuchać strajki robotników. 
Tak było w zakładach pro-
dukcyjnych w Tarnobrzegu , 
zakładach w Mielcu, Świdniku 
, Poznaniu , Lublinie , Warsza-
wie i w wielu innych miastach 
naszego kraju. Nadszedł dzień 
14 sierpnia 1980 roku kiedy 
rozpoczął się strajk w Stoczni 

Gdańskiej im Lenina . Do 
strajku w Gdańsku dołączają 
się inne zakłady pracy. Parę 
dni póżniej zostaje powołany 
Międzyzakładowy  Komitet 
Strajkowy, zgłaszając do władz 
rządowych w Warszawie 21 
postulatów do natychmiasto-
wej realizacji. W postulacie 
znalazły się między innymi 
następujące sprawy : prawo 
robotników do strajku , pod-
wyższenie wynagrodzenia 
za wykonywaną pracę . Naj-
ważniejszym postulatem było 
prawo załóg pracowniczych 
do zrzeszania się w wolnym 
związku zawodowym. Strajki 
robotnicze zaczęły obejmo-
wać prawie wszystkie małe 
miasta w Polsce. Trwało to 
do 31 sierpnia 1980 roku , do 
czasu przyjęcia i podpisania 
zgłoszonych postulatów przez 
„ Solidarność „ z Gdańsk. 
Tak musiało się stać . Rząd 
komunistyczny nie miał innego 
wyjścia z tej sytuacji. Społe-
czeństwo w tym okresie czasu 
było gotowe na wszystko by 
walczyć o godne życie o wol-
ność i niepodległość Polski 
o zachowanie religii naszych 
przodków.

A jak było w tym czasie 
w Grodzisku Wlkp ?

Był październik 1980 roku 
gdy w Zespole Opieki Zdro-
wotnej powołany został pierw-
szy komitet „ Solidarności 
„ , który po krótkim czasie 
został zarejestrowany w Zarzą-
dzie Regionu Wojewódzkiego 
w Poznaniu. Drogą tą podążyły 
następnie powstające gru-
py zakładowe „ Solidarność 
„. Tak było w Grodziskiej 
Fabryce Wyposażenia Wa-
gonów „GROWAG”, Przed-
siębiorstwie Produkcji Wód 
Mineralnych „Woda Grodzi-
ska”, Zakładach Mięsnych 
, Powszechnej Spółdzielni 

Spożywców „ Społem „ , Spół-
dzielni Inwalidów 

„ Wielkopolanka „ , Gro-
dziskiej Spółdzielni Pracy , 
Zakładzie Wyposażenia Sa-
mochodów  „ Polmo – Tarpan „ 
, Wytwórni Pasz „ Bacutil „ oraz 
w Państwowym Gospodar-
stwie Rolnym w Ptaszkowie. 
Na przełomie lat 1980 -1981 
w strukturach związkowych „ 
Solidarność „ zgromadzonych 
było około 3.000 członków. 
Dochodziło w niektórych za-
kładach pracy w Grodzisku 
Wlkp do strajków w pracy. Tak 
było w Wytwórni Pasz „ Bacutil 
„  - Spółdzielni Inwalidów „ 
Wielkopolanka „ – czy w Gro-
dziskiej Spółdzielni Pracy , 
gdzie przez pięć tygodni straj-
kowaliśmy w kolejne soboty – 
by soboty były wolne od pracy. 
Wspomnieć należy o miejsco-
wych szkołach. 24 listopada 
1980 roku w tutejszym Liceum 
im Juliusza Słowackiego po-
wstał komitet założycielski 
NSZZ”Solidarność. W krót-
kim czasie w obu Szkołach 
Podstawowych zawiązały się 
podobne komitety. Pod koniec 
listopada 1980 roku zwołanie 
zostało wspólne zebranie dzia-
łających komitetów. Powołano 
międzyzakładową komisję ko-
organizacyjną. Przewodniczą-
cym komisji został wybrany 
Wojciech Gajdziński , zastępcą 
Jan Brzeziecki  a sekretarzem 
został Zdzisław Jankowski . 
Warto przypomnieć , że w tych 
czasach aktywni działacze 
NSZZ „ Solidarność „ byli 
stale obserwowani przez ko-
misariat Milicji Obywatelskiej 
oraz funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa w Nowym 
Tomyślu. Wspomnieć należy 
zorganizowanie w czerwcu 
1981 roku uroczystej Mszy 
Świętej polowej w intencji 
wolnej Ojczyzny. Msze Świętą 

odprawili miejscowi kapłani 
z żyjącym jeszcze wówczas 
księdzem Kanonikiem Cze-
sławem Tuszyńskim. Podczas 
nabożeństwa poświęcone zo-
stały liczne Krzyże , które na-
stępnie zostały przez członków 
poszczególnych komisji zawie-
szone w salach szpitalnych , 
klasach szkolnych i świetli-
cach zakładowych. W uroczy-
stościach tych uczestniczyły 
ogromne tłumy Grodziszczan. 
Przyjechało z Poznania liczne 
grono przyjaciół z NSZZ „ 
Solidarność „ z zakładów H. 
Cegielskiego , były delegacje 
zakładów pracy z Buku i Opa-
lenicy. Piękne i wzruszające 
kazanie o miłości Boga i Oj-
czyzny wygłosił zaprzyjaźnio-
ny z nami – Ojciec Zdzisław 
Regulski – Gwardan Klasztoru 
w Wożnikach.

Jak więc wynika z powyż-
szego w czerwcu bieżącego 
roku mija 40 lat opisanych 
skrótowo  wydarzeń w Polsce 
i tu w Grodzisku Wlkp.

Nieliczni już żyjący uczest-
nicy tamtych wydarzeń  pragną 
zorganizować przy pomocy 
i wsparciu miejscowych władz 
– jubileuszową imprezę 40 – 
lecia.    Obchody jubileuszowe 
odbędą się w dniu 30 sierpnia 
2021. Program przewiduje 
między innymi : wystawę 
fotogramów na Starym Rynku 
przed Ratuszem , uroczystą 
Msze Święta w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 
spotkanie przyjaciół solidarno-
ści z tamtych lat. 

Szczegóły dotyczące ob-
chodów Jubileuszu podane 
zostaną w prasie i na ogłosze-
niach . Już dziś zapraszam go-
rąco społeczeństwo Grodziska 
Wlkp oraz okolic do udziału 
w uroczystościach 40 – lecia 
powstania „ Solidarności „

Zdzisław Jankowski

40 lat temu narodziła się „SOLIDARNOŚĆ”

Z posłem dr. Bartłomiejem Wróblewskim rozmawia Franciszek Gwardzik

Park Dzieje to historyczny 
park rozrywki, przestrzeń 
odkrywania historii dla całych 
rodzin. Położony w Murowa-
nej Goślinie.Otwarty w 2016 
roku przez Stowarzyszenie 
Dzieje. Jest w nim mini ZOO, 
można obejrzeć baśniowe 
teatrzyki dla dzieci,poba-
wić się na rycerskim placu 
zabaw. W ciągu dnia można 
zobaczyć trzy różne wido-
wiska historyczne: Zawisza, 
Powstanie Wielkopolskie i 
Sokolnik Króla Przemysła, 
wziąć udział w biesiadzie, 
która odbywa się w namiocie 
biesiadnym, oczywiście z pro-
gramem artystycznym, który 
oddaje niesamowity klimat 
międzywojnia, ale najwięcej 
emocji budzi nocne widowi-
sko „Orzeł i Krzyż – Wielkie 
Zwycięstwa”. Na obszarze 
44 tysięcy m² czyli wielkości 
sześciu boisk piłkarskich. 25 
czerwca odbyła się przedpre-
miera pełnej emocji podróży 
przez 1000 lat historii Polski, 

czyli od czasów założenia 
państwa, aż do powstania  So-
lidarności. Przez dzieje Polski 
przeprowadził nas legendarny 
królewski błazen- Stańczyk. 
W tym roku szczególnie zaak-
centowano wielkie zwycięstwa 
czyli Bitwę pod Grunwaldem, 
szarżę husarską pod Wied-
niem jak i wygraną Bitwę 
Warszawską. Scenerię wido-
wiska stanowiła przyroda. 
Dynamiczna akcja, ponad 300 
aktorów,  którzy odtworzyli 
1500 postaci historycznych, 
przepiękna gra światłem, efek-
ty pirotechniczne, mapping 
w skrócie to - oświetlenie 
wybranych elementów obiektu 
za pomocą światła projektora, 
przygotowaną wcześniej ani-
macją. Wszystko to sprawiło 
że spektakl oglądało się z 
zapartym tchem. Widowisko 
będzie można jeszcze obej-
rzeć: 9,10,16,17 lipca do czego 
zachęcam. 

Tekst: B. Dym
Zdj.: Hieronim Dymalski

„Park Dzieje” w Murowanej Goślinie
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Senat podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy 
o bonie turystycznym. Za gło-
sowało 54 senatorów, nikt nie 
zagłosował przeciw, od głosu 
wstrzymało się 43 senatorów. 
Podobną próbę senatorowie 
podejmowali już rok temu, 
wtedy polegli, bo Sejm odrzu-
cił ich propozycję. Zgodnie z 
projektem senackim przyzna-
nie bonu turystycznego oso-
bom pobierającym emerytury 
lub renty miałoby nastąpić od 
1 września 2021 roku. Senio-
rzy mieliby otrzymać 500 zł 
jako dopłatę do wypoczynku. 
Emeryci i renciści będą mogli 
wykorzystać bon wyłącznie 
w okresie od 1 września 2021 
roku do 31 marca 2022 roku. 
Seniorzy mogą otrzymać ta-
kie samo dofinansowanie do 
wyjazdów, jakie przysługuje 
dzieciom do 18 roku życia w 
ramach „500 plus na wakacje”. 
Czy teraz będzie inaczej?

Projekt został zgłoszony 
przez opozycję i teraz to po-
słowie PiS będą musieli zde-
cydować czy seniorzy otrzy-
mają dodatkowe wsparcie. W 
ubiegłym roku 500 plus na 
wakacje zostało przyznane 
wyłącznie dzieciom. Polski 
Bon Turystyczny o wartości 
500 zł przysługuje rodzinom 
z dziećmi niezależnie od po-
ziomu dochodów. Bon nie ma 
formy gotówkowej, to cyfrowe 
świadczenie udzielane przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, z którego rozliczają się 
przedsiębiorcy turystyczni lub 
organizacje pożytku publicz-
nego, zarejestrowane w Pol-
skiej Organizacji Turystycznej. 
Bon można wykorzystać w 
Polsce do opłacenia m.in.: 
pobytu w hotelu, pensjonacie, 
gospodarstwie agroturystycz-
nym, czy na kolonii lub obozie 
harcerskim, a także obozie 

sportowym lub rekreacyjnym.
W uzasadnieniu projek-

tu nowelizacji napisano, że 
„rozszerzenie zakresu bene-
ficjentów tego świadczenia 
stanowiłoby istotne finansowe 
wsparcie dotkniętej społecz-
no-gospodarczymi skutkami 
COVID-19 polskiej branży 
turystycznej”. Wskazano, że 
emeryci i renciści byliby 
uprawnieni do dokonywania 
płatności za pomocą bonu 
turystycznego od 1 września 
2021 r. do 31 marca 2022 r., 
czyli w okresie zmniejszonego 
popytu na usługi hotelarskie 
czy imprezy turystyczne. 
Dodano, że takie rozwiązanie 
„byłoby także korzystne dla 
tej grupy społecznej, zwłasz-
cza dla osób pobierających 
niskie świadczenia emery-
talno-rentowe, które mogły-
by zaspokoić ich potrzeby 
wypoczynku”. W Polsce jest 
około 9 milionów emerytów 
i rencistów, koszt bonów dla 
nich, jaki musiałby ponieść 
Skarb Państwa, wyniósłby 
więc co najmniej 4,5 miliarda 
złotych. To więcej niż koszt 
obecnych bonów dla dzieci, 
które według szacunków 
rządu mają kosztować około 
4 miliardów złotych. Do tego 
prawo do bonu uzyskiwaliby 
też nowi emeryci i renciści, 
czyli osoby, które przeszłyby 
na emeryturę lub rentę po 1 

września 2021 roku, ale przed 
31 marca 2022 roku. 

Seniorzy oczekują z dużym 
zainteresowaniem decyzji 
sejmu. Każda forma wzmoc-
nienia kondycji finansowej 
zaowocuje poprawie możliwo-
ści skorzystania z dodatkowej 
formy wypoczynku, albowiem 
większości seniorów po prostu 
nie stać na żaden wyjazd z 
domu. Przed pandemią wielu 
korzystało z leczenia sana-
toryjnego, które co prawda 
nie było darmowe, jednak 
umożliwiało, chociaż w części 
możliwość podreperowania 
zdrowia, tak psychicznego, 
jak i fizycznego, a pandemia 
spowodowała znaczne przesu-
nięcia w realizacji złożonych 
wniosków. Przyznanie bonu 
wypoczynkowego byłoby oka-
zją do indywidualnego wyko-
rzystania bonu na potrzebny 
seniorom wypoczynek. Nie 
ma obecnie żadnych danych, 
nawet szacunkowych, jaka 
populacja osób w wieku senio-
ralnym skorzysta z ewentual-
nego bonu wypoczynkowego, 
jednak jest zapewne grupa 
oczekująca na takie rozwią-
zanie i dobrze byłoby, aby po-
słowie ustawę jednak poparli. 
Czy te argumenty przekonają 
Sejm i polscy seniorzy dostaną 
dodatkowe pieniądze na wy-
poczynek? 

Roman Szymański

Polski bon turystyczny
W środku miasta, na ulicach 
i w parku, pod drzewami i 
na scenie odbył się Malta 
Festival Poznań 2021. Hasłem 
był „Powrót na ziemię / Back 
to the Ground”. W czasie 
pandemii, kiedy ciała straciły 
swoją materialność, znacznie 
rozmiękczając się i rozpły-
wając online, chcieliśmy dać 
uczestnikom festiwalu możli-
wość ponownego uziemienia. 
Malta była w tym roku przede 
wszystkim miejscem ponow-
nych spotkań – ciało w ciało, 
człowieczo-człowieczych, 
ludzko-roślinnych, serdecz-
nych, wyczekanych i wytęsk-
nionych. Festiwal trwał 12 dni, 
w 24 lokalizacjach odbyło się 
160 wydarzeń przygotowanych 
przez ponad 600 artystów i 
artystek dla 29 000 widzów.

 Odbyło się również spo-
tkanie specjalne: rozmowa 
Michała Nogasia z Ryszar-
dem Krynickim, któremu był 
poświęcony koncert Projekt 
Krynicki.

Projekt Krynicki pozwolił 
widzom zmysłowo doświad-
czyć poezji. Kompozytorzy 
Paweł Szymański, Paweł My-
kietyn i Aleksander Nowak 
skomponowali trzy utwory 
muzyczne do wierszy Koty, 
To nie twój problem, Miasto 
i Prawda? Ryszarda Krynic-
kiego. Każdy ze skompono-
wanych utworów ma inną 
formę i powstał na inny skład 
instrumentalny. Cieszy mnie 
i wzrusza, że ktoś się podjął 
przełożenia wiersza na mu-
zykę, bo to jest jakiś rodzaj 
przekładu, tym bardziej, że 
wiersz ma swoją własną muzy-
kę. – mówił podczas spotkania 
na festiwalu Ryszard Krynicki. 
Na bis Sinfonia Varsovia za-
grała Bolero Maurice’a Ravela, 
a obrazy w takt muzyki malo-
wał, improwizując, Mariusz 
„Wilk” Wilczyński.

Paweł Szymański ujął po-
ezję Krynickiego w bardzo 
minimalistyczną formę, a 
Aleksander Nowak przed-
stawił zupełnie odmienną, 
rozbudowaną, symfoniczną 
interpretację. Tegoroczna edy-
cja festiwalu Malta odbywa się 
pod hasłem Powrót na ziemię. 
Te powroty w Projekcie Kry-

nicki i Orkiestry na bis były 
bardzo różnorodne. Od minia-
tury, przez ogromne brzmie-
niowo dzieło symfoniczne 
przeszliśmy do „hitu” muzyki 
klasycznej, połączonego z ma-
larską ilustracją. Ta kompozy-
cja idealnie wpisuje się także 
w festiwalowe hasło – swoim 
bogactwem, filozoficznością i 
katastrofizmem. – wspomina 
Katarzyna Nowicka dla kul-
turapoznan.pl

W Polskim Teatrze Tańca 
odbyły się dwa spektakle: 
Romeos & Julias Unplagu-
ed. Traumstadt, który łączył 
najsłynniejszy bodaj dramat 
Shakespeare’a z tematem 
pandemii, izolacji, cielesnej 
tęsknoty i pożądania, oraz 
Święto wiosny: Preludium o 
młodości, płodności i przy-
jemności. W Teatrze Nowym 
Jan Klata prezentował swój 
nowy spektakl Czerwone nosy 
o księżach i śmiechu jako 
recepcie na przezwyciężenie 
plagi, a Agata Biziuk przybli-
żała życie kobiety, w której 
był seks – Kaliny Jędrusik – w 
spektaklu Kalina®. Szeroko 
komentowaną premierą był 
także musical Wojciecha Ko-
ścielniaka Kombinat w Teatrze 
Muzycznym w Poznaniu. To 
musical, który koniecznie 
trzeba obejrzeć, niezależnie od 
stopnia znajomości twórczości 
Grzegorza Ciechowskiego. 
Musical zachwyca swoją wido-
wiskowością, ale nie zapomina 
przy tym o ważnym temacie, 
jaki porusza. Jest to świat 
straszny i przygnębiający, a 
także wywołujący gęsią skórkę 

w czasie trwania spektaklu. – 
recenzuje Maciej Szymkowiak 
w Głosie Wielkopolskim.

W sobotę odbył się kolejny 
niezwykły koncert – nowe 
aranżacje piosenek przedwo-
jennych zagrał dobrze znany 
uczestnikom Malty Jazz Band 
Młynarski-Masecki. Każdy z 
nas ociera się o Maltę, ja na 
Malcie grałem kilkakrotnie z 
różnymi składami, zawsze było 
świetnie. A dlaczego? Dlatego, 
że jest świetna publiczność. 
Publiczność jest naszym pa-
liwem. Jak jest dobra chemia 
z publicznością, gramy kilka 
razy lepiej. Wrażenia świetne. 
– komentował po występie Jan 
Młynarski. Zanim jednak do 
tego doszło, rozdaliśmy przy 
akompaniamencie muzyków 
Maski Malty – nagrody przy-
znawane za wkład w rozwój 
festiwalu. Były też występy 
niespodzianki: zaśpiewali dla 
nas Grażyna Torbicka, An-
drzej Szumowski, Małgorzata 
Sikorska-Miszczuk, Mariusz 
„Wilk” Wilczyński, Joanna 
Leśnierowska, Michał Nogaś, 
Michał Merczyński i Marcin 
Sompoliński, na gitarze grali 
Marcin Matuszak i Jerzy Sata-
nowski, a na perkusji Jarosław 
Sroka. Wszystkie wydarzenia, 
które działy się i dzieją na Fe-
stiwalu Malta, były niezwykle 
energetyczne, 

Ostatnim wydarzeniem 
Malta Festival Poznań 2021 na 
scenie plenerowej był liryczny 
koncert Meli Koteluk i zespołu 
Kwadrofonik, którzy zagrali 
utwory z płyty Baczyński. 
Astronomia poety. KRYS

Malta Festival Poznań 2021

W  p o n i e d z i a ł e k  d n i a 
27.06.2021r o godz. 18:10 w 
Jeżyckim Centrum Kultury w 
ramach Poznańskiej Akademii 
Senioralnej odbył się tradycyj-
ny koncert , który jak zawsze 
poprowadził pasjonat brzmień 
z tamtych lat red. Krzysztof 
Wodniczak.

Pierwszy występ dzięki 
liderowi byłej grupy Konso-
nans a obecnie duetu Dariusz 
&Danuta Stoccy, pozornie 
wizualnie senioralny , ale 
subtelny w brzmieniu i kli-
macie, dał wiele drgnień na-
szym sercom. Wspaniały duet 
małżonków , którego geneza 
oparta o fundament pięknej 
ludzkiej miłości i fascynacji do 
muzyki, dała nam możliwość 
przeżyć , wspomnienia oparte 
o wspólny smak muzyczny. 
Pan Darek ubrany w tradycyj-
ne ponczo zagrał nieśmiertelny 
utwór El Condor Pasa przy 
wydatnym wsparciu małżonki 
Danuty, który to utwór został 
wykonany na instrumentach 
nazywających się Melodyka. 
Pani Danusia dotychczasowa 
członkini byłego Zespołu Kon-
sonans , wokalistka za namo-
wą męża, podczas izolacji w 
okresie Pandemii opanowała 
grę na tym instrumencie. Pani 
Danusia jest urodziwą i peł-
noprawną członkinią duetu 
Dariusz&Danuta Stoccy, który 
osobiście nazwałbym w skró-
cie DDS, co w wolnym tłu-
maczeniu dałoby nazwę Duet 
DoSkonały. W repertuarze tej 
sympatycznej pary zabrzmiały 
tak miłe uchu utwory oparte 
na kanwie Irlandzkiej muzyki 
ludowej i nie tylko utwory. 
Między innymi Si loheag si 
mhor, South winds, Over the 

rain ?, Gronicku , Wielka woda  
i Ballada o ciotce Matyldzie, 
co zostało przyjęte mocnym 
aplauzem przez publiczność.

W tym miejscu należy pod-
kreślić, że wspaniałym prze-
rywnikiem był występ Sławo-
mira Jaślara z piosenkami pt. 
O sole mijo z  neapolitańskiego 
repertuaru Presleya oraz dy-
namicznym, stricte aktorskim 
w wykonaniu a i humory-
stycznym w treści utworze z 
repertuaru Bogdana Łazuki pt. 
Bogdan, Bogdan trzymaj się!!! 
Zarówno aparycja. Sławo-
mira jak i piękne wykonanie 
utworów, tego sympatycznego 
tenora, średniego pokolenia 
, było dla słuchaczy ważnym 
przerywnikiem.

Drugą część koncertu wy-
pełnił wspaniały zespól mocne-
go uderzenia, kwartet gitarowy 
BLACK NIGHT w składzie 
Jarosław Kowala : gitara pro-
wadząca, Mariusz Pawlaczyk 
- gitara, Zenon Strzałkowski 
-gitara basowa, Andrzej Fo-
rysiak – perkusja. Wykonali 
następujące utwory: Shazam, 
Walk Dont Run, The Young 
Ones, Shinding, Thema For 
Young Lovers, Foot Tapper, 
Apache, Dancing On, Hause of 
the Rising Sun,  Stoję w oknie, 
melodię z serialu Wojna domo-
wa - Tak mi źle, tak mi szaro.

Kłamstwem byłoby udawa-
nie, że nic się nie działo, że 
„hałas” to trochę jak na ocze-
kiwania widza to za mało !!! 
Drodzy czytelnicy ten występ 
to finezja gry tego kwartetu , 
która nie tylko objęła dźwię-
kami miłymi dla ucha, ale 
poderwała ciała, nogi, nawet 
tych ze znaczną objętością 
brzucha. Nogi od podłoża 

się oderwały, dźwięki gitar 
zniewalały i z przyjemnością 
wspominam teraz po czasie 
finezje gry na gitarowym 
basie, a co się działo kiedy 
rytmiczne uderzenie w talerze 
i stopą w bęben brzmiało. Hi-
tem wieczoru bez wątpienia na 
to co się działo, wyraz swój w 
zachowaniu „Wielkiego Ptaka” 
red. Krzysztofa Wodniczaka 
miało, który to dostojny w swej 
znacznej posturze wywijał 
z marynarką w górze. A za-
chwycona publika poderwała 
się wtórując nie tylko wolny-
mi głosami, pełnymi wspo-
mnień z czasów, kiedy takie 
zachowania były na porządku 
dziennym. Każdy kolejny nu-
mer grany przez ten wspaniały 
kwartet, wydawał się podwajać 
naszą senioralną energię, gdzie 
twarze jak latarnie światłem 
dawały blask wnętrzu słonecz-
nymi uśmiechami. Oczywiście 
co bardziej krewkie osoby, 
natychmiast wykorzystały 
okazję do tanecznych swawoli 
i pewnie nie jedną osobę dziś 
bioderko boli.

Relacja z tego wyjątkowego 
wydarzenia nie byłaby pełna 
, gdybym nie wspomniał o 
sponsorowanym posiłku w 
ogródku przylegającym do 
pomieszczeń klubowych. Sma-
kowała nie tylko konsumpcja 
ciepłych kiełbasek z dodatka-
mi, ale mam jeszcze w uszach 
po koncercie pogwarki między 
nami. Zwyciężyła braterska 
miłość do pięknej muzy jaką, 
bez względu na gatunek i wy-
konanie zbliża nas do siebie i 
w sercach zostanie.

Z kronikarskim pozdro-
wieniem

Zbigniew Roth

Poznańska Akademia Senioralna w JCK

Wiek dojrzały to dla wielu osób 
szansa na skupienie się na sobie, 
swoich pasjach, zainteresowa-
niach. Rękodzieło, malarstwo, 
a może uprawa roślin? Seniorzy 
chcą być aktywni, chcą spędzać 
czas z innymi. – Miejscami, któ-
re tworzą taką przyjazną i bez-
pieczną przestrzeń, są Dzienne 
Domy i Kluby „Senior+” – mó-
wiła podczas piątkowej uroczy-
stości otwarcia nowego Klubu 
„Senior+” w Sośnie minister 
rodziny i polityki społecznej 
Marlena Maląg. 

W piątek w Sośnie odbyło 
się uroczyste otwarcie nowego 
Klubu „Senior+”, który za-
pewni miejsca dla 45 osób. Na 
utworzenie placówki gmina 
otrzymała 150 tys. zł w ramach 
programu „Senior+”.

– Dzienne Domy i Kluby 
„Senior+” to bogata oferta zajęć, 
warsztatów, to w końcu poczu-
cie przynależności i właśnie 
aktywność – kwestie niezwykle 
ważne dla każdego. Osoby 
starsze nie są tu wyjątkiem. 
Cieszę się, że możemy wspierać 
tworzenie takich miejsc – mó-
wiła obecna podczas piątkowej 
uroczystości minister rodziny 
i polityki społecznej Marlena 
Maląg. 

Wkrótce ponad tysiąc placó-
wek „Senior+” w całej Polsce

Dzisiaj w Polsce działa 970 
Domów i Klubów „Senior+” dla 

ponad 23 tys. uczestników. Po-
nad połowa placówek powstała 
na terenie gmin wiejskich.

W ramach tegorocznej edycji 
programu „Senior+” w całym 
kraju powstanie kolejnych 113 
placówek i ponad 2,5 tys. no-
wych miejsc dla osób starszych.

– Dzięki tej edycji liczba 
placówek „Senior+” przekro-
czy tysiąc – będziemy mieć ich 
1090, a liczba miejsc sięgnie 
prawie 25 tys. – podkreśliła 
minister Maląg.

W samej Wielkopolsce dzia-
ła 85 placówek oferujących 
miejsca dla 2,3 tys. seniorów. 
W ramach tegorocznej edycji 
programu „Senior+” ma po-
wstać kolejne 15 placówek dla 
przeszło 330 osób.

– To miejsca ogromnie waż-
ne dla lokalnej społeczności, 
cieszące się dużym zaintereso-
waniem. Jesteśmy w kontakcie 
z placówkami i wiemy, jak 
wspaniałe rzeczy robią ich pod-
opieczni, jaką radość sprawia 
im możliwość uczestniczenia 
w różnego rodzaju zajęciach. 
To wartość nie do przecenie-
nia – mówiła szefowa resortu 
rodziny.

Polski Ład z myślą o seniorach
Mądra i kompleksowa polity-

ka senioralna to jeden z filarów 
rządu Zjednoczonej Prawicy. 
Rozwiązania skierowane do 

osób starszych znalazły się 
również w Polskim Ładzie. 

– Nie zapominamy o po-
trzebach osób starszych, ich 
sytuacja jest dla nas jednym z 
priorytetów. Nasze działania 
zbudowane są na fundamencie 
solidarności międzypokole-
niowej – podkreśliła minister 
Marlena Maląg.

To m.in. reforma systemu 
podatkowego – od emerytury 
i renty do 2500 zł miesięcznie 
nie będzie odprowadzany po-
datek dochodowy, a to oznacza 
powiększenie tych świadczeń 
o kwotę podatku. Przeciętny 
emeryt będzie otrzymywał na-
wet 2000 zł rocznie więcej. Na 
reformie zyska 91 proc. emery-
tów i rencistów, a 65 proc. z nich 
nie zapłaci podatku.

Z kolei osoby w wieku 55+ 
będą mogły zmniejszyć wymiar 
czasu pracy. Dzięki temu osią-
gając wiek emerytalny, senior 
nie będzie stawał przed wybo-
rem: albo praca w pełnym wy-
miarze godzin, albo emerytura.

Kolejnym rozwiązaniem za-
chęcającym osoby starsze do 
dłuższej aktywności zawodowej 
jest propozycja zerowego PIT 
dla osób pracujących po osią-
gnięciu wieku emerytalnego – 
tych, którzy nie będą pobierać 
świadczenia emerytalnego, a 
będą kontynuować pracę.

Gabinet Wojewody

Aktywność w każdym wieku rośnie
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Pragnę Państwu gorąco po-
lecić nowy numer tygodnika 
„Sieci”, w którym znajdą Pań-
stwo poświęconą katastrofie 
smoleńskiej moją rozmowę 
z Markiem Sołoninem, ro-
syjskim historykiem wojny, 
autorem wielu poczytnych 
(również w Polsce) książek. 
Z wykształcenia Sołonin jest 
inżynierem lotnictwa, przez 
sześć lat pracował jako kon-
struktor samolotów. Często 
mówi się o nim „drugi Su-
worow” - zresztą b. oficer 
GRU, a późniejszy wielki wróg 
ZSRR powiedział o Sołoninie: 
„Godny jest, by kłaniać mu się 
do ziemi”. To pierwszy taki 
jego wywiad dla polskich me-
diów.

Sołonin mówi w „Sieci”:
Nigdy nie myślałem o tym 

jako o „polskiej tragedii”. 
To znaczy tak, ma pan całko-
witą rację, ale takie sformu-
łowanie nigdy nie przyszło 
mi do głowy. Dla mnie to, 
co się stało w Smoleńsku, jest 
zbrodnią popełnioną na tery-
torium Rosji, przynajmniej 
przy współudziale rosyjskich 
struktur państwowych. A to, 
że taki horror ma miejsce 
30 lat po tym, co wydawało 
się nam „upadkiem reżimu 
komunistycznego”, czyż nie 
jest to tragedia Rosji?

Mój rozmówca zaintereso-
wał się tragedią z 10 kwietnia 
2010 r. dopiero po kilku la-
tach. Zapoznał się z raportami 
(MAK oraz komisji Millera) 
i nie mógł nadziwić się, co tam 
nawypisywano. Ku swojemu 
zdziwieniu znalazł też w Sie-
ci inny raport, stworzony 
przez grupę blogerów, który 
– w odróżnieniu od tych ofi-
cjalnych – nie drwił z fizyki 
i nie zamykał oczu na wiele 
elementarnych faktów.

Postanowił opowiedzieć 
o tym widzom swojego kanału 
na YouTube. Filmy poświęco-
ne katastrofie smoleńskiej biją 
rekordy popularności (wśród 
Rosjan), ich widownię liczy się 
już w milionach.

360 p geselec teerd  a l s 
afspeelkwaliteit

Dlaczego? Czy Sołonin 
mówi coś, czego dotychczas 
nikt nie powiedział? Nie. 
Po prostu zderza twierdzenia 
rosyjskiego i polskiego do-
kumentu z wiedzą naukową 
na poziomie maksymalnie 
szkoły średniej. Mówi niezwy-
kle przystępnym, obrazowym 
językiem, używa klarownych 
porównań i zachęca do tego, 
by niezgadzający się z nim 
podważyli jego słowa. Bez-
skutecznie.

Mark Sołonin opowiada 
nam więc i o innych, podob-
nych katastrofach lotniczych, 
które nie kończyły się ani 
takim rozczłonkowaniem sa-
molotu, ani tak tragicznie 
jeśli chodzi o ofiary. Wskazuje 
na fundamentalne kwestie – 
obrażenia pasażerów, miejsca 
ich znalezienia, analizując 
narrację o brzozie, która miała 
przeciąć skrzydło tupolewa 
mówi o absurdzie i kpinie. 
W swoich filmach drobiazgo-
wo dowodzi, dlaczego niemoż-
liwy był taki przebieg dramatu, 
jak opisano w raportach MAK 
i komisji Millera.

W wywiadzie dla „Sie-

ci” skrótowo opisał te wątki 
m.in. tak:

Można się spierać do woli – 
kto co myślał, kto czego chciał, 
kto na kogo moralnie naciskał. 
Można w nieskończoność re-
konstruować trajektorię ostat-
nich sekund lotu. W całym tym 
chaosie, mgle informacyjnej 
jest tylko jeden oczywisty, 
niepodważalny fakt. Nieste-
ty, jest on bardzo smutny: 
80-tonowy samolot długości 
48 m zamienił się w 10 tys. 
kawałków (w rzeczywistości 
jest ich więcej, 10 tys. to tylko 
to, co zostało znalezione). 
Ani mgła, ani „pijany generał 
w kokpicie”, ani błędy załogi 
– czymkolwiek one były (je-
żeli w ogóle były!), nie mogły 
być przyczyną rozpadnięcia 
się 80-tonowej konstrukcji. 
W przyrodzie nie ma takiej 
mgły. Destrukcja jest powodo-
wana przez jakąś siłę. Siła, jak 
się uczy nas w szkole, to wynik 
wzajemnego oddziaływania 
ciał. Zniszczenie lub odkształ-
cenie elementów konstrukcyj-
nych wymaga wydatkowania 
znacznej energii, energia ta nie 
może spaść z księżyca. Co za-
skakujące, te elementarnie pro-
ste myśli dostępne uczniowi 

szkoły średniej są odbierane 
przez opinię publiczną jako 
sensacyjne ujawnienie.

(…) Znalezienie ciał (lub 
ich fragmentów) bez ubrań 
nie pozostawia wątpliwości, 
że w kabinie samolotu doszło 
do eksplozji. Podobnie prze-
mieszczanie się ciała jednej 
z ofiar (i to z ogromną prędko-
ścią) w kierunku przeciwnym 
do kierunku ruchu samolotu 
czyni wersję „przeciążenia ha-
mowania” absolutnie niemożli-
wą – przy ostrym hamowaniu 
autobusu WSZYSCY pasaże-
rowie i WSZYSTKIE rzeczy 
we wnętrzu lecą do przodu, 
nikt nigdy nie leci zaś do tyłu, 
przeciwnie do kierunku ru-
chu. Ale skoro już jesteśmy 
przy tej, najbardziej mrocznej 
stronie katastrofy, nie mogę 
nie przywołać porażającej 
wypowiedzi Jerzego Millera, 
który w 2012 r., po tym jak 
anonimowi rosyjscy blogerzy 
zamieścili w internecie kilka 
zdjęć nagich szczątków ofiar 
(a zdjęcia te zostały natych-
miast usunięte i wyczysz-
czone bez śladu), powiedział 
dosłownie: „Komisja nigdy 
nie zabiegała o zdjęcia, które 
by pokazywały ciała osób, 

które zginęły, gdyż sądziliśmy, 
że dla komisji nie byłyby przy-
datne. Nigdy tych zdjęć nie 
oglądałem inie zamierzam ich 
oglądać, tym bardziej nie będę 
ich komentował”. Po raz ko-
lejny mówi o tym szef komisji 
śledczej! Były minister spraw 
wewnętrznych! Przykro mi, ale 
nie rozumiem, jak po takich 
wypowiedziach cała Polska się 
nie oburzyła.

(…) Osławiona „brzoza 
Bodina” nie ma nic wspól-
nego z katastrofą. Z dwóch 
powodów. Pierwszy z nich 
jest najprostszy: kiedy brzoza 
o średnicy pnia 30–40 cm (do-
kładnie taka wartość jest 
podana w raporcie) zderza 
się ze skrzydłem ogromnego 
samolotu (maksymalna masa 
startowa 100 ton, rozpiętość 
skrzydeł 37 m, wysokość prze-
kroju profilu skrzydła w miej-
scu rzekomego „zderzenia” ok. 
35 cm, długość rzekomej „linii 
cięcia skrzydła” ok. 3,7 m), 
brzoza się łamie. Kropka. 
Jeśli komuś trzeba to udo-
wadniać, to nie ma sensu tego 
udowadniać. Ten „ktoś” nigdy 
się nie zgodzi, bez względu 
na to, jakie argumenty mu za-
proponujesz… Druga odpo-
wiedź jest nieco trudniejsza, 
bo aby ją znaleźć, potrzebne 
są: ołówek, papier, kalkulator 
i rysunek Tu-154 z wymia-
rami. Przygotowałem go dla 
waszych czytelników. Jak 
widać, gdyby skrzydło Tu-154 
znajdowało się na wysokości 
5,5 m nad ziemią, samolot 
ten nigdy nie byłby wstanie 
obrócić się w powietrzu wokół 
własnej osi.

To tylko fragmenty obszer-
nego wywiadu, jaki znajdą 
Państwo w aktualnym wyda-
niu „Sieci”.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom Polaków, Sołonin 
przygotował polskie wersje 
językowe dwóch głównych 
filmów. Gorąco polecam Pań-
stwu ich obejrzenie.

„Katyń-2. Dlaczego rozbił 
się samolot prezydenta Ka-
czyńskiego?”

Niestety w tym filmie wsku-
tek błędu technicznego wycię-
ta została oryginalna ścieżka 
dźwiękowa. Dlatego zamiesz-
czam tutaj link do oryginal-
nej, rosyjskojęzycznej wersji 
tego filmu.

I drugi film: „Katyń-2. Sa-
molot prezydenta Kaczyńskie-
go eksplodował w powietrzu”

Sołonin stroni od polity-
ki. Nie wyciąga wniosków 
personalnych, nie szuka 
winnych zamachu. Opowia-
da „jedynie”, jakie dowody 
wskazują na fakt, że samolot 
rozpadł się w powietrzu 
i dlaczego oficjalnie poda-
wane przyczyny katastrofy 
są próbą gwałtu na nauce 
i zdrowym rozsądku.

Na zakończenie jeszcze je-
den fragment wywiadu z Mar-
kiem Sołoninem. Zapytany 
o popularność jego filmów 
i stosunek Rosjan do tragedii 
z 10/04, odpowiedział:

W Rosji ukształtował się 
twardy reżim autorytarny. 
W takich krajach nie ma „na-
rzędzi” do oceny nastawienia 
mieszkańców (obywateli już 
nie ma) do jakichkolwiek wy-
darzeń. Media są kontrolowa-
ne, wybory i badania opinii 
publicznej fałszowane, sieci 
społecznościowe pełne wyna-
jętych trolli. Dlatego wszelkie 
rozumowania na takie tematy 
są chwiejnymi spekulacjami. 
W ZSRR było 20 mln ko-
munistów. Żaden z nich nie 
wystąpił w obronie swojej 
partii w sierpniu 1991 r. Rosja 
znów stała się „czarną dziurą”, 
tam nie ma czego wypatrywać. 
Najważniejsze jest to, żeby ona 
do was nie zajrzała.

Pozostawiam Państwa z tym 
cytatem, ważnym zwłaszcza 
dziś, gdy Moskwa coraz moc-
niej pręży muskuły i próbuje 
wracać do starego porządku. 
A cennym o tyle, że mówi nam 
to Rosjanin, znawca rosyjskiej 
historii i człowiek przyjaźnie 
do Polski nastawiony.

Do namysłu. I ku przestro-
dze.

autor: arch., Mark Solonin

Samolot Prezydenta Kaczyńskiego eksplodował w powietrzu

Klich: Niedociągnięcia strony 
rosyjskiej były oczywiste; (…) 
rząd Tuska nie nagłaśniał tego 
na arenie międzynarodowej

-Co Tusk sądził o śledztwie 
ws. 10/04? Szokująca wypo-
wiedź z narady w Kancelarii 
Premiera. „Oczekiwania są z 
reguły naiwne”. 

Na moją prośbę do ministra 
Bogdana Klicha (zbieżność 
nazwisk przypadkowa – red.), 
że nie mam jeszcze tłumacza, 
dostałem odpowiedź: „To co 
pan robi tam od trzech dni. 
To pan powinien go sobie 
załatwić”. Dalej pan minister 
Klich, powołując się na swoje 
rozporządzenie, zmuszał mnie 
wprost do współpracy z polską 
prokuraturą. Kiedy mówiłem: 
panie ministrze, ja nie mogę 
współpracować z prokuraturą, 
bo strona rosyjska ma do mnie 
pretensje, odpowiadał: „Ja tego 
nie przyjmuję do wiadomości - 
mówił kilka dni po katastrofie 
Edmund Klich.

Jak podawała wówczas 
stacja TVN24, Klich „nie 
pozostawia suchej nitki na 
strategii, jaką nasza admi-
nistracja przyjęła względem 
Rosjan”, a „w relacji ze stroną 
rosyjską pozostajemy w kate-
gorii petenta” (ze względu na 
oparcie śledztwa o konwencję 
chicagowską).

„Chcą wszystko zwalić na 
pilotów”

Klich stawiał wówczas tezę, 
że Rosjanie mogą nie zechcieć 
przekazać czarnych skrzy-
nek stronie polskiej – mimo 
jasnych deklaracji polskich 
władz.

Ja wiem, jaki jest cel tego 
i kto robi larum, bo ludzie, 
którzy odpowiedzialni są za 
tą katastrofę chcą wszystko 
zwalić na pilotów, a piloci to 
byli ci, co na końcu tego łańcu-
cha zbierają błędy wszystkich 
- stwierdził Edmund Klich w 
rozmowie z TVN.

Pytany, czy strona polska 
na wyrost powiedziała „od-
tajnimy czarne skrzynki” a 
Rosjanie wcale nie są za 

tym, Edmund Klich po-
twierdził.

Oczywiście. To jest dla mnie 
jasne od początku i ja się ciągle 
dziwiłem, o co tu chodzi.

„ Nie wiemy, o czym roz-
mawiali ówcześni premierzy 
Tusk i Putin”

Edmund Klich w rozmowie 
z PAP komentował ujawnione 
przez TVP nagrania. Pytany 
był m.in. o wątpliwości do-
tyczące postępowania rządu 
Donalda Tuska.

Myślę, że tutaj jeszcze wie-
le rzeczy jest nieznanych. Nie 
wiemy, o czym rozmawiali 
ówcześni premierzy Tusk i 
Putin, jakie były ustalenia. 

W rządzie właściwie robiono 
niewiele. Sam za własne pie-
niądze zamówiłem wówczas 
ekspertyzę prawną, za którą 
na początku nie chciano mi 
nawet zwrócić pieniędzy. 
Rząd takiej nie zamówił. 
Byłem zaskoczony, że przez 
kilka dni nic nie robiono. 
Premier tłumaczył wtedy: 
„zajęliśmy się pogrzebami, 
zapomnieliśmy o Smoleńsku”. 
Przecież rząd takiego kraju 
jak Polska powinien mieć siły, 
aby zająć się i pogrzebami, i 
badaniem katastrofy, a przy-
najmniej wsparciem badania 
- zaznaczył Klich.

aw/TVP Info/TVN

Co powiedział Klich w TVN24 
Podział na dwie grupy: tych 
młodych, wykształconych z 
dużych miast i starą ciemnotę 
ze wsi, stale obowiązuje, 
chociaż przebiera różne 
formy. W czasie przeszłym ci 
pierwsi musieli się wykazać 
wiarą w „pancerną brzozę”. 
Tę wiarę ułatwiało wykształ-
cenie młodych, w w tym 
wypadku z fizyki.

Czasy się zmieniły, ale po-
działy zostały. Teraz dzieli-
my się na tych oświeconych z 
paszportami poszczepienny-
mi i pozostałych. Zaszczepie-
ni, niezależnie od wykształ-
cenia i miejsca zamieszkania, 
należą oczywiście do grupy 
pierwszej, a pozostali do 
podrzędnej.
     
Przyszłość zapowiada się 
równie promiennie. Na 
razie nieśmiało, ale coraz 
wyraźniej, zaznaczany jest 
podział na (jaśnie) oświe-
conych i ciemnotę w sferze 
finansów. Zaczyna się 
nam wmawiać, że czło-
wiek nowoczesny gotówki 
w kieszeni nie nosi. Jest 
ona jeszcze tolerowana 
ze względu na ciemnotę, 
która nie umie posługiwać 
się kartą płatniczą, jakby 
to wymagało szczególnych 
kwalifikacji.

To taki wstęp do podążania 
chińską drogą rozliczeń bez-
gotówkowych. Przedstawi się 
nam wiele „korzyści”, które z 
tego wynikną. Oto przykład 
pierwszy z brzegu. Będzie 
można resocjalizować alko-
holików. Ich kart płatniczych 
nie zaakceptują czytniki przy 
zakupie alkoholu. Czyż to nie 
piękne? Idąc dalej tą drogą, 
ktoś będzie decydował, co 
nam wolno kupić. Sklepy z 
żółtymi firankami, z czasów 
głębokiego PRL-u, w nowej 
odsłonie? Nie zupełnie. 
Wówczas wszystkiego bra-
kowało, a teraz wszystkiego 
mamy nadmiar. Postępowy 
komunizm na miarę dwu-
dziestego pierwszego wieku 
będzie zmuszał do kupowa-
nia tego, co zażyczą sobie 
lobbyści. Gdyby chcieli nas 
wytruć, to kto im zabroni?

 Małgorzata Todd

Wykształceni i stara 
ciemnota
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Kolejne spotkanie na wzoro-
wanym na audycjach z Ra-
dia Wolna Europa RANDEZ 
VOUS o 6.110 odbyło się w 
Jeżyckim Centrum Kultury 
i dedykowane było wyrobio-
nej publiczności w ramach 
Poznańskiej Akademii Se-
nioralnej. Konferansjerem 
- jak zawsze - był twórca tych 
spotkań, traktujący koncert 
jako audycję red. Krzysztof 
Wodniczak i wraz z szefem 
Jeżyckiego Centrum Kultury, 
Karolem Wyrębskim podał 
kilka szczegółów organiza-
cyjnych. Nie było wiodącego 
tematu lecz luźne wędrowanie 
po stylistykach lat 60tych. Za-
częło się od bardzo subtelnego 
i nastrojowego wykonania 
przez duet małżeński pp. Stoc-
kich. Zagrali na melodykach 
kilka utworów na dwa głosy 
dając przejrzystość i kolora-
turowe didiskalia. Te utwory 
instrumentalne w tercjach, 
kwartach i kwintach niosły w 
harmonicznych współzależno-
ścią mediach nastrój. W swoim 
występie zbudowali żywy 
rezonans odbiorców.

 Kolejną atrakcją wieczoru 
był Sławomir Jaślar wielo-
krotnie już słyszany i oklaski-
wany w J.C.K .On ma szeroki 
repertuar śpiewający aktorsko 
swym tenorem. Zawsze się 
podoba i otrzymuje zasłużone 
brawa.

Oba podmioty wykonawcze 
do tej pory korzystały z tzw. 
półplaybacku czyli akompa-

niamentu nagranego wcześniej 
w większej obsadzie instru-
mentalistów.

Zjawiskiem okazał się ze-
spół „na deser” czyli Black 
Night to 3 gitary plus  perkusja 
grający instrumentalne prze-
boje jakie przed pól wiekiem 
wykonywali The Shadows, 
The Ventures, The Spotnicks. 
Takie wykonania rozgrzały 
słuchaczy do białości, nie tylko 
śpiewali i klaskali rytmicznie, 
ale nawet fruwały marynary...

Zespoły gitarowe to w Pol-
sce nie nowość. W latach 
50-tych pamiętam jak z koł-
choźników (ówczesna forma 
prymitywnego odbiornika 
radiowego) emitowano  cy-
kliczne audycje, w których 
„przemycano” muzykę gitaro-
wą. Prym wiódł Zespól Gitar 
Hawajskich Jana Ławruśiewi-
cza Marimba. Pojawiał się tak-
że Zenon Kaizer nagrywający 

w studio Radia Bydgoszcz. Od 
lat 60tych było już bardziej ob-
ficie w gitarowych pasażach. 
Kolorowe zespoły (Czerwono 
Czarni, Niebiesko Czarni, 
Czerwone Gitary) nagrywały  
w studio, by zwiększyć po-
pularność i móc występować 
na estradach. Teraz jest ina-
czej. Czy lepiej, niech osądzą 
znawcy tematu. Jeśli takowi 
są. Piszę o tym dlatego, że 
objawił się nam poznański 
kwartet gitarowy pod prze-
korną nazwą BLACK NIGHT, 
którą zapożyczył z głośnego 
utworu hard rockowego Deep 
Purple. Muzycy poznańskiej 
grupy nie ukrywają, że każdy 
nurt muzyczny czy konwencja 
stylistyczna jest im bliska, ale 
wybrali jako swoje credo mu-
zyczne styl gitarowy wzorując 
się na takich grupach jak The 
Shadows, The Ventures, The 
Spotnicks, Tajfuny. Może dla 

niektórych nieco staromodne, 
ale dla nich to ważny moment 
w muzycznej amplitudzie.

Jarek Kowala gitara, Ma-
riusz Pawlaczyk gitara, Zenon 
Strzałkowski gitara basowa, 
Andrzej Forysiak perkusja 
najczęściej wykonują utwory 
Hanka B. Marvina ze względu 
na ich melodyjność i możliwość 
popisu solowego. Gitarzyści nie 
tylko pełnią rolę harmoniczną, 
ale również prowadzącą głów-
nie tematy wielu utworów.

Wierne kopie wręcz profe-
sjonalne kwartetu zasługują 
na wyróżnienie i pochwała 
tego kiedyś popularnego sty-
lu muzyki instrumentalnej. 
Brawa dla gitarzystów za dia-
logowanie fragmentami te-
matów a dynamika i agogika 
wykonywanych kompozycji 
miała niesamowity wpływ 
na słuchaczy m.in. za sprawą 
i ekspresyjnego perkusisty 
Andrzeja. Prawdziwa wisienką 
na torcie koncertu okazał się 
instrumentalny temat z rep. 
Czesława Niemena Wydrzyc-
kiego - Stoję w oknie.

W tym podniosłym nastroju 
zaproszeni przez Gospodarzy 
udaliśmy się do sympatycz-
nego ogródka na piknikowy 
poczęstunek. Długo jeszcze 
pod balkonem Julii i Romea  
prowadziliśmy rozmowy na 
temat tej muzyki, którą dzi-
siaj uprawiają nieliczni. A 
szkoda...

Tekst: Kazimierz Miler
Zdj.: Stanisław Wróblewski

Podczas obejmowania  prezy-
dentury Andrzej Duda 2015 
roku obiecał, że wprowadzi 
emerytury stażowe. Mija 6 lat i 
panuje cisza w tym względzie. 
Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych w 
dniu 29 września 2020 roku 
zorganizowało prze Pałacem 
Prezydenckim publiczne czy-
tanie noweli ,, Łysek z pokładu 
Idy „ Gustawa Morcinka. Tą 
nowelę mieliśmy w szkolnej 
lekturze jako obowiązkową . 
Historia konia pociągowego 
pracującego na pokładzie ; Idy 
„ w kopalni , pokazuje nam 
że pracownicy bez względu 
na płeć starzeją się w sposób 
indywidualny, a to wpływa 
na stan zdrowia ,wydolność 
organizmu oraz aktywność 
zawodową. Emerytury stażo-
we cieszą się bardzo wyso-
kim poparciem społecznym. 
Pod projektem obywatelskim 
podpisało się ponad 700000 
pracowników. Mamy pracow-
ników , którzy mają długi staż 
pracy.

Propozycje związkowe są 
następujące ; dla kobiet 35 lat 
pracy po ukończeniu 55 lat 
życia ,a dla mężczyzn 40 lat 
pracy po ukończeniu 60 lat 
życia. Kolejne rządy z uwagą 
projekt przyjmowały ale nic 
nie robiły.

Pomimo zapewnień i popar-
cia dla emerytur stażowych 
przez  prezydenta Andrzeja 
Dudę odmówił NSZZ ,, So-
lidarność „ wprowadzenia 
gotowego projektu do Sejmu 
.Ponieważ jego Kancelaria 
pracuje nad własną ustawą w 
tej sprawie. Może się zdarzyć 
że będą w Sejmie dwa projek-
ty ustaw o emeryturach stażo-
wych ; NSZZ ,, Solidarność „ 
i projekt Prezydenta.

Chciałem tylko przypo-
mnięć że prezydent Lech Ka-
czyński w roku 2008 wpro-
wadził na rok czasu podobne 
przepisy przejściowe dla pra-
cowników. 

Sam z tego skorzystałem .
Z pozdrowieniem

Zygmunt Tomkowiak

Spotkanie z cyklu RANDEZ VOUS Czy Prezydent Duda obniży 
wiek emerytalny ?

W dniu 26 czerwca 2021 r. 
w Bolewicach zainauguro-
wano GP w biegach na 5 km. 
Do Nadleśnictwa, gdzie miał 
miejsce start, przybyła blisko 
setka osób. „Małe” Grand 
Prix oficjalnie otworzył Wójt 
Gminy Miedzichowo - Sta-
nisław Piechota, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Bolewice - Grze-
gorz Gaczyński oraz Dyrektor 
Powiatowego Centrum Sportu 
- Jakub Skrzypczak.

Kolejne zmagania w ramach 
cyklu GP już 10 lipca w Ja-
strzębsku Starym.

Klasyfikacja open kobiet:
1. Joanna Guzik
2. Magdalena Maciąg
3. Agata Świątek

Klasyfikacja open męż-
czyzn:

1. Przemysław Fornalik
2. Marek Mocek
3. Kamil Sieroń

W dniu 28 czerwca 2021 
r.  Stanisław Piechota Wójt 
Gminy Miedzichowo wraz 
z Elżbietą Oses Dyrektorką 
Gminnego Zespołu Obsługi 
Szkół w Miedzichowie  uro-
czyście wręczyli Pani Han-
nie Kaczmarek przedłużenie 
powierzenia stanowiska na 
Dyrektora Zespołu Szkół i 
Placówek Oświatowych w Bo-
lewicach od 1 września 2021 r. 
do 31 sierpnia 2026 r.

W tym dniu Wójt Gminy 
wręczył również  List Gratula-
cyjny dla Pani mgr Magdaleny 
Wachowskiej – Triebs  za uzy-
skanie w dniu 8 grudnia 2020 
r. kolejnego stopnia awansu 
zawodowego – nauczyciela 
dyplomowanego.

GP w biegach na 5 km

Przedłużenie powierzenia 
stanowiska dyrektora szkoły

W dniu 23 czerwca 2021 roku 
(środa) o godz. 13.00 w Sali 
OSP  w Miedzichowie od-
była się dwudziesta trzecia 
zwyczajna sesja Rady Gminy 
Miedzichowo.

Głównymi punktami obrad 
były:

- Raport o stanie gminy
- Debata nad raportem
- Podjęcie uchwały w spra-

wie udzielenia Wójtowi Gminy 
Miedzichowo wotum zaufania.

- Sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za 2020 rok.

- Przedstawienie wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie 
opinii z wykonania budżetu 
gminy za 2020 rok.

- Przedstawienie uchwał Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie:

Wniosku Komisji Rewizyj-
nej dotyczącego udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Miedzichowo z wykonania 
budżetu za 2020 rok.

 Sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy za 2020 rok.

- Dyskusja nad złożonym 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w spra-
wie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz z 

sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2020 rok.

- Podjęcie uchwały w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy 
Miedzichowo absolutorium z 
wykonania budżetu za 2020 
rok.

W czasie sesji  zosta ł 
przedstawiony raport o sta-
nie gminy, po którym Rada 
Gminy jednogłośnie udzieliła 
Wójtowi Gminy Miedzichowo 
dr Stanisławowi Piechocie 
wotum zaufania. Po dyskusji 
nad złożonym przez Skarb-
nika Gminy Miedzichowo 
Mirosławę Kuryś sprawoz-
daniem i po wysłuchaniu 
opinii Komisji Rewizyjnej, 
oraz Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu Rada 

Gminy jednogłośnie udzieliła 
Wójtowi Gminy Miedzichowo 
dr Stanisławowi Piechocie 
absolutorium z wykonania 
budżetu w 2020 roku. Wójt 
Gminy Miedzichowo ser-
decznie podziękował Radzie 
Gminy za udzielenie abso-
lutorium i wotum zaufania 
oraz pracownikom Urzędu 
i Kierownikom Gminnych 
Jednostek Organizacyjnych za 
ciężką pracę na rzecz Gminy 
Miedzichowo.

Podczas sesji Kierownik 
Gminnego Zakładu Komu-
nalnego Pan Daniel Gajewski 
przedstawił sprawozdanie z 
funkcjonowania Gminnego 
Zakładu Komunalnego w Bo-
lewicach w 2020 roku.

Absolutorium i wotum zaufania 
dla Wójta dr Piechoty

Dzięki hojności Fundacji 
Orlen Dar serca, w ramach 
projektu Gramy w Zielone z 
Fundacją Orlen, w naszej czy-
telni na piętrze powstał Kącik 
Gier. Jest to miejsce spotkań 
towarzyskich, które oddajemy 
w Wasze ręce drodzy czytelni-
cy. Dzięki temu zamiast nudzić 
się w wakacje, wystarczy, że 
zabierzecie kilku znajomych 
i zajrzycie do nas by pograć i 
miło spędzić czas. Gwarantu-
jemy, że jest z czego wybierać

Kącik gier nowym miejscem spotkań w bibliotece

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138
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Pierwotnie było to słowiań-
skie święto związane z letnim 
przesileniem Słońca, obcho-
dzone w czasie najkrótszej 
nocy w roku, co przypadało 
około 21-22 czerwca. Poświę-
cone było żywiołom wody 
i ognia i związanych z nimi 
odpowiednio Słońcu i Księ-
życowi, było świętem miłości, 
płodności, radości, zdrowia 
i urodzaju.

U nas w Brójcach Noc Ku-
pały odbyła się 26 czerwca. 
Najważniejszym elementem 
Kupałowych obrzędów były 
ognisko, które rozpalano w po-
bliżu płynącej wody. I tak 
w Brójcach ognisko zostało 
rozpalone a dzięki uprzejmo-
ści naszej OSP KSRG Brójce 
koło ogniska powstało lokalne 
„jeziorko”, w  którym mogli-
śmy puszczać nasze piękne 
wianki. Zwyczajem związa-
nym z Nocą Kupały było też 
poszukiwanie kwiatu paproci, 
który zakwitać miał tylko na tę 
jedną noc a swojemu znalazcy 
miał przynieść szczęście i bo-
gactwo. I ta tradycja została 
dotrzymana, uczestnicy ru-
szyli na poszukiwanie złotych  
paproci, a szczęśliwcy którzy 
je  znaleźli  zostali nagrodzeni 
upominkami.

Brójecka Noc Kupały to 
zadanie publiczne realizowane 
ze środków Gminy Trzciel 
w ramach „Upowszechnia-
nia kultury i tradycji wśród 
mieszkańców Gminy” pod 

nazwą „Noc Kupały  zwyczaje 
i obrzędy.”

Dzięki wsparciu Gminy 
Trzciel mieszkańcy Brójec 
oraz sąsiednich miejscowości  
mogli zapoznać się z daw-
nymi słowiańskimi zwycza-
jami, poznać nazewnictwo 
i zastosowanie ziół, uczest-
niczyć w wielu konkursach 
i wspólnym biesiadowaniu. 
Bardzo dziękujemy  za przy-

bycie Panu Rafałowi Grabow-
skiemu, przewodniczącemu 
Komisji Oświaty, Kultury I 
Sportu, który reprezentował 
Burmistrza Trzciela oraz Trz-
cielskim  Seniorom z Panią 
Prezes Jadwigą Szylar i licz-
nym gościom. Mamy nadzieję, 
że za rok również spotkamy się 
w tak licznym gronie.

Przewodnicząca KGW w Brójcach 
Aneta Brzezińska

Noc Kupały za nami
Od czwartku 1 lipca właścicie-
le nieruchomości mają nowy 
obowiązek. Każdy właściciel 
budynku musi zgłosić źródło 
ciepła, które wykorzystuje do 
ogrzewania domu.

Właściciele już wybudo-
wanych nieruchomości mają 
na spełnienie tego obowiązku 
12 miesięcy. Z kolei ci, któ-
rzy dopiero skończą budowę, 
będą musieli dokonać zgło-
szenia w 14 dni od pozwolenia 
na użytkowanie.

To akcja zupełnie inna niż 
chociażby Narodowy Spis Po-
wszechny. Tu nikt nie będzie 
pukał do drzwi ani dzwonił. 
Gmina nie będzie miała obo-
wiązku, by przypomnieć wła-
ścicielowi budynku o wpisie 
do rejestru. Trzeba o tym pa-
miętać i zrobić samodzielnie, 
bo konsekwencje mogą być 
surowe. Przepisy zakładają, 
że za takie wykroczenie grozi 
mandat, a jeśli sprawa trafi do 
sądu - kara grzywny od 20 do 
5000 zł.

W przypadku bloków zgło-
szenia nie musi dokonywać 
każdy właściciel mieszka-
nia z osobna. Zazwyczaj są 
one bowiem tylko częścią 
budynku, którym zarządza 
spółdzielnia lub wspólnota. 
W przypadku mieszkań komu-
nalnych natomiast - gmina. To 
na zarządcy ciąży obowiązek 
zgłoszenia źródeł ciepła do 
ewidencji.

Jest jednak wyjątek. Jeżeli 
w lokalu jest indywidualne 
źródło ciepła np. kominek to 
taką deklarację trzeba złożyć 
samodzielnie.

Deklarację można złożyć 
na dwa sposoby. Po pierw-
sze - przez internet. Tak bę-
dzie najszybciej i najłatwiej. 
Wystarczy wejść na stronę 
https://zone.gunb.gov.pl/ . Po 
zalogowaniu się przy pomocy 
Profilu Zaufanego wystarczy 
wypełnić formularz, w którym 
trzeba wpisać adres nierucho-
mości, dane kontaktowe do 
właściciela oraz zaznaczyć 

stosowne źródło ciepła. Po 
zatwierdzeniu i wysłaniu for-
mularza, trafi on bezpośrednio 
do centralnej ewidencji.

Trzeba jednak uważać, by 
wybrać odpowiedni doku-
ment. Inaczej bowiem wyglą-
da formularz dla budynków 
mieszkalnych, a inaczej - dla 
pozostałych nieruchomości, 
które nie są zamieszkiwane 
(np. budynków gospodarczych 
czy usługowych).

Drugi sposób to papiero-

wa deklaracja, którą można 
pobrać z tej samej strony. Po 
wypełnieniu trzeba ją zanieść 
lub wysłać pocztą do urzędu 
gminy, a tam urzędnik prze-
pisze dane z kartki papieru 
do systemu elektronicznego. 
Będzie miał na to nawet 6 
miesięcy.

W przypadku budynków/
lokali, w których występuje 
współwłasność nieruchomo-
ści dochodzi do tzw. odpo-
wiedzialności solidarnej. W 
przypadku złożenia dekla-
racji tylko przez jednego ze 
współwłaścicieli należy uznać 
spełnienie tego obowiązku 
odnoszącego się przecież do 
budynku.

Z kolei jeśli dom jest ogrze-
wany gazem, ale jednocześnie 
na dachu ma zamontowaną 
instalację fotowoltaiczną, to 
w jednej deklaracji należy 
wskazać oba źródła ciepła. 
Gdyby oprócz tego był jeszcze 
np. kominek, to w jednym 
dokumencie trzeba zaznaczyć 
aż trzy źródła ciepła.

Wątpliwości dotyczą też 
budynków, które mają nieure-
gulowany status prawny. Na 
przykład właściciele nie żyją, 
a postępowanie spadkowe nie 
zostało jeszcze przeprowa-
dzone. W takim przypadku 
deklaracji składać nie trzeba 
do momentu ostatecznego 
ustalenia prawa własności.

RK

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
– obowiązkowy spis źródeł ciepła

Gmina nie będ z ie 
miała obowiązku, by 
prz ypomnieć wła-
ścicielowi budynku 
o wpisie do rejestru

„

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1000 zł /tona 
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOmU

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

EDmUND BOSY

OKrĘGOWA STACJA KONTrOLI POJAZDóW
Dębsko, ul. rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

Sprzedam 
BMW 530 D 

rok prod. 2002
przebieg: 274 000

moc: 193 KM 
kolor: szary metalik
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901
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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

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUCHOWA

749,-799,-

Obok sztandarowego pro-
gramu PiS Rodzina 500+ z 
powodzeniem funkcjonuje 
również jego „młodszy brat”, 
a mianowicie program Dobry 
start. Po raz pierwszy program 
ten objął uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie Dobry start 
to jednorazowe wsparciedla 
uczniówrozpoczynających rok 
szkolny, które ma na celu wy-
równanie szans edukacyjnych 
dzieci niezależnie od kapitału 
kulturowego, społecznego i 
materialnego rodziny. Rodzic 
lub opiekun prawny otrzyma 
raz w roku 300 zł na wy-
prawkę szkolną dla dziecka 
w wieku do 20 lat lub 24 lat 
w przypadku ucznia z niepeł-
nosprawnością. Program nie 
obejmuje dzieci uczęszczają-
cych do przedszkola, 
dzieci realizujących 
roczne przygotowa-
nie przedszkolne w 
tzw. „zerówce” oraz 
studentów.

Aby otrzymać wsparcie 
trzeba złożyć wniosek.Od 
roku szkolnego 2021/2022 
świadczenie w ramach pro-
gramu Dobry Start będzie 

przyznawał i wypłacał Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, a 
nie jak w poprzednich latach 
gmina. Wnioski będzie można 
składać już od 1 lipca do 30 
listopada tylko drogą elektro-

niczną - z portalu Plat-
formy Usług Elek-
tronicznych (PUE) 
ZUS, za pośrednic-

twem portalu Emp@
tia lub przez serwisy 

bankowości elektronicznej 
banków, które udostępnią taką 
możliwość. Trzeba pamiętać, 
że po 30 listopada wniosek 
o świadczenie będzie moż-

na złożyć tylko w sytuacji, 
gdy dziecko po 20 roku życia 
uzyska orzeczenie o niepełno-
sprawności po 30 listopada. w 
innych przypadkach wnioski 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie zostanie wy-
płacone na wskazany we 
wniosku rachunek bankowy. 
Wszelkiedecyzje oraz zawia-
domienia dotyczące świadczeń 
300+ będą przekazywanerów-
nież w formie elektronicz-
nej. Świadczenie z programu 
Dobry start jest zwolnione z 
opodatkowania i nie podlega 
też egzekucji komorniczej. 
Wypłata świadczenia nastąpi 
najpóźniej do 30 września, gdy 
wniosek zostanie złożony do 
końca sierpnia.   Jeśli wniosek 
zostanie złożony później, to 
wypłata nastąpi w ciągu dwóch 
miesięcy od złożenia wniosku 
ze wszystkimi dokumentami.

Wszystkim dzieciom i ich 
rodzicom życzę wspaniałych, 
pogodnych, a przede wszyst-
kim bezpiecznych wakacji. Po 
dość trudnym roku szkolnym, 
niech ten letni czas będzie 
wypełniony niezapomnianymi 
chwilami i wrażeniami.

Poseł RP – Marta Kubiak

Zmiany w programie Dobry start

W dniu 28 czerwca 2021 roku 
przy bramie zakładowej HCP 
w Poznaniu odbyła się uroczy-
stość 65 rocznicy wydarzeń 28 
Czerwca 1956 roku.

Udział wzięli przedstawicie-
le władz miasta st. Poznania, 
v-ce przewodnicząca Rady 
Miejskiej ,z-ca Prezydenta 
oraz województwa wielkopol-
skiego ; wojewoda, marszałek, 
którzy wspólnie złożyli wie-
niec pod pomnikiem / pierw-
szy raz wspólnie w historii 
uroczystości czerwcowych /.

Obecni byli ; przedstawicie-
le organizacji kombatanckich 
Czerwca 1956 roku, uczestni-
cy tych wydarzeń wraz z ro-
dzinami ,pracownicy zakładu 
HCP / w 1956 roku załoga li-
czyła 26 000 osób, dzisiaj 500 
osób, związkowcy, emeryci, 
mieszkańcy miasta Poznania, 
delegacje ; przedsiębiorców, 
firm, posłowie, radni. Poczty 
sztandarowe, oraz oprócz 
flag polskich były flagi; wę-
gierskie i amerykańskie. Pani 
minister Maląg odczytała 

pismo od premiera rządu Mo-
rawieckiego na tą okoliczność.  
Głos zabierali; uczestnicy, 
z-ca Prezydenta Poznania. 
Złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów pod Pomnikiem. 
W tym dniu uroczystości 
odbywały się również pod 
bramami rano; HCP, ZNTK, 
MPK, przy ul. Kochanowskie-
go i pod Pomnikiem Krzyży 
Poznańskich.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Obchody - Czerwiec 56’
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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.

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

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
GrODZISK WLKP. UL. POLNA 4

a poniedziałki - 15.00 - 19.00 
a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 

a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje 
i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy  a obsadzanie mis, donic 

i skrzynek balkonowych  a fachową obsługę 
i doradztwo   a sprzedaż hurtowa i detaliczn

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

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

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

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
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Relacja okiem trenera Rafa-
ła Jakubiaka:
 
Sezon 2020/21 był dla kobiecej 
drużyny GSS Grodzisk Wlkp. 
bardzo trudnym sportowo 
wyzwaniem. W związku z 
reorganizacją rozgrywek 2 liga 
została zmniejszona o połowę 
i podzielona na dwie grupy 
wschodnią oraz zachodnią. Po-
ziom rozgrywek okazał się bar-
dzo wysoki , dlatego mieliśmy 
spore kłopoty ze zdobywaniem 
punktów w kolejnych meczach. 
Pomimo tego dziewczyny nie 
poddawały się i dzielnie wal-
czyły o każdy metr boiska. Po 
rundzie jesiennej  zdobyliśmy 
zaledwie 5 pkt. wygrywając 
z rezerwami Śląska Wrocław 
i remisując z Lubinem oraz 
Bielawą. Te pół roku było dla 
nas lekcją poglądową , z której 
wyciągnęliśmy wnioski. Wio-
sną drużyna prezentowała się 
już zupełnie inaczej. Do linii 
obrony przesunęliśmy Patrycję 
Sutkowską , przeprowadzili-
śmy także ciekawy transfer. 
Z Oborzysk przeszła do nas 
Zosia Ruta , która jak się 

okazało była dużym wzmoc-
nieniem. W drugiej rundzie 
zgromadziliśmy 11 punktów 
i tylko w jednym meczu w 
Częstochowie przeciwniczki 
nas zdominowały. Resztę poje-
dynków toczyliśmy jak równy 
z równym. Nadrzędny cel , a 

mianowicie utrzymanie został 
więc osiągnięty. Nie chciałbym 
wystawiać indywidualnych 
ocen , ponieważ cały zespół 
zasłużył na słowa uznania. 
Warto jednak zauważyć , że 
dwie nasze zawodniczki do-
stawały w tym roku powołania 

do kadry Polski. Wspomniana 
wcześniej Patrycja do dorosłej 
kadry futsalu natomiast młoda 
bramkarka Emilia Janeda do 
kadry u - 19 na boisku. Przed 
nami nowy sezon i kolejne 
wyzwania. Mam nadzieję , że 
już z kibicami na trybunach.

GSS Grodzisk Wlkp. pozostał w II lidze

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta  

oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

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

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

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 
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS 

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

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

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!! 

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

W sobotnie popołudnie 3 lip-
ca na lotnisku w Kąkolewie, 
dzięki uprzejmości Aeroklubu 
Poznańskiego rozegrane zosta-
ły pierwsze w gminie Grodzisk 
Wielkopolski zawody rowe-
rowe MTB Grodziska Pętla. 
Partnerami Urzędu Miejskiego 
byli również: Nadleśnictwo 
Grodzisk, firma Hunters oraz 
Browar w Grodzisku Wielko-
polskim, SP ZOZ  Grodzisk 
Wielkopolski, GPK Sp. Z o.o., 
CK RONDO, Stołówki Gmin-
ne, OSP Grodzisk, OSP Słocin, 
OSP Kąkolewo i Grupa Akro-
batyczna ŻELAZNY, która 
udostępniła nam swój hangar.

Organizacja po raz pierw-
szy zawodów sportowych, 
wiąże się zawsze z dużym wy-
zwaniem. Nie każdą sytuację 
da się zaplanować, pomimo 
ogromnego wysiłku włożone-
go w dopracowanie wszystkich 
szczegółów.

Trasa, jaka przygotowana 
została w lasach Nadleśnic-
twa Grodzisk spełniła jednak 
oczekiwania uczestników, 
którzy podkreślali jej walory 
wielokrotnie.

Także maluszki iprzedszko-
laki mogliścigać się na rower-
kach - od biegowych począw-
szy, ale też pomalować buźki, 
pograć w wielkoformatowe gry 
planszowe, skorzystać z toru 
przeszkód, czy bezpiecznie 
pojeździć rowerem, po płycie 
lotniska. Dla najmłodszych 
dzieci przygotowano dwie 
trasy 300 i 600 metrów. W 
tej rywalizacjikażdy był zwy-
cięzcą, dlatego dla wszystkich 
uczestników - oprócz medali i 
pakietów startowych -przygo-
towanoupominki.

Młodzież rywalizowała na 
dystansie 5 km. Ta grupa, 

miała okazję przejechać le-
śnymi duktami i poczuć klimat 
prawdziwego wyścigu MTB.

Dorośli zawodnicy rywali-
zowali na dystansie 30 km. W 
opinii większości uczestników 
trasa była malownicza, bardzo 
dobrze oznaczona i średnio 
wymagająca.

Po dotarciu na metę, wszy-
scy otrzymali pamiątkowe 
medale. Dla najlepszych w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych przygotowano 
pamiątkowe puchary.

Stołówki Gminne w Gro-
dzisku Wielkopolskim dla za-
wodników pokonujących dwa 
najdłuższe dystanse przygo-
towały posiłek regeneracyjny.

Niespodzianką były poka-
zowe przeloty, które wyko-
nali członkowie Aeroklubu 
Poznańskiego oraz Grupy 
Akrobatycznej Żelazny.

Wyniki I zawodów rowero-
wych MTB Grodziska Pętla 
przedstawiają się następująco:

Na dystansie 5 km w kate-
gorii dziewcząt zwyciężyła 
Joanna Huchwajda. II miejsce 
zajęła Alicja Gulcz. Miejsce III 
zajęła Helena Horowska.  W 
kategorii mężczyzn I miejsce 
zajął Krzysztof Piątkowski. 
II miejsce zajął Jakub Łapa. 
Miejsce III wywalczył Antoni 
Jujka.

Na mecie dystansu 30 km 
pierwszy zameldował się Ja-

kub Najs, który pokonał trasę 
w niespełna godzinę. Tuz za 
nim,ze stratą zaledwie 20 
sekund finiszował Piotr Ja-
błoński,. Niecałe trzy minuty 
później na metę dotarł trzeci na 
mecie – Bartosz Jędrzejczak.

Wśród kobiet w najlepsza 
była Magdalena Kroma, która 
pokonała dystans w 1 godzinę 
5 minut i 57 sekund. Jako 
druga z pań na metę dotarła 
Beata Szczepaniak z czasem 
01:18:10. Trzecią zawodniczką 
na mecie była Elżbieta Barłóg 
ze stratą 31 sekund do swojej 
poprzedniczki.

Szczegółowe wyniki z po-
działem kategorie wiekowe 
dostępne są na stronie:  https://
plus-timing.pl/wyniki  

Nagrodą specjalną dla naj-
lepszych zawodników wśród 
kobiet i mężczyzn był przelot 
nad lotniskiem w Kąkolewie, 
zrealizowany bezpośrednio 
po zakończeniu zawodów. Z 
niespodzianki tej skorzysta-
li:  Jakub Najs i Magdalena 
Kroma

Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy wszystkim uczest-
nikom za wspólną zabawę. 
Zgłaszane uwagi czy sugestie 
z pewnością weźmiemy po 
uwagę podczas organizacji 
przyszłorocznej edycji.

Dziękujemy SP ZOZ za 
zabezpieczenie medyczne na 
trasie, strażakom z OSP gminy 
Grodzisk Wielkopolski za po-
moc w organizacji oraz zabez-
pieczanie trasy a Stołówkom 
Gminnym za przygotowanie 
posiłku regeneracyjnego.

Mamy nadzieję, że spotka-
my się za rok z tegorocznymi 
uczestnikami, a niezdecydo-
wanych  serdecznie zapra-
szamy.

I Zawody Rowerowe MTB Grodziska Pętla

W środę, 23 czerwca 2021 
roku w grodziskim ratuszu 
Burmistrz Grodziska Wielko-
polskiego Piotr Hojan zawarł 
umowę z Firmą Handlowo
-Usługową Małgorzata Od-
ważna z Kamieńca na rozbu-
dowę z przebudową Szkoły 
Podstawowej w Grąblewie.

Przedmiotem zamówienia 
jest obiekt jednokondygnacyj-
ny z dachem płaskim krytym 
papą termozgrzewalną, za-
pewniający dostęp dla osób 

niepełnosprawnych.
W ramach rozbudowy za-

projektowano następujące 
pomieszczenia:

- hol wejściowy z zespołem 
pomieszczeń sanitarnych dla 
dziewcząt, chłopców i per-
sonelu,

- trzy dodatkowe izby lek-
cyjne.

Wartość podpisanej umowy 
opiewa na kwotę 1.503.272,36 
zł brutto, a planowany termin 
realizacji to 6 miesięcy.

Wojewódzk i  I nspek torat 
Ochrony Środowiska w Po-
znaniu Delegatura w Lesznie 
informuje, że na stronie interne-
towej Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska został 
umieszczony elektroniczny 

formularz umożliwiający zgło-
szenie interwencji odnoszących 
się do zdarzeń, które mogą 
mieć niekorzystny wpływ na 
środowisko. formularz: https://
www.gios.gov.pl/pl/zglos-in-
terwencje-formularz

Rozbudowa SP w Grąblewie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska informuje


