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W sobotę, 9 lipca zakończyła się część wakacyjna Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. W zajęciach, które odbywały się na Pływalni Miejskiej w Wolsztynie wzięło udział 
prawie 150 uczniów. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy, w tym 8 dzieci z Ukrainy. 15 uczestników programu zdało egzamin na kartę pływacką.  Źródło: OSiR

Ogłosiliśmy kolejne postę-
powanie przetargowe na bu-
dowę prawie 250 m drogi na 
ul. Wiatrakowej w Nowym 
Tomyślu.

W ramach budowy przewi-
duje się wykonanie następu-
jących podstawowych robót:

- zdjęcie warstwy humusu,
- profilowanie z zagęszcze-

niem istniejącego podłoża,
- wykonanie nawierzchni 

jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni 

chodników,
- ułożenie krawężnika be-

tonowego typu najazdowego 
15x22 cm na podsypce ce-
mentowopiaskowej gr. 5 cm 
i ławie betonowej z oporem 

z betonu C12/15,
- ułożenie obrzeża betono-

wego 6x20 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 
cm i ławie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15,

- humusowanie i obsianie 
trawą,

- oznakowanie pionowe 
i poziome,

- budowa studni, wpustów 
i przykanalików.

Na początku lipca br. roz-
strzygnięto postępowanie 
przetargowe dotyczące ko-
lejnej inwestycji sportowej 
na terenie Gminy Nowy To-
myśl. Przedmiotem zamó-
wienia jest „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego i boiska 
do piłki siatkowej w Starym 
Tomyślu”. Wybrana zosta-
ła najkorzystniejsza oferta 

złożona przez Zakład Robót 
Ogrodniczych SPIRAEA Re-
nata Przybylska z siedzibą 
w Lesznie.

Zamówienie obejmuje:
- budowę boiska trawiaste-

go do piłki nożnej wraz z pił-
kochwytami, bramkami,

- budowę boiska piasko-
wego do piłki siatkowej wraz 
z piłkochwytami, zestawem 

do piłki siatkowej,
- dostawę i montaż ele-

mentów małej architektury: 
8 ławek, 4 koszy na śmieci, 
1 tablicy z regulaminem ko-
rzystania z boisk, 1 kompletu 
stojaków rowerowych.

Koszt inwestycji wynosi 
prawie 200 tys. zł, a zakoń-
czenie prac to 4 miesiące od 
daty podpisania umowy.

7 lipca, Miejska i Powiato-
wa Biblioteka Publiczna 
w Nowym Tomyślu zakoń-
czyła projekt, który realizo-
wała wraz ze Szkołą Języko-
wą Front English, od marca 
do czerwca 2022 r. Spotkanie 
podsumowujące  było dosko-
nałą okazją, aby podziękować 
wolontariuszom za godne 
podziwu zaangażowanie, 
poświęcenie cennego cza-
su i włożenie ogromu serca 
w nauczanie języka polskie-
go uchodźców z Ukrainy, 
w ramach projektu wolonta-
riackiego koordynowanego 
przez Izabelę Putz z ramienia 

biblioteki oraz Annę Borow-
ską ze Szkoły Językowej Front 
English. 

Do projektu „Językowe 
pogotowie” zgłosiło się aż 
20 wolontariuszy. Mimo, 
że nie wszyscy na co dzień 
związani są z sektorem edu-
kacji, to nauczanie szło bar-
dzo sprawnie, realizowane 
było w przyjaznej atmos-
ferze, z wykorzystaniem 
różnorodnych środków dy-
daktycznych: od podręcz-
ników, poprzez zabawę, 
quizy, piosenki, aż po do-
datkowe lekcje z wykorzy-
staniem platform eduka-

cyjnych. Projektem objęto 
ok. 150 uchodźców. Dzięki 
determinacji uczących wo-
lontariuszy, ich otwartości 
i chęci pomocy, uchodźcy 
w naszym mieście z pewno-
ścią poczuli się pewniej. 

Zajęcia odbywały się 
w nowotomyskiej bibliotece, 
Szkole Językowej Front En-
glish, a także, dzięki życzli-
wości dyrektorów, również 
w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki oraz 
Szkole Podstawowej nr 3 im. 
F. Szołdrskiego. 

Źródło: MiPBP w Nowym Tomyślu

Zakończenie wakacyjnej części programu powszechnej nauki 
pływania – „umiem pływać”

Będzie droga na ul. Wiatrakowej

Budujemy boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki 
siatkowej w Starym Tomyślu!

Wolontariusze na medal!

Gmina Nowy Tomyśl otrzy-
mała dofinansowanie z Rzą-
dowego Programu Inwestycji 
Strategicznych w wysokości 
prawie 2 mln zł na zagospo-
darowanie zaniedbanego te-
renu przy ul. Zbąszyńskiej.

Planowane jest urządzenie 
przestrzeni w formie skwe-
ru, nasadzenia drzew i krze-
wów oraz wykonanie ciągu 

komunikacyjnego. Na jego 
terenie mają powstać dwie 
tężnie solankowe wraz z ele-
mentami małej architektury 
tj. kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, liczne ławki w for-
mie parkletów, stoły w for-
mie szachownic, siedziska 
typu leżanki oraz miejsce do 
organizacji wydarzeń plene-
rowych. Przestrzeń zostanie 

oświetlona oraz wyposażo-
na w strefy „bookcrossingu”, 
instalacje interaktywne oraz 
tablice informacyjne. Frag-
menty części wypoczynko-
wej mają zostać zadaszone. 

O tym czy Nowy Tomyśl 
stanie się niedługo drugim 
Ciechocinkiem będzie można 
przekonać się jesienią przy-
szłego roku.

Będą kolejne tężnie
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Inwazja na Ukrainę zmieniła 
w jednej chwili życie milio-
nów obywateli tego kraju. 
Większość z nich straciła 
swoich bliskich, swoje domy 
i dorobek całego życia. Często 
z jedną walizką lub po prostu 
tak jak stali zmuszeni byli 
uciekać przed bombardowa-
niem swoich miast czy wsi. 
Pomoc i bezpieczne schro-
nienie znaleźli u swoich są-
siadów. Jak wynika z danych 
Straży Granicznej od począt-
ku agresji rosji, granicę pol-
sko-ukraińską przekroczyło 
ponad 4,71 mln uchodźców 
z Ukrainy. Jednak w tym 
samym okresie z Polski do 
Ukrainy wyjechało już łącz-
nie 2,786 mln osób.

Wojna na Ukrainie zmie-
niła też życie Polaków. Wielu 
rodaków ruszyło pod granicę 
by jak najszybciej udzielić 
pomocy i wsparcia tłumnie 
przybywającym uchodźcom. 
W niemal każdej miejsco-
wości ruszyły zbiórki najpo-
trzebniejszych rzeczy.Wielu 
Polaków zdecydowało się 
przyjąć uciekających przed 
wojną pod swój dach. Jestem 
dumna, że jako naród potra-
filiśmy się tak szybko zjed-
noczyć i otworzyliśmy swoje 
serca na pomoc uchodźcom. 

Teraz jednak za swoją do-
broć i przyjęcie obywateli 
Ukrainy do swoich domów 
większość z nich zmuszona 
jest słono zapłacić. Dokład-
niej chodzi o opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych. Poli-
tyka gmin w kwestii śmiecio-
wej jest bowiem bardzo róż-

na. Jedne gminy umarzają, 
drugie z kolei upominają.

Leszno czy Związek Mię-
dzygminny Centrum Zago-
spodarowania Odpadów SE-
LEKT, który działa na terenie 
Czempinia, Opalenicy, Buku, 
Grodziska Wielkopolskie-
go i Zbąszynia przypomina 
swoim mieszkańcom o ko-
nieczności zaktualizowania 
deklaracji śmieciowej od 
pierwszego kwietnia. W tym 
przypadku właściciele nie-
ruchomości, którzy przyjęli 
uchodźców pod swój dach 
muszą się liczyć z finanso-
waniem kosztu ich pobytu, 
a także z podwyżką za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi. Podobną praktykę 
zastosował „Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi, który zrzesza 
dwanaście gmin północnej 
Wielkopolski. Osoby, które 
przyjęły obywateli Ukra-
iny otrzymały wezwania do 
złożenia deklaracji zwięk-
szających liczbę osób za-
mieszkujących, a tym samym 
zwiększenie opłat za wywóz 
odpadów komunalnych.

Z kolei Prezydent przygra-
nicznego Chełma wprowa-
dził „bon komunalny”, który 
pozwala zarówno osobom 
fizycznym jak przedsiębior-
com prowadzącym usłu-
gi hotelarskie i noclegowe, 
którzy nieodpłatnie kwa-
terują uchodźców, uzyskać 
zwolnienie z opłat za wodę 
i śmieci. Podobnie uczynił 
prezydent Otwocka.  Pozwo-
lił umarzać właścicielom 

domów jednorodzinnych 
i lokali mieszkalnych opłat za 
odpady komunalne, za okres, 
w którym gościli uchodźców. 
Urząd Miasta w Lublinie rów-
nież nie podejmuje czynności 
w kierunku egzekwowania 
opłat za gospodarowanie 
odpadami od właścicieli nie-
ruchomości, na których prze-
bywają uchodźcy z Ukrainy. 
W moim okręgu dobrym 
przykładem jest Burmistrz 
Czarnkowa, który zdecydo-

wał się nie pobierać dodat-
kowych opłat za goszczących 
w wielu domach uchodźców.

Ponadto Prezydent Kielc 
zwrócił się Regionalnej Izby 
Obrachunkowej z zapyta-
niem o możliwość uznania 
ważnego interesu podatnika 
przy rozpatrywaniu wnio-
sku o umorzenie zaległości 
z tytułu opłat komunalnych 
właścicielom nieruchomo-
ści, którzy przyjęli do siebie 
obywateli Ukrainy. W ocenie 

RIO, organ podatkowy może 
w części umorzyć zaległą 
opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 
Podstawę prawną takiego 
zwolnienia może być art. 
67a § 1 pkt 3 ordynacji podat-
kowej, przy uwzględnieniu 
ważnego interesu publiczne-
go, rozumianego jako respek-
towanie wartości wspólnych 
dla danej społeczności lo-
kalnej, takich jak: sprawie-
dliwość oraz bezpieczeń-
stwo. Jednak ważny interes 
publiczny należy odnosić do 
indywidualnej sytuacji po-
datnika, a przesłanki umo-
rzenia mogą być dokonane po 
wnikliwym rozważeniu całe-
go materiału dowodowego. 
Mając na względzie zasady 
prowadzenia postępowania 
podatkowego możliwe jest 
w przedmiotowej sprawie 
wydanie decyzji umorzenio-
wych bez analizy sytuacji fi-
nansowej osoby składającego 
wniosek. 

Zatem dlaczego jedne 
samorządy mogą umarzać 
opłaty, a drugie żądają dopłat 
często w parze z podwyżką? 
Dlaczego osoby, które zde-
cydowały się pomóc teraz 
muszą za to zapłacić? Miejmy 
świadomość tego, że żaden 
powiat czy gmina nie dyspo-
nuje taką ilością mieszkań, 
aby zakwaterować uciekają-
cych przed wojną obywateli 
Ukrainy. To właśnie dzięki 
tym ludziom, którzy otwo-
rzyli drzwi swoich domów 
uchodźcy mogli znaleźć bez-
pieczne schronienie. Jestem 

ogromnie wdzięczna wszyst-
kim tym, którzy zdecydowa-
li się pomóc. Im należy się 
wsparcie, a nie nakładanie na 
nich dodatkowych obciążeń 
finansowych.

Ministerstwo Klimatu 
monitorujesytuację i anali-
zuje rozwiązania w zakresie 
wsparcia samorządów w za-
kresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w kontekście 
kryzysu uchodźczego. Zło-
żyłam już oficjalne zapyta-
nie w Departamencie Go-
spodarki Odpadami w tym 
temacie. Uważam, że gości 
nie powinno się traktować 
jako mieszkańców. W wielu 
przypadkach są to krótkie 
pobyty, bo Uchodźcy albo 
wracają na Ukrainę, albo się 
usamodzielniają. Od samego 
początku wspierałam obywa-
teli Ukrainy, teraz wspieram 
również tych, którzy goszczą 
ich w swoich domach.

Chciałabym, aby zarząd 
PRGOK pochylił się nad tą 
sprawą, spróbował chociaż 
rozważyć i przeanalizować 
możliwości umorzenia opłat 
za odpady w gminach, gdzie 
przykładowo uchodźcy nie 
przekraczają 5% mieszkań-
ców. Nie chcę się odnosić do 
związków międzygminny-
ch,które z założenia powinny 
się samofinansować.W Pile 
wiemy, jak jest, gminy mu-
szą każdego roku dopłacać. 
Jednak nabijanie kieszeni na 
ludzkiej krzywdzie jest nie-
smaczne i wzbudza bardzo 
złe odczucia.

Redakcja

Rozwój Polski nie jest moż-
liwy bez rozwoju terenów 
wiejskich. Przez poprzedni 
rząd sprawy polskiej wsi zo-
stały zepchnięte na margi-
nes polityki gospodarczej 
i społecznej. Był to ciąg nie-
spełnionych obietnic, zanie-
dbań, a nawet szkodliwych 
rozwiązań. Dlatego w ramach 
Polskiego Ładu dla gmin 
i obszarów wiejskich powstał 
Program Inwestycji dla gmin 
popegeerowskich. Program 
przeznaczony jest dla gmin, 
które realnie ucierpiały na 
transformacji i przez kolejne 
lata nie mogły inwestować 
na swoich terenach. Chodzi 
o gminy, które dziś nie mają 
środków na inwestycje. Czę-
sto nie mają nawet wkładu 
własnego, aby realizować je 

przy pomocy np. funduszy 
unijnych.

Powiaty i gminy, w których 
zlokalizowane były PGR-y 
mogły wziąć udział w trzeciej 
edycji Rządowego Funduszu 
„Polski Ład”: Programu Inwe-
stycji Strategicznych. , która 
zakłada wsparcie właśnie dla 
tych jednostek. Dwie pierw-
sze edycje cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i dały 
obraz jak wiele gmin oczeku-
je takiego wsparcia.

Dziś znamy już wyniki 
trzeciej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicz-
nych dla gmin popegeerow-
skich i jest mi niezmiernie 
miło, że w moim okręgu tak 
wiele gmin uzyskało potrzeb-
ne wsparcie.

Powiat nowotomyski: 
- Powiat Nowotomyski - 1 
mln 991 tys. 046 zł na budo-
wę kładki pieszo - rowerowej 
nad rzeką Obrą w m. Nowa 
Wieś Zbąska oraz kładki 
pieszo-rowerowej nad rzeką 
Czarna Woda w m. Komoro-
wo na drodze powiatowej nr 
1731P

- Gmina Kuślin - 1 mln 960 
tys. zł na budowę drogi gmin-
nej w Śliwnie

- Gmina Lwówek - 2 mln 
400 tys. zł na przebudowę ul. 
południowej w Lwówku wraz 
z włączeniem do ul. Kamion-
ki

- Gmina Miedzichowo - 
980 tys. zł na budowę drogi 
gminnej w Starym Folwarku

- Gmina Nowy Tomyśl - 1 
mln 960 tys. zł na zagospoda-

rowanie terenu przy ul. Zbą-
szyńskiej  w Nowym Tomyślu

- Gmina Opalenica - 2 mln 
545 tys. zł na utwardzenie 
drogi gminnej Kopanki- Bu-
kowiec w granicach Kopanki

- Gmina Zbąszyń - 1 mln 
950 tys. zł na rozbudowę 
szkoły wraz z gospodarowa-
niem terenu przy rozbudo-
wanej szkole w Przyprostyni, 
gmina Zbąszyń

Powiat grodziski:
- Powiat Grodziski - 2 mln zł 
na przebudowę drogi powia-
towej nr 3584P Parzęczewo 
- Puszczykowo - Kotusz - gra-
nica powiatu - etap III

- Gmina Granowo - 2 mln 
zł na budowę ścieżek pieszo-
-rowerowych (Bielawy - Ze-
msko, Strzępiń - Niemierzyce 

oraz Kąkolewo) na terenie 
gminy Granowo

- Gmina Grodzisk Wlkp. - 
2 mln 940 tys. zł na budowę 
świetlicy wiejskiej w Kąkole-
wie

- Gmina Kamieniec - 1 mln 
470 tys. zł na rozbudowę bu-
dynku szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne

- Gmina Rakoniewice - 1 
mln 999 tys. 973 zł na budo-
wę drogi gminnej Jabłonna 
– Blinek

- Gmina Wielichowo - 3 
mln 430 tys. zł na rozbudowę 
przedszkola w Wielichowie
Powiat wolsztyński:
- Powiat Wolsztyński - 2 mln 
zł na modernizację sali spor-
towej Świtezianka w Wolsz-
tynie

- Gmina Wolsztyn - 2 mln 
zł na przebudowę obiek-
tów Szkoły Podstawowej 
w m.Stara Dąbrowa

- Gmina Przemęt - 2 mln 
450 tys. zł na budowę ulicy 
Leśnej i Wąskiej w miejsco-
wości Perkowo oraz budowę 
dróg gminnych ul. Lipowej 
i Podgórnej wraz z odwodnie-
niem w miejscowości Mochy

- Gmina Siedlec - 1 mln 960 
tys. zł na modernizację sali 
sportowej w Siedlcu

Zdaję sobie sprawę z tego, 
że liczba takich inwestycji 
jest ogromna, a to znaczące 
wsparcie w dużej mierze po-
prawi sytuację wielu gmin, 
w których niegdyś funkcjo-
nowały PGR-y.

Redakcja

Nabijanie kieszeni na ludziej krzywdzie

Wsparcie dla gmin popegeerowskich z Polskiego Ładu

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Kupię Stare monety 
z II RP lata 1923-1939

Tel. 519 503 203

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.
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Zakończony został nabór 
wniosków o dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwe-
stycji Strategicznych – PGR. 
Przypomnę, że jest to bez-
zwrotne dofinansowanie re-
alizowanych inwestycji dla 
gmin, powiatów, związków 
międzygminnych  i związków 
powiatowo-gminnych, na ob-
szarze których funkcjonowa-
ły zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki 
rolnej.

Ostatnie miesiące były cza-
sem intensywnych spotkań 
w moim okręgu wyborczym. 
Wizytowałem wiele gmin, 
w których rozmawiałem 
o potrzebie realnego wsparcia 
dla takich inwestycji, z któ-
rych korzystają mieszkańcy.- 
mówi Jan Dziedziczak, poseł 
na Sejm RP, Sekretarz Stanu 
w KPRM. – To dla mnie radość, 
ale i duma, że mogę przekazać 
informacje o kolejnym rządo-
wym wsparciu, które trafia do 
regionu leszczyńskiego.

Powyższe przedstawia się 
następująco:

Powiat kościański ze 
wsparciem: 11714000,00 zło-
tych!!!

Gmina Krzywiń   

Przebudowa i remont dróg 
gminnych i ciągów pieszo-
-rowerowych w  miejscowości 
Krzywiń ul. Kilińskiego i Chła-
powskiego 2000000,00

Gmina Kościan 
Budowa sieci wodociągo-

wej oraz kanalizacji sanitar-
nej, grawitacyjnej i tłocznej 
wraz z przyłączami w Turwi    
1064000,00

Gmina Czempiń 
Modernizacja Stacji Uzdat-

niania Wody w Gorzyczkach   
1790000,00

Powiat Kościański   
Modernizacja dróg powia-

towych nr 3899P i 3928P na 
odcinku Turew - DW 308- Ko-
paszewo 6860000,00

Powiat Rawicki ze wspar-
ciem:   17080800,00 złotych!!!

Powiat rawicki 
Przebudowa drogi powiato-

wej nr 5474P Bojanowo -Sowi-
ny, odcinek Gołaszyn-Wydar-
towo    3920000,00

Miasto Rawicz 
Przebudowa ul. Żniwnej 

w Masłowie 2000000,00
Gmina Pakosław
Remont budowlano-kon-

serwatorski kompleksu - 
przedszkola w Pakosławiu 
i budynku gospodarczego    
3332000,00

Gmina Bojanowo
Rewitalizacja miejscowości 

popegeerowskiej - Gościeje-
wice 1990800,00

Gmina Miejska Górka    
Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i  sieci wodociągo-
wej w miejscowości Zakrze-
wo oraz części m. Roszkowo     
2800000,00

Gmina Jutrosin
Budowa infrastruktury 

elektro-energetycznej-oświe-
tleniowej 2156000,00

Gmina Jutrosin  

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Zaborowo   
882000,00

Powiat leszczyńskim ze 
wsparciem: 16060046,00 zło-
tych!!!

Powiat leszczyński
Przebudowa drogi powia-

towej nr 47755P od m. Wijewo 
dp granicy powiatu leszczyń-
skiego   5782000,00

Gmina Osieczna
Budowa lokalnej oczysz-

czalni ścieków wraz z siecią 
kanalizacyjną obsługującą m. 

Drzeczkowo   2646000,00
Gmina Lipno
Budowa infrastruktury dro-

gowej łączącej miejscowość 
Gronówko z drogą wojewódz-
ką nr 309    2000000,00

Gmina Krzemieniewo   
Utworzenie żłobka w Garzy-
nie 1764000,00

Gmina Świeciechowa
Budowa drogi ul. Zielonej 

i Lipowej w Święciechowie, 
ul. Kwiatowej w Przybyszewie 
oraz ul. Leszczyńskiej w Dłu-
gich Starych 1623180,00

Gmina Świeciechowa
Budowa oświetlenia ulicz-

nego na terenie Gminy Świę-
ciechowa 774866,00

Gmina Włoszakowice   
Przebudowa drogi gminnej 
w m. Ujazdowo   1470000,00

Powiat gostyński ze wspar-
ciem:    20740934,00 złotych!!!

Gmina Poniec 
Modernizacja Stacji Uzdat-

niania Wody Drzewce oraz in-
frastruktury – wodno ścieko-
wej na terenie Gminy Poniec    
2940000,00

Gmin Piaski Opracowanie 
dokumentacji projektowej 
wraz z wykonaniem przebu-
dowy i termomodernizacji 
świetlicy wiejskiej w Lipiu do 
aktywnej rekreacji mieszkań-

ców   2000000,00
Gmin Krobia
Termomodernizacja bu-

dynku Szkoły Podstawowej 
w Pudliszkach oraz budynku 
Przedszkola Samorządowego 
przy ulicy Szkolnej w Pudlisz-
kach 3332000,00

Powiat Gostyński
Przebudowa drogi powia-

towej nr 4908P na odcin-
ku Pogorzela-Kaczagórka    
2000000,00

MZWiK w Strzelcach 
Wielkich  

Budowa hali sportowej 
wraz z zapleczem w Gostko-
wie 3000000,00

Gmina Pępowo 
Budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej z przyłączami w ob-
rębie m.Babkowice - etap II    
3100000,00

Gmina Borek Wielkopol-
ski 

Budowa przy boisku 
sortowym w Borku Wlkp.   
2548000,00

Gmina Pogorzela
Przebudowa ul. Ogrodowej 

w Pogorzeli   520934,00
Gmina Gostyń
Budowa sieci wod-kanal. 

sanitarnej w miejscowości 
Witoldowo 1300000,00

Ewa Rosik

65.595.780.00 złotych trafia do regionu leszczyńskiego!!!

Na powierzchni 65 000 m2 zgromadziliśmy wiele wspaniałych atrakcji, takich jak: 
prehistoryczne zwierzęta, gigantyczne owady, interaktywne place zabaw, Park Miniatur, Mini Zoo, 

Mini Park Linowy, plac zabaw Krokodyl, kreatywna piaskownica, papugarnie ARA oraz pierwsza 
w Polsce Podniebna Eko-Wioska!  

Nowość tego lata

STREFA WODNA
Najlepsza atrakcja na upalne dni!

Strefa wodna to atrakcja dla każdego, zarówno dla małych jak i dużych dzieci. Czekają na Was między 
innymi: wodne tory przeszkód, tor Simboardowy, dmuchany rekin oraz Wielka Minionkowa Zjeżdżalnia.

Nie zapomnijcie o akcesoriach plażowych!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wydarzeniami i ofertą!

Dla osób, którym szczególnie spodoba się pobyt w DeliParku  zapraszamy do naszego 
Hotelu i Restauracji Delicjusz.

U nas również można zrealizować bon turystyczny. „ZAKUP BILETU WSTĘPU DO DELI Parku JEST JEDNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ
REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE PARKU.”

DELI Park, to doskonałe miejsce 
na wypoczynek i zabawę
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W dniu 26 czerwca br. Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie 
w Opalenicy, obchodziło swój 
Jubileusz 30 Lecia Reaktywa-
cji. 

Jak znamy z historii , ruch 
Bracki w Polsce sięga XV 
wieku. Niestety okres wojen-
ny, a potem ustrój komuni-
styczny spowodował zastój 
w działalności bractw. Aż 
w końcu upadek komuni-
zmu w 1991 roku przyniósł 
Renesans w odbudowie Ru-
chu Brackiego w Polsce. Też 
tak było i z naszym. W 1992 
roku na jednym ze spotkań 
czwartkowych lokalnych 
rzemieślników padł pomysł 
reaktywowania Bractwa 
w Opalenicy. A prekursorem 
tego pomysłu był śp. Andrzej 
Szumiński. Potem wieloletni 
prezes tutejszego Bractwa. 

Tak minęło 30 lat od tego 
momentu. Tak też w tą nie-
dzielę 26 czerwca posta-
nowiliśmy uczcić ten fakt 
historyczny. Tym bardziej , 
iż jesteśmy jednym z wielu 
Bractw które rozpoczęły pro-
ces odnowy ruchu brackiego 
w Polsce. Uroczystość roz-
poczęła się tradycyjnie mszą 
św. Po niej zaś odbył się uro-
czysty przemarsz w akompa-
niamencie orkiestry dętej na 
strzelnicę Bracką. Tam zaś 
na placu parkowym odbyła 
się cześć oficjalna, podczas 
której, oprócz odznaczeń 
zjednoczeniowych, dokona-
na została koronacja nowe-
go Króla Kurkowego na rok 
2022/2023. A królem został 
Brat Roman Wieczorek. Ry-
cerzami zaś bracia Piotr Lu-
dwiczak i Dawid Kamiński. 
Następnie po przedstawie-

niu krótkiej historii bractwa 
przez prezesa Fryderyka 
Pąpka , prezes odbierał wiele 
ciepłych życzeń z tej okazji 
od zaproszonych gości. Za co 
im serdecznie dziękujemy. 
Po części oficjalnej goście 
zostali zaproszeni na poczę-
stunek. A po nim rozpoczęły 
się jubileuszowe zmagania 
strzeleckie. 

Tegoroczna uroczystość 
miała podwójny wydźwięk. 
Nie tylko w ruchu brackim, 
gdzie udział brało wiele braci 
niemal z całej Polski. Od Kra-
kowa po Pomorze. Udział też 
wzięli bracia z partnerskiego 
niemieckiego miasta Storkow 
. To w ten weekend odbywały 

się Dni Opalenicy. Co dodat-
kowo pozwoliło na uatrak-
cyjnienie mieszkańcom spę-
dzenia wolnego czasu ale 
i przybliżenie historycznego 
wydarzenia z działalności 
naszego bractwa. Którzy 
również brali udział w całej 
uroczystości i strzeleckich 
zmaganiach. Swą obecnością 
podczas obchodów zaszczy-
cili przedstawiciele lokal-
nych władz z  Burmistrzem 
Opalenicy panem Tomaszem 
Szulcem oraz V-ce Burmi-
strzem Pawłem Jakubow-
skim na czele. Zaszczycili 
również przedstawiciele du-
chowieństwa tj. proboszczo-
wie opalenickich parafii tj: 
ks. Zbigniew Kuźnicki oraz 
ks. Antoni Lorenz. Niestety 
w związku z obowiązkami 
służbowymi, nie udało się 
uczestniczyć naszemu hono-
rowemu członkowi bp. Zdzi-
sławowi Fortuniakowi. Lecz 
po przez swego namiestnika 
przekazał najszczersze ży-
czenia. 

Uroczystość zakończyła 
się w późnych godzinach po 
południowych. A na zakoń-
czenie, wszyscy uczestni-
cy uroczystości zasiedli do 
wspólnego stołu biesiadnego 
aby powspominać miniony 
okres 30 lat. Okres , który dla 
wielu bractw był bardzo pra-
cowity i owocny. Wszystkim 
uczestnikom oraz gościom 
serdecznie dziękujemy za 
wspólne uczczenie tak waż-
nego jubileuszu dla naszego 
bractwa. 

Z pozdrowieniem Zarząd 
i Członkowie KBS Opalenica. 

Prezes Bractwa Fryderyk Pąpka . 

30 lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego w Opalenicy 

Gwiazdą „Dni Gminy Dopie-
wo 2022” był w tym roku An-
drzej Piaseczny, jeden z naj-
popularniejszych polskich 
wokalistów. Sobotni dzień 
pełen był koncertów, poka-
zów i animacji.

Na dopiewskiej scenie wy-
stąpili: Marta Podulka, Bar-
bara Parzęczewska z Ewą Ol-
szewską, Daria Udovichenko, 
a także Orkiestra Dęta Gminy 
Dopiewo, Klub Taneczno – 
Sportowy „Activus”, zabawę 
taneczną poprowadził DJ 
Maco eR. Tegoroczne show 
prowadzili Magdalena Rataj 
i Maciej Narożny.

Było kilka powodów, by 2 
lipca być w Dopiewie na placu 
gminnym i bawić się na festy-
nie. Bramy dla publiczności 
zostały otwarte o godz. 15:00. 
Przy placu zlokalizowana zo-
stała strefa gastronomiczno – 
handlowa. A na placu?

Przez kilka godzin dzieci 
mogły korzystać z bezpłat-
nych dmuchańców. Równo-
legle odbywały się różnego 
rodzaju pokazy i animacje.

Pierwsze zaplanowano już 
na 15:30.  Można było zoba-
czyć w akcji wicemistrzynię 
świata w bikejoringu, z jej 

mistrzowskimi psami  i do-
wiedzieć się więcej na temat 
tego, jak rozpocząć aktyw-
ność sportową z czworono-
giem i jak robić to mądrze .

Następnie do strzelania 
z łuku zaprosił  Klub Łuczni-
czy „Grot” . Anastazja – in-
struktorka fitness, zachęcała 
do ćwiczeń tych, którzy wy-
znają maksymę „W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Z kolei 
Klub Karate „Empi” zapro-
sił mieszkańców na pokazy 
walki i samoobrony . Ponadto 

w Białym Miasteczku można 
było sprawdzić stan swojego 
zdrowia.

Jako pierwsi na scenie za-
prezentowali się tancerze 
Klubu Taneczno – Sporto-
wego „Activus” . Między ich 
występy wpleciony został 
koncert światowych przebo-
jów w wykonaniu Orkiestry 
Dętej Gminy Dopiewo. Pod-
czas 9 lat istnienia uzbierało 
się w jej repertuarze kilka-
dziesiąt utworów, wśród któ-
rych nie brakuje tych z list 

przebojów . Towarzyszyła jej  
nowa Grupa Mażoretek, na-
bierająca doświadczeń pod 
skrzydłami Klubu „Activus”.

Już podczas występu dę-
ciaków można było usłyszeć 
17-letnią Darię Udovichenko. 
Ta wokalistka i saksofonistka 
pochodzi z Krzywego Rogu. 
Jest laureatką i finalistką 
wielu krajowych i między-
narodowych konkursów na 
Ukrainie. Daria zaśpiewała 
z Orkiestrą przebój „Bella 
ciao” (ukraińskie słowa jej 
wersji tej powstańczej, wło-
skiej piosenki, znanej z filmu 
„Dom z papieru” – napisała jej 
mama), Młoda ukraińska ar-
tystka pojawiła się na scenie 
trzykrotnie, między koncer-
tami innych wykonawców .

Podczas pierwszego z tych 
spotkań popis możliwości 
wokalnych, które część z nas 
zna z telewizyjnego show, 
dały: Barbara Parzęczewska 
i Ewa Olszewska – uczest-
niczki drugiej edycji „The Vo-
ice of Senior”. Barbara tę edy-
cję wygrała, Ewa doszła do 
półfinału. Panie doskonale 
się rozumieją i dobrze współ-
brzmią w przebojowym re-
pertuarze, który przygo-

towały. Śpiewają polskie 
i światowe evergreeny. Warto 
wspomnieć, że zwyciężczyni 
muzycznego show była pod-
opieczną Andrzeja Piasecz-
nego –  gwiazdy wieczoru 
„Dni Gminy Dopiewo”.

Oznaczać mogło to coś 
więcej niż tylko ich minięcie 
się na schodach i rozmowę 
przy scenie!Podczas finało-
wego koncertu ten niepo-
wtarzalny duet zabrzmiał 
właśnie tu, na scenie podczas 
Dni Dopiewa 2022.

Kolejną muzyczną odsło-
ną wydarzenia był koncert 
Marty Podulki w wyjątko-
wym programie „Tribute to 
Adele”, zawierającym znane 
piosenki charyzmatycznej 
Brytyjki, ale i z pewnością 
podkreślającym wyjątkową 
siłę głosu Marty . Ma ona na 
swoim koncie ponad dekadę 
doświadczeń, a w kapeluszu 
także kilka własnych szla-
gierów. Nie jest tajemnicą, że 
z Marta od lat współpracuje 
wyjątkowo kulturalny do-
piewianin – Jan Sawiński. To 
klawiszowiec i aranżer w ze-
spole Marty.

dopiewo.pl/ Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Andrzej Piaseczny na Dniach Dopiewa
Z uwagi na wprowadzone dra-
styczne podwyżki cen ogrze-
wania mieszkań w budynkach 
zarządzanych przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową w Nowym 
Tomyślu burmistrz Paweł Adam 
podjął interwencję wspólnie 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Nowym Tomyślu. W piśmie 
skierowanym do Wojewody 
Wielkopolskiego Michała Zie-
lińskiego proponuje zwołania 
Wojewódzkiego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego, który 
niezwłocznie powinien podjąć 
niezbędne działania, aby za-
pobiec tej dramatycznej sytu-
acji. Pismo w dniu dzisiejszym 
również zostało wysłane do 
wszystkich parlamentarzystów, 
także do Powiatowego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowe-
go Starosty Powiatowego. W tej 
sprawie na bieżąco będziemy 
informować o podjętych dzia-
łaniach. Wszystkie informacje 
dotyczące tego, jakie działania 
są podejmowane w związku z 
drastycznymi podwyżkami cen 
ogrzewania mieszkań w Spół-
dzielni Mieszkaniowej w No-
wym Tomyślu można znaleźć 
w zakładce Spółdzielni Miesz-
kaniowej: http://ogrzewanie.
smnt.pl  Miasto i Gmina Buk

Burmistrz Buku 
interweniuje
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Kapelan wielkopolskiej „So-
lidarności” mówił w poran-
nej rozmowie Radia Poznań 
o spotkaniu z Ojcem Świę-
tym na Łęgach Dębińskich. 
Razem z papieżem modliło 
się tam ponad milion ludzi. 
Duszpasterz i uczestnik spo-
tkania zwrócił uwagę na to, 
jak wierni samodzielnie się 
organizowali – bez udziału 
komunistycznych służb.

„Dla mnie ten czas był fe-
nomenem” – mówił ksiądz 
Tadeusz Magas.

Przy tej ogromnej rzeszy 
ludzi był porządek. Klimat 
modlitewny i tak dalej były 
oczywiste, nie ma co tego 
kwestionować. Ale życzliwość 
ludzi była wielka. Gdyby taka 
atmosfera pozostała na po-
zostałe dni, lata, to byłoby to 
miasto idealne w zachowaniu 
się. Tak ludzie sobie pomaga-
li. Ta ich życzliwość ogromna. 
Nikt nie musiał wywalczać 
sobie miejsca. Pomagali sobie 
ludzie nawzajem. Także od 
strony organizacyjnej był to 
wzorcowy przykład - wspo-
mina ksiądz Tadeusz Magas.

Ksiądz Magas przypomniał 
także anegdotę związaną 
z wizytą Ojca Świętego w Po-
znaniu. Tego dnia niebo było 
bezchmurne i modlący się 
wracali z opalenizną z jednej 
strony. Po tym można było 
łatwo poznać, kto brał udział 
w uroczystości. Spotkanie na 
Łęgach Dębińskich odbyło się 
20 czerwca 1983 roku, czyli 
w trakcie zawieszonego sta-
nu wojennego. Ojciec Święty 
chciał spotkać się z wiernymi 
pod Krzyżami Poznańskimi 
upamiętniającymi robotni-
czy zryw z 1956 roku. Na to 
nie zgodziły się jednak komu-
nistyczne władze.

Wierni będą wspominać 
pielgrzymkę Jana Pawła II 
dziś o godzinie 21 przy Krzy-
żu na Łęgach Dębińskich 
w Poznaniu.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat:

Roman Wawrzyniak: Do-
kładnie 39 lat temu do Po-
znania po raz pierwszy 
w historii przyjechała gło-
wa Kościoła katolickiego 
i jednocześnie nasz rodak 
– papież Jan Paweł II. Jakie 
obrazy pozostały z tamtej 
historycznej wizyty? Miał 
ksiądz wtedy chyba jakieś 
39 lat.
ks. Tadeusz Magas: Takim 
byłem młodzieńcem wtedy. 
Wspomnę, że na spotkanie 
z Janem Pawłem II szedłem 
całą noc w pielgrzymce pie-
szej, bo byłem wówczas wi-
kariuszem w Buku. Ogromna 
rzesza ludzi zdecydowała się 
pójść ponad 30 kilometrów. 
Stworzyliśmy 3 grupy i szli-
śmy całą noc, żeby rano być 
już na Łęgach Dębińskich. 
Najważniejszym momentem 
dla mnie było, kiedy Ojciec 
Święty wspomniał księ-
dza arcybiskupa Baraniaka. 
Ksiądz arcybiskup Antoni Ba-
raniak udzielił mi sakramen-

tu kapłaństwa. Teraz jeszcze 
ksiądz arcybiskup Marek Ję-
draszewski, który przybliżył 
nam postać poprzez swoje 
opracowania naukowe oraz 
pani Jolanta Hajdasz, która 
zrobiła to poprzez film.

Ja nie bez powodu mówiłem 
o historycznym wydarze-
niu. Z jednej strony przyje-
chała po raz pierwszy głowa 
Kościoła katolickiego, ale 
z drugiej było tam bardzo 
dużo ludzi. Chyba nigdy nie 
było w Poznaniu tak dużego 
zgromadzenia.
Tam było ponad milion lu-
dzi. Po chrzcie świętym, co 
było ważnym wydarzeniem 
i dla miasta i dla Polski, to 
jedno z najważniejszych 
wydarzeń miasta Poznania. 
Dlatego od wielu lat z panem 
Stanisławem Grzesiekiem 
prowadzimy spotkania mo-
dlitewne, pięknie pomaga 
też Piotr Witkowski, jak był 
proboszczem na Osiedlu Pia-
stowskim, to parafia Święte-
go Pawła uczestniczyła w ich 
przygotowaniu. Zawszę mó-
wię o pielgrzymce – to jest 
największe wydarzenie w hi-
storii miasta Poznania.

Przypomnijmy, to był rok 
1983, dokładnie 23 czerwca, 
papież, jak podają źródła, 
mówił dokładnie 28 minut 
– od 10:54 do 11:22. Ale dzi-
siaj nie chodzi o to jak długo 
mówił, ale co do nas mówił. 
Na początku podkreślał hi-
storyczne znaczenie Pozna-
nia jako miejsca, które ode-
grało fundamentalną rolę 
nie tylko w historii chrze-
ścijaństwa, ale też państwa 
i kultury polskiej. Jak mó-
wił, kultura polska posiada 
znamiona nade wszystko 
z ac ho d n io - e u ro p e j sk ie . 
I tutaj rozbrzmiały brawa, 
nie po raz ostatni zresztą. 
Coś o czym dzisiaj należało-
by przypomnieć niektórym 
naszym zakompleksionym 
rodakom – że cały czas nale-
żymy do tej zachodnio-eu-

ropejskiej cywilizacji.
Warto dopowiedzieć, że to 
był zawieszony stan wojenny. 
Bo stan wojenny trwał do 22 
lipca 1983 roku. A więc jesz-
cze trwał, choć był w zawie-
szony w grudniu 1982 roku. 
Stąd taka sytuacja i jak wy-
brzmiały słowa o naszym 
mieście i historii, wspomnia-
ny zresztą był ksiądz Waw-
rzyniak, który się wpisuje 
jako wielki społecznik, a dziś 
czasem nam się księżom za-
rzuca zaangażowanie w po-
litykę, ale wtedy nasi księża 
poznańscy byli przykładem 
jak duszpasterstwo i troska 
o dobro wspólne miały wiel-
kie znaczenie. Dlatego Ojciec 
Święty przypomniał Pozna-
niowi o pięknej postawie pa-
triotycznej w wymiarze ludzi 
wierzących.

Mówił też o symbolach. 
Symbolem praw Polaka 
był wóz Drzymały. Ale też 
wspominał nazwiska wiel-
kich poprzedników, choć-
by arcybiskupa Floriana 
Stablewskiego czy wspo-
mnianego księdza Piotra 
Wawrzyniaka. Papież mó-
wił też o tym, co robić, żeby 
zmniejszać różnice w pozio-
mie życia między mieszkań-
cami miast i wsi. Te słowa 
można powtórzyć dzisiaj: 
„Czyńcie Ziemię sobie pod-
daną”.
Przywoływał słowa prymasa 
Wyszyńskiego. On jako wiel-
ki prymas widział ten dramat 
ludzi w środowisku wiejskim 
i przypomniał o tym bar-
dzo ważnym środowisku. 
Jak pamiętam poprzez taką 
metaforę, porównanie zie-
mi zasianej i nieposianej. Ta 
ziemia porośnięta trawą to 
jest mocna ziemia, a ziemia 
ogołocona jest zawsze ziemią 
słabą, tak jak społeczeństwo 
pozbawione kultury agrar-
nej. To było bardzo wymow-
ne.

Jak to się udało zorganizo-
wać? Żeby w takim czasie 

tyle osób tam się zgroma-
dziło.
Czekaliśmy jako cała Polska 
na to spotkanie. A Wielko-
polska w sposób szczególny. 
Jeszcze tak na świeżo, bo był 
stan wojenny, znaliśmy do-
świadczenia naszych braci 
internowanych. Pamiętali-
śmy o miejscach takich jak 
Ursus, gdzie ginęli ludzie. My 
czekaliśmy na kogoś, kto za 
nas coś powie. Ojciec Święty 
mówił często, że mówi do nas 
i za nas. I stąd tak duże ocze-
kiwanie. To spotkanie mia-
ło odbyć się pod Krzyżami 
Poznańskim. Ojciec Święty 
pragnął być w tym miejscu. 
Władze polityczne próbo-
wały manewrować, zwodzić, 
wiem, że ksiądz biskup Zdzi-
sław jest doskonale zoriento-
wany w historii przygotowy-
wania tej pielgrzymki. Nim 
władze polityczne podjęły 
decyzję o tym miejscu, były 
propozycje spotkania poza 
miastem, co byłoby trudne 
ze względu na niemal nie-
możliwy dojazd komunika-
cją. Opatrznościowo te Łęgi 
Dębińskie wypadły bardzo 
korzystnie dla całego spo-
tkania. I warto pamiętać, jak 
wspominali koledzy, całą 
noc na tym placu trwały już 
modlitwy. Nie było potrze-
ba policji czy milicji. Ludzie 
sami się organizowali i po-
magali sobie nawzajem. To 
było wzorowe pokazanie jak 
można organizować się bez 
służb urzędowych i to było 
fantastycznie przygotowane.

Papież wspominał o tym 
zburzonym przez hitlerow-
ców pomniku Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, 
który stał przy dzisiejszej 
ulicy Święty Marcin. I tak-
że o Krzyżach Poznańskich, 
przed którymi nie było mu 
dane stanąć, chociaż po-
wiedział, że klęka duchowo 
przy tym miejscu.
Ładnie to określił. Dobrze, 
że Ojciec Święty nam przy-
pomniał o tym, a później tę 

myśl podjął Akademicki Klub 
Obywatelski, żeby odbudo-
wać ten pomnik. Ten pomnik 
musi wrócić do Poznania, to 
miasto jest okaleczone bez 
tego pomnika. To jest jakiś 
symbol wiary naszego poko-
lenia i walki o niepodległość. 
O przynależność do Polski. 
To było takie przypomnienie 
nam, że ten pomnik powi-
nien wrócić do miasta.

Zwłaszcza jak się przypo-
mni, że ta postać Chrystusa 
była wywożona przez Niem-
ców na jakimś sznurze.
Tam stał pomnik Bismarcka. 
I to było miejsce tylko dla 
Niemców. Tam Polacy nie 
mogli wstępować. Dlatego 
to było tak ważne, żeby jak 
najszybciej to miejsce uświę-
cić jakimś innym znakiem. 
Skandaliczne było zachowa-
nie Niemców wobec Chry-
stusa.

To prawda. Wiadomo, że 
dzisiaj w tym miejscu ten 
pomnik nie powstanie, ale 
może powstanie w innym?
Akademicki Klub Obywatel-
ski pracuje nad tym. Dla mnie 
ciekawym znakiem było za-
chowanie się świętej pamięci 
Klemensa Mikuły, który był 
architektem Malty, i kiedy 
Staszek Mikołajczak i Maciej 
Musiał pojechali do Mikuły 
na rozmowę, mówili, że na 
pewno się nie zgodzi, ale on, 
kiedy dowiedział się, że taki 
pomnik może powstać, to po-
wiedział, że on się doczekał 
takiej chwili, że ten pomnik 
wróci do Poznania, oni mieli 
inne miejsce przy kościele, 
ale on powiedział, że ma inny 
pomysł i wskazał to miejsce 
blisko Malty. Jako architekt 
wiedział, gdzie ten pomnik 
powinien stanąć.

Przy ulicy Jana Pawła II. 
Może to jest zobowiązanie 
wobec tamtej historycznej 
wizyty?
Też tak może być. Zarząd 
AKO pilnuje tego i rozmowy 

są prowadzone chyba dosyć 
dobrze.

Jeszcze wróćmy do piel-
grzymki papieża Jana Pawła 
II. Jaka była na niej atmos-
fera?
Dla mnie ten czas był feno-
menem. Przy tej ogromnej 
rzeszy ludzi był porządek. 
Klimat modlitewny i tak da-
lej były oczywiste, nie ma 
co tego kwestionować. Ale 
życzliwość ludzi była wielka. 
Gdyby taka atmosfera pozo-
stała na pozostałe dni, lata, 
to byłoby to miasto idealne 
w zachowaniu się. Tak ludzie 
sobie pomagali. Ta ich życzli-
wość ogromna. Nikt nie mu-
siał wywalczać sobie miejsca. 
Pomagali sobie ludzie nawza-
jem. Także od strony orga-
nizacyjnej był to wzorcowy 
przykład. I oczywiście był 
też duch modlitwy. I jeszcze 
jedna ciekawa rzecz. Kto był 
na tym spotkaniu, to był opa-
lony z jednej strony. Można 
było rozpoznać takich ludzi, 
jak wracali do pracy, to wiara 
potem mówiła „no tak byłeś 
na spotkaniu z papieżem”. No 
i teraz, od 30 lat spotykamy 
się na Łęgach Dębińskich.

Dzisiaj też będzie takie spo-
tkanie.
Dzisiaj też. Serdecznie za-
praszamy tych, którzy teraz 
słuchają, przekażcie też naj-
bliższym to zaproszenie. O 21 
jest spotkanie modlitewne 
pod Krzyżem Jana Pawła II 
na Łęgach Dębińskich. Wspo-
mnę, że kiedy Ojciec Święty 
odszedł już do Pana, ja tro-
chę zostałem pomysłodaw-
cą, sobie trochę naważyłem, 
bo bez przemyślenia, kiedy 
trwało nabożeństwo żałob-
ne i dziękczynne zarazem, 
zawołałem, że od dzisiaj każ-
dego drugiego dnia miesiąca 
spotykamy się tutaj prosząc 
Boga, żebyśmy doczekali się 
czasu wniesienia na ołtarze 
i przez 6 lat każdego miejsca 
spotykaliśmy na modlitwie 
i zimą i latem, kiedy był mróz 
i deszcz lub słońce.

Warto też przypomnieć, że 
dzisiejsze spotkanie pod 
krzyżem na Łęgach Dębiń-
skich będzie się odbywało 
w obecności relikwii papie-
ża Polaka oraz matki Ur-
szuli Ledóchowskiej, któ-
ra może być pointą naszej 
rozmowy, bo ona została 
w tamtym czasie wyniesio-
na na ołtarze.
To taka dobra myśl Stani-
sława Grzesieka, żeby spro-
wadzać te relikwie. Ja też 
relikwie świętego Jana Pawła 
II zawsze przywożę. Siostry 
urszulanki przynoszą świętą 
Urszulę Ledóchowską, więc 
te relikwie są tam, przed pan-
demią można było ucałować, 
teraz poprzez błogosławień-
stwo pragniemy je uszano-
wać. Uroczyście wnosimy je 
o 21 przy śpiewie i fanfarach 
jasnogórskich i jest to piękne 
spotkanie modlitewne. Za-
praszam.

39 lat od pielgrzymki Jana Pawła II do Poznania
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W dniach 6.07-9.07.2022 
r. delegacja Powiatu Gro-
dziskiego przebywała we 
współpracującym Powiecie 
Lahn-Dill w Niemczech. Na 
zaproszenie Starosty Powia-
tu Lahn-Dill – Wolfganga 
Schustera, do stolicy Powiatu 
– Wetzlar przyjechali Wice-
starosta Grodziski Sławomir 
Górny oraz Sekretarz Powia-
tu Tomasz Dolata.

Przedstawiciele Powiatu 
Grodziskiego wzięli udział 
w obchodach „Święta Woła” 
w ramach którego zorga-
nizowano pokaz zwierząt, 
wystawę informacyjno-kon-
sumencką oraz zwiedzanie 
muzeum sprzętu rolniczego. 

Ponadto delegacja miała oka-
zję zobaczyć nowo powstałe 
budynki szkół: im. Theodora 
Heussa i im. Goethego w We-

tzlar. Wizyta była okazją do 
wymiany doświadczeń i po-
głębiania współpracy między 
naszymi Powiatami.

Delegacja Powiatu Grodziskiego w Wetzlar

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14

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

ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

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

Powiat grodziski
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Na ostatnim,przed wakacyj-
ną przerwą (28.06.2022) spo-
tkaniu Dyskusyjnego Klubu 
Książki,dzieliliśmy się na-
szymi odczuciami na temat  
książki pt. Służące do wszyst-
kiego „Joanny  Kuciel-Frydry-
szak. Autorka pokazuje los 
wiejskich dziewczątzatrud-
nianych w domach miesz-
czańskich, zaczynających 
służbę najczęściej w wieku lat 
piętnastu. Pozbawione prawa 
do urlopu i wypoczynku, na 
nogach od świtu do nocy. Za-
rabiające grosze.Polskie „bia-
łe niewolnice” – zapomniana 
grupa kobiet z najniższej 
warstwy społecznej z pierw-
szej połowy XX wieku: nie-
doceniona, wykorzystywana, 
upokarzana i przemilczana 
do dziś. Oczyma wyobraźni 
przenieśliśmy się do małych 
skromnych pokoików i przy-
patrywaliśmy się ich pracy, 
chłonęliśmy targające nimi 

emocje. W galerii służących 
pojawiają się zarówno te, 
które zapisały się w historii: 
Anna Kaźmierczak, prabab-
cia kanclerz Angeli Merkel, 
TeosiaPytkówna, żona Stani-
sława Wyspiańskiego, Aniela 
„Ciemna”, która wymyśliła 
końcówkę Ferdydurke, ko-
munistka EtlaBomsztyk, jak 
i te bezimienne. „Służące do 
wszystkiego” to także opo-
wieść o stosunkach klaso-
wych oraz o potrzebie domi-
nacji lepiej urodzonych nad 
biedakami. To momentami 
zabawna, a czasem gorzka 
lektura. Na pewno zaś waż-
na.Zachęcamydo przeczyta-
nia książki,aby wyrobić sobie 
własne zdanie na jej temat, 
książki napisanej niezwykle 
rzetelnie, dobrym dzienni-
karskim językiem, pokazują-
cej ciekawą historię.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach

Majowe spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki poświę-
cone było książce Małgorzaty 
Halber „Najgorszy człowiek 
na świecie”, lekturze po którą 
sięga się, nie po to by umilić 
sobie popołudnie. Główna 
bohaterka Krystyna od wcze-
snych lat młodości uzależ-
niona jest 

od alkoholu i narkotyków. 
Tylko dzięki nim potrafiła 
funkcjonować we współcze-
snym świecie, dodawać pew-
ności siebie i zagłuszać lęki. 
Gdy wreszcie dojrzewa w niej 
myśl, 

że nie tędy droga i próbuje 
podjąć trudną walkę z samą 
sobą, właściwie nie otrzymu-
je wsparcia ani ze strony naj-
bliższych, ani też ze strony 

terapeutów, lekarzy. Tak na-
prawdę, nikt nie wierzy w nią, 
ani w sens tej walki. Mimo to 
bohaterka codziennie stawia 
czoła szarej rzeczywistości, 
walcząc z własnymi demona-
mi. Autorka opisuje niezłom-
ną walkę 

z nałogiem, pełną upad-
ków, chwilowych wzlotów, 
więcej w niej porażek, niż 
sukcesów. Książkę powinien 
przeczytać każdy, kto walczy 
z jakimkolwiek nałogiem – bo 
odnajdzie w niej z pewno-
ścią własne emocje. Książka 
Halber nie kończy się prze-
słaniem w stylu „i wszystko 
dobrze się skończyło”, może 
być dla czytelnika trudna w 
odbiorze, ale na pewno jest 
warta przeczytania. 

W ramach Festynu Rakonia, 
który odbywał się 5 czerwca 
2022 r.w parku krajobrazo-
wym w Rakoniewicach, z oka-
zji 770-lecia powstania osady 
oraz 360-lecia nadania praw 
miejskich, Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Rakoniewi-
cach,przygotowała okolicz-
nościowy questpn. „Historia 
Rakoniewickiego Grodu”. 
Trasa rozpoczynała się spod 
budynku biblioteki, wiodła 
ulicami miasta i kończyła 

się w parku. Aby poprawnie 
przejść quest, trzeba było 
uważnie czytać wskazówki 
w nim zawarte, a właściwe 
rozwiązanie zagadek pozwo-
liło uczestnikomodgadnąć 
hasło końcowe i dojść  do 
ukrytego skarbu. Zabawa 
wzbudziła zainteresowanie 
zarównowśród  dzieci jak 
i dorosłych, z czego ogromnie 
się cieszymy.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rakoniewicach

2 lipca od godzin popołudnio-
wych w Ogrodzie Sensorycz-
nym przy Warsztatch Terapii 
Zajęciowej w Rakoniewicach 
rozlegała się muzyka, słychać 
było śmiech i radość dzieci, 
wesołe rozmowy, a w powie-
trzu unosił się apetyczny za-
pach przepysznych potraw. 

To wszystko za sprawą fe-
stynu pn.”Witajcie wakacje” 
zorganizowanego dla miesz-
kańców gminy Rakoniewice 
oraz członków stowarzysze-
nia. Organizatorami byli Sto-
warzyszenie Pomocy Dzie-
ciom „Serce”, sołtys i Rada 
Sołecka Wsi Rakoniewice. 
Atrakcji było mnóstwo i dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. 
Koła Gospodyń Wiejskich 
z Narożnik, Drzymałowa 
i Rostarzewa konkurowały 
w rozgrzewce na najpysz-
niejsze danie jednogarnkowe 
przygotowane w tradycyj-
ny sposób na żywym ogniu. 
Przedstawiciele KGW spisały 
się na medal serwując flacz-
ki, zupe gulaszową i żeberka 
w kapuscie. Wszystko było  
przepyszne, a każdy z uczest-
ników festynu mógł poczuć 
się jak juror w programie 
telewizyjnym i oddać swój 
głos na wybraną przez siebie 
potrawe. Wybór był niesamo-
wicie trudny ale ostatecznie 
pierwsze miejsce zajęło KGW 
Drzymałowo ze swoimi feno-
menalnymi flaczkami, dru-
gie miejsce KGW Narożniki 

z rewelacyjną zupą gulaszo-
wą, a trzecie miejsce KGW 
z przepysznymi żeberkami 
w kapuście. 

Cudowną rozrywkę za-
pewniła również grupa ta-
neczna przy Młodzieżowej 
Orkiestrze detej w rosta-
rzewie. Mażoretki w swoich 
pieknych paradnych strojach 
z pomponami w rękach dały 
niesamowity spektakl. 

W programie artystycz-
nym znalazł się też występ 
rakoniewickiego zespołu 
„Laudate” oraz zespołu „Ma-
trix” z Wielichowa. Swoje 5 
minut mieli również uczest-
nicy Wtz rakoniewice oraz 
„Sebix” i Wikoria Biegaj, 
którzy przygotowali i  zapre-
zentowali utwory muzyczne.
Miejscem najbardziej oble-
ganym przez dzieci stało się 
stanowisko Eweliny Skrzyp-

czak (przez wielu znana jako 
Kreolab), która pozwoliła 
dzieciom na kreatywność 
i uczyła je przez zabawę. 
Dzieci tworzyły slimy, pusz-
czały bańki mydlane, nie za-
brakło zabaw z chustą i wielu 
innych atrakcji. 

Nieoceniona stała się po-
moc wolontariuszy ze Szkol-
nego Koła Wolontariatu w ra-
mach projektu pn.” MOCNI 
I POMOCNI” ze srodków 
Centrum PISOP. Młodzież 
aktywnie uczestniczyła i po-
magała podczas trwania ca-
łego festynu. Wolontariusze 
zaangażowali się w pomoc 
terapeutom zajęciowym przy 
malowaniu twarzy dzieciom, 
uszczęśliwiali też najmłod-
szych robiąc przepiekne, ko-
lorowe warkoczyki. 

Dyżym zaskoczeniem dla 
uczestników festynu były 

odwiedziny motocyklistów 
z Grupy motocyklowej Zie-
mi Rakoniewickiej, których  
przepiekne maszyny cieszyły 
oko, a warkot silników zapie-
rał dech w piersiach. 

Duża kolejka ustawiła się 
przy darmowej kiełbasce 
z grilla spod ręki sołtysa An-
drzeja Kubiaka. 

Nie zabrakło również słod-
kości w postaci przepysznego 
ciasta, waty cukrowej oraz 
słodkiej oranżady, a także 
świeżo pieczonych frytek 
i gorącej kawy. 

Wśród tych różnorodnych 
atrakcji ważnym punktem 
stała się strzelnica ASG, gdzie  
można było przez chwilę po-
czuć się jak zawodowy strze-
lec i trafić w sam śrtodek tar-
czy. 

Nadmiar energii dzieci 
spalały na ogromnych dmu-

chańcach oraz wóz strażacki 
gdzie mimo dostarczania za-
bawy strażacy z OSP Rako-
niewice dbali o bezpieczeń-
stwo podczas festynu. 

Nad całą oprawą muzyczną 
czuwał Jarosław Wróblewski, 
czyli „ Smile Factory”, który 
zachęcał do zabawy tanecz-
nej. 

Dziękujemy wszystkim za 
udział, pomoc i wsparcie. Do  
zobaczenia za rok!

Darczyńcy i wolontariusze:
1. Zakład Usług Komunal-

nych Rakoniewice
2. Hala Sportowo-Widowi-

skowa Rakoniewice 
3. Ochotnicza Straż Pożar-

na Rakoniewice
4. Rakoniewicki Ośrodek 

Kultury
5. Grupa Taneczna przy 

Młodzieżowej Orkiestrze Dę-
tej  Rostarzewo

6. Klub Motocyklowy Ra-
koniewice

7. „SmileFactory”
8. „Kreolab”, Ewelina 

Skrzypczak, Rakoniewice
9. Maciej Mendel, Rakonie-

wice
10. Szkolne Koło Wolonta-

riatu przy Szkole Podstawo-
wej Rakoniewice 

11. Zespół „LAUDATE”
12. Zespół „Matrix” i „Se-

bix”
13. Piekarnia, cukiernia 

Eugeniusz Kocik, Rakonie-
wice

14. Sławomir Łuczak, Sklep 
„Jedynka” Rakoniewice

15. RACPOL, Józef i Renata 
Linkiewicz, Rakoniewice

16. Maciej Kandulski, 
Urząd Miasta Grodzisk Wlkp.

17. Hurtownia „FORMAT” 
Dariusz Krawczyk, Grodzisk 
Wlkp. 

18. Wolontariusze 
19. Koło Gospodyń Wiej-

skich Narożniki
20. Koło Gospodyń Wiej-

skich Rostarzewo
21. Koło Gospodyń Wiej-

skich Drzymałowo
22.  Piekarnia, cukiernia 

„Ma - Trans” Ruchocice
23.  Jadłodajnia Ratuszowa, 

Patryk Marciniak 
 Grodzisk Wlkp.
24.  Zakład Piekarniczo – 

Cukierniczy „Mik- Mar” Sła-
wek   Hamrol, Łąkie

25. Maciej Wieczorek, Nad-
leśnictwo Grodzisk Wlkp.

Dyskusja o „białych 
niewolnicach” 

„W szponach uzależnienia 
i nałogu”… tematem spotkania 

Dyskusyjnego Klubu Książki

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Inicjatywnej Grupie Rakonia

Radosna zabawa na festynie „Witajcie wakacje”
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Zbliża się połowa roku, a to 
dobry czas aby podsumować 
działania inwestycyjne jakie 
w  pierwszych 6 miesiącach 
roku zostały zrealizowane i 
wspomnieć o tym co czeka 
nas w najbliższym czasie. 

Na Konopnickiej  
bezpiecznie i płynnie
Pod koniec kwietnia ru-

szyła przebudowa ulicy Ko-
nopnickiej w Wolsztynie. 
Trwające prace obejmą całą 
ulica o długości ponad 180 m 
i szerokości od 5,5 do 6,1 m 
oraz miejsca postojowe. Wy-
budowana zostanie tu także 
kanalizacja deszczowa wraz 
ze studniami retencyjnymi. 
Powstanie również nowe 
oświetlenie drogowe, skła-
dające się z 7 lamp ledowych. 
Miejsce to stanie się więc nie 
tylko bezpieczniejsze i bar-
dzie funkcjonalne, ale i ład-
niejsze. To istotne ze względu 
na bliskosć szkoły oraz bu-
downictwa wielorodzinnego. 
Prace potrwać mają do 9 lipca 
br. i kosztować będą, zgod-
nie z umową, 1.004.323,11 zł. 
Wykonawcą robót jest Zakład 
Drogowo-Budowlany NOJAN 
Jan Nowak z Grodziska Wiel-
kopolskiego. 

Komorowska  
z nową nawierzchnią
Przeprowadzono prace 

związane z położeniem no-
wego dywanika bitumiczne-
go na ulicy Komorowskiej w 
Wolsztynie, od skrzyżowania 
z ul. Drzymały do skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 32. 
W najbliższym czasie prze-
budowany będzie także próg 
zwalniający przy Przedszko-
lu nr 5 oraz wymalowane zo-
staną oznakowania poziome. 

W tym rejonie ruch samo-
chodowy jest bardzo inten-
sywny. Położenie tu nowego 
dywanika miało na celu za-
pobiec całkowitej dewastacji 
drogi, na której zniszczona 
była już warstwa ścieral-
na i dalsze jej użytkowanie 
groziło większym zniszcze-
niem i tym samym potrzebą 
generalnego, bardziej kosz-
townego, remontu. Wartość 
prac wyniosła ok. 250 tys. zł. 
Wykonawcą inwestycji, wy-
branym na drodze przetargu, 

jest firma POL-DRÓG z Draw-
ska Pomorskiego. 

Suchą nogą  
przez Leśną w Świętnie
Ważną inwestycją pierw-

szej połowy tego roku była 
także budowa ul. Leśniej w 
Świętnie. W miejscu gdzie 
dotychczas była polna droga 
powstał ciąg pieszo-jezdny 
z kostki brukowej o  długości 
ok. 261 m i  szerokości 5 m. 
Połączony jest on zjazdem na 
drogę wojewódzką nr DW314 
w kierunku Wilcza. Ta inwe-
stycja kosztowała zgodnie z 
umową 411.044,23 zł. 

Jaśniej i stylowo  
na 5 Stycznia w Wolsztynie
Do połowy czerwca 2022 r. 

na ulicy 5 Stycznia w Wolsz-
tynie pojawi się nowe oświe-
tlenie uliczne - 20 lamp le-
dowych, podobnych do tych, 
które w minionym roku usta-
wiono na ulicy Doktora Ko-
cha. Ich projekt zatwierdził 
konserwator zabytków. Koszt 
inwestycji zgodnie z umową 
to 327.106,82 zł. 

Łagodniej i bezpieczniej  
na wolsztyńskich progach
Trwa przebudowa progów 

zwalniających, będącego 
jednocześnie przejściami dla 
pieszych, na ulicy Doktora 
Kocha w Wolsztynie (przy 
Muzeum Roberta Kocha) 
oraz ul. 5 Stycznia w Wolsz-
tynie. Prace miają na celu 
przede wszystkim rozwiąza-
nie problemów powstawania 
zastoisk wód deszczowych 
w obrębie progów. Sytuacja 
taka zdarzała się szczególnie 
po intensywnych opadach 
deszczu. Dokonano rów-
nież złagodzenia najazdów 
na progi oraz zlikwidowano 
zaniżenia nawierzchni bitu-
micznej w sąsiedztwie najaz-
dów. W planie są także mo-
dernizacje kolejnych progów 
zlokalizowanych na terenie 
miasta.

Nowe oblicze szkoły w Tłokach 
W maju ruszyła przebu-

dowa i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Tłokach. Za-
danie obejmuje komplekso-
wą modernizację budynku, 
jego rozbudowę i częściową 
nadbudowę, dostosowanie 
budynku do obowiązujących 
warunków ochrony przeciw-
pożarowej oraz zaadaptowa-
nie istniejącej powierzchni 
mieszkalnej na cele oświato-
we.

Zaplanowano tu przebu-
dowę istniejącego budynku 
szkoły podstawowej, nadbu-
dowę istniejącej części 1-kon-
dygnacyjnej oraz rozbudowę 
budynku o pomieszczenia 
komunikacji z klatką schodo-
wą i pomieszczenia przysto-
sowane do wydawania posił-
ków z dostawy zewnętrznej 
na parterze. Na drugiej 
kondygnacji powstaną też 
toalety. Zmieni się także 
sposób użytkowania części 
mieszkalnej budynku na cele 
oświatowe. Pierwsza kondy-
gnacja zostanie dostosowana 
do potrzeb oddziałów i punk-
tów przedszkolnych.

Zakres robót obejmuje 
również m.in. wyposażenie 
obiektu w nową instalacje 
elektryczną, odgromową, te-
letechniczną, wodociągową, 
hydrantów wewnętrznych, 
kanalizacyjną, wentylacji 
oraz grzewczą. To potrzebna 
inwestycja i bardzo rozległa. 
Wartość umowy opiewa na 
kwotę 3.200.000 zł. Prace, 
zgodnie z umową potrwają 6 
miesięcy.

Ale to nie wszystko, bo ko-
lejne inwestycje czekają już 
na realizację. Są wśród nich 
te, które sfinansowane zo-
staną z budżetu gminy, ale 

i takie, na które samorząd 
miejski pozyskał i  pozyskuje 
środki zewnętrzne. 

Ważna inwestycja - Środowisko-
wy Dom Samopomocy
Dzięki staraniom samorzą-

du miejskiego nasza gmina 
otrzyma dofinansowanie w 
wysokości ponad 4,1 mln zł 
na budowę Środowiskowe-
go Domu Samopomocy. To 
trzecia, tym razem skutecz-
na, próba zdobycia wspar-
cia finansowego na ten cel. 
Wcześniejsze próby pokrzy-
żowała pandemia. - Nie zre-
zygnowaliśmy jednak z za-
biegania o pieniądze na ten 
cel – mówi Burmistrz Wolsz-
tyna, Wojciech Lis. - Efektem 
była nowa kalkulacja i nowy 
wniosek o dofinansowanie 
budowy ŚDS w Wolsztynie, 
który, jaki widać ostatecznie 
otrzymał dofinansowanie. 

Zadaniem domu będzie 
zapewnienie osobom z za-
burzeniami psychicznymi 
odpowiedniej pozamedycz-
nej opieki środowiskowej 
i społecznej tj. stworzenie 
oparcia społecznego poprzez 
zaspokajanie wszelkich in-
nych potrzeb: bytowych, 
zdrowotnych, towarzyskich, 
kulturalnych i rekreacyjnych, 

podtrzymywanie i rozwijanie 
umiejętności niezbędnych do 
możliwie samodzielnego ży-
cia. Planuje się, iż na począt-
ku w Środowiskowym Domu 
Samopomocy opiekę znajdzie 
30 osób, natomiast docelowo 
liczba ta ma zostać zwiększo-
na do 45.

Budowę obiektu zaplano-
wano przy ulicy Komorow-
skiej, w sąsiedztwie istnie-
jącego już Dziennego Domu 
„Senior+” oraz Gminnego 
Żłobka „Tęczowa Kraina”. 
Teren ten posiada drogę 
wewnętrzną, parking dla 
samochodów osobowych i 
autobusów, przyłącza kanali-
zacyjne, wodociągowe, ener-
getyczne, gazowe i sieć świa-
tłowodową. Obiekt powstać 
ma do końca 2022 r.

Dbałość o sport na wsi
Inwestujemy też na tere-

nach wiejskich. Samorząd 
pozyskał 326 tys. zł z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na  realizację aż 
w pięciu działań w ramach 
projektu „Budowa i  moder-
nizacja infrastruktury spor-
towo - rekreacyjnej oraz 
świetlic wiejskich na terenie 
gminy Wolsztyn”. Środki te 
przeznaczone zostaną na 
termomodernizację budyn-
ku sali wiejskiej w  Nowych 
Tłokach, budowę wiaty re-
kreacyjnej w m. Gościeszyn, 
montaż zestawu treningo-
wego typu Street Workout na 
ul. Garbarskiej w Wolsztynie, 
(street workout to aktywność 
fizyczna polegająca na wy-
korzystywaniu elementów 
zabudowy miejskiej lub spe-
cjalnie wykonywanych do 
tego celu parków do ćwiczeń 
opartych głównie o kaliste-
nikę, polegającą na trenin-
gu oporowym opartym na 
ćwiczeniach z wykorzysta-
niem własnej masy ciała), 
dostawę trybun sportowych 
na boisko sportowe we Wro-
niawach oraz dostosowanie 
budynku świetlicy wiejskiej i 
biblioteki we Wroniawach do 
aktualnie obowiązujących 
warunków ochrony p.poż. 
To ostatnie zadanie zostało 
zrealizowane już w marcu br. 
Wartość całego zadania wy-
ceniono na 512,8 tys. zł. 

Z początkiem czerwca, po 
dwuletniej przerwie, ruszyła 
kolejna edycja budżetu oby-
watelskiego gminy Wolsztyn. 
Mieszkańcy gminy Wolsztyn 
po raz kolejny mogą zadecy-
dować na co rozdysponować 
część wydatków z ogólnego 
budżetu miejskiego. Szcze-
góły określa uchwała nr 
XXXIX/495/2022 Rady Miej-
skiej w Wolsztynie z dnia 30 
marca 2022 roku w sprawie 
zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych 
dotyczących budżetu oby-
watelskiego gminy Wolsz-
tyn.

- Propozycję zadania do 
zrealizowania w ramach bu-
dżetu obywatelskiego gminy 
Wolsztyn może zgłosić każdy 
mieszkaniec, a więc osoba fi-
zyczna zamieszkująca na te-
renie gminy Wolsztyn – mówi 
Burmistrz Wolsztyna Woj-
ciech Lis. Specjalne formu-
larze zgłoszeniowe dostępne 
są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Wolsz-
tynie (https://wolsztyn.pl) 
oraz w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego. Co waż-
ne, każdy mieszkaniec może 
zgłosić nie więcej niż jedną 
propozycję zadania.

Propozycje zadań moż-
na składać do 30 lipca 2022 
r. w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Miejskiego w Wolsz-
tynie lub przesłać pocztą 
na adres Urzędu Miejskiego 

w Wolsztynie  Rynek 1,  64-
200 Wolsztyn z dopiskiem 
„Budżet obywatelski gminy 
Wolsztyn”.

Każda zgłoszona propo-
zycja zadania  musi uzyskać 

poparcie 25 mieszkańców 
gminy Wolsztyn, z wyłącze-
niem wnioskodawcy. Lista 
osób popierających musi zo-
stać oczywiście dołączona do 
zgłoszenia. 

Szacunkowy koszt reali-
zacji pojedynczego zadania 
inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 80.000 
zł brutto, a zadania nieinwe-
stycyjnego nie może przekro-
czyć kwoty 20.000 zł.

W tym roku na zadania 
z budżetu obywatelskiego 
przeznaczono 300.000 zł. 

Propozycje, które przej-
dą pozytywną weryfikację 

zostaną podane do publicz-
nej wiadomości do dnia 5 
września 2022 r. Od 15 do 30 
września odbywać będzie 
się głosowanie mieszkańców 
gminy nad propozycjami za-
kwalifikowanymi zadań. Do 
15 października poznamy 
wyniki głosowania i propo-
zycje, które zostaną zreali-
zowane w ramach budżetu 
obywatelskiego.

Szczegółowych informacji 
na temat konsultacji udzie-
lają pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Wolsztynie: Emilia 
Piątyszek, Robert Papierow-
ski, tel. 68 3474535.

Wolsztyńskie inwestycje wykonane oraz planowane

Wolsztyński Budżet Obywatelski

Budowa ulicy Leśnej w Świętnie

Dofinansowanie na budowę ŚDS

Przebudowa ulicy Konopnickiej

Nowe oświetlenie uliczne na ulicy 5 Stycznia
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„Wędruję po polskich zie-
miach, jestem natchniony 
duchem polskich pieśni lu-
dowych i z nich mimo woli 
przelewam natchnienie do 
wszystkich moich dzieł” – 
słowa te, wypowiedziane 
niegdyś przez Stanisława 
Moniuszkę, patrona Gmachu 
pod Pegazem Poznaniu, ide-
alnie wpisują się w historię 
Enter Enea Festival. Udo-
wodniło to prawykonanie 
utworu skomponowanego na 
zamówienie Teatru Wielkie-
go im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu. Wydarzenie od-
było się 14  czerwca br. Dodać 
należy, że każdy dzień festi-
walu był nie tylko uwerturą 
fantastyczną ale fantastycz-
nym jazzem w różnych jego 
barwach i tonach. 

„Wędrówka” – tak, bo festi-
wal wybrzmiewa już od dwu-
nastu edycji. Jest to wędrów-
ka po ziemiach polskich, ale 
i ojczystych dla innych na-
rodowości, które swój azyl 
odnajdują w jazzie, również 
tym, który jest „natchnio-
ny duchem polskich pieśni 
ludowych”. W przypadku 
Enter Enea Festival to duch 
uniwersalny o konkretnych 
korzeniach lecz nasycony 
szacunkiem do różnorodno-
ści poglądów oraz idei prze-
mienionych w kompozycje 
prezentowane w ramach fe-
stiwalu. 

„Enter Enea Festival”  
– nuta po nucie, słowo po słowie
Parafrazując tytuł wyda-

rzenia –„enter” wcisnął nas 

w ławki podczas każdego 
koncertu, po którym zazwy-
czaj biliśmy brawo na stoją-
co. Osoby obecne na widow-
ni były jak latarnie, które 
z każdym kolejnym utworem, 
stawały się jaśniejsze (bra-
wa dla ENEA, której branży 
nie trzeba w tym momencie 
przedstawiać). To wszystko 
podczas festiwalu emocji, 
który łączy to, co jest sceną 
tradycji z zachwytem nad 
innowacyjnością twórczych 
poszukiwań. 

Teatr Wielki i wielki talent  
do upamiętniania postaci 
Stanisława Moniuszki
Co łączy albo dzieli Leszka 

Możdżera i Stanisława Mo-
niuszkę? Takie pytanie mógł 
sobie zadać ten, kto przybył 
na koncert czerpiący inspira-
cję zuwertury fantastycznej 
„Bajka” Moniuszki. Bardziej 
wprawny słuchacz zoriento-
wał się, że nie chodzi o odpo-
wiedź. Nie chodzi o to, żeby 
napisać coś i zagrać. Chodzi 
o to, żeby usłyszeć. Ten kon-
cert z całą pewnością był sły-
szalny – zarówno przez nasze 
uszy jak i dusze. Wyobraźnia 
trzymała batutę. Poruszała 
nią Katarzyna Tomali-Jedy-
nak, dyrygująca orkiestrą 
Teatru Wielkiego w Pozna-
niu. Pierwsze siedemnaście 
minut – czytanie z oryginal-
nej partytury – nuta w nutę. 
Zaraz potem schemat trady-
cji przełamali m.in.: Verneri 
Pohjola, Adam Bławicki, Łu-
kasz Sobolak i „kropka nad 
i” w muzycznych zdaniach 

– Leszek Możdżer. Stworzył 
czterdziesto kilkuminuto-
wą kompozycję o przekor-
nym tytule „MONIUSZKO 
ALT_SHIFT_1 ESCAPE”. Jak 
sam oznajmił – „pociąłem 
Moniuszkę pionowo i pozio-
mo (…)”. Nie zrobił mu jednak 
krzywdy. To było cięcie z chi-
rurgiczną precyzją a zara-
zem lekkością motyla, który, 
siadając na kwiatach otwiera 
kwiatostany. Tymi kwiatami 
były takie gatunki jak: soul, 
funk, hip hip, acid jazz… 

Uwertura fantastyczna  
i fantastyczny jazz…
Moniuszko został nie tylko 

zreinterpretowany. Uwer-
tura fantastyczna odnalazła 
się w nowej „bajce” – i to nie 
tylko ze względu na tytuł ory-
ginalnego dzieła Moniuszki. 
Dobrym zabiegiem scenicz-

nym okazała się prezentacja 
dzieła w wersji pierwotnej. 
Dzięki temu percepcja, za-
równo znawców tematu jak 
i słuchaczy okazjonalnych, 
odnalazła kontrapunkt. Le-
szek Możdżer pokazał, że 
muzyki Stanisława Moniusz-
ki nie trzeba wyłącznie rozu-
mieć i technicznie ogarniać. 
Trzeba ją poczuć (w domyśle 
– zrozumieć sercem). Wtedy 
można nadać tradycji nową 
formę. Skutecznie. Zaskocze-
nie będzie wynikać nie tylko 
z tego, że słyszymy – mówiąc 
kolokwialnie – nowe dźwię-
ki. Dawne słowa (nuty) mają 
takimi pozostać. Dobrze jest 
jednak uchwycić taką prze-
strzeń, w której odnajdą się 
w roli nieznanych wcześniej 
znaczeń. Stworzą nie tyle 
nowy język, co odnajdą się 
w nowych kontekstach. Jak 
to bywa na partyturze – prze-
suną akcenty i to, co istotne 
w inne miejsca. Takie miej-
sca, w których my dziś żyje-
my – które są źródłem oraz 
echem oczekiwań współcze-
snych odbiorców i ich speł-
nieniem dla twórców. Moż-
dżerowi jako kompozytorowi 
i pianiście się to udało. Sty-
listyka artyzmu Możdżera, 
na wskroś inna niż styl dzieł 
Moniuszki, wzbudziła po-
dziw i zaciekawienie. 

Możdżęr kontra Moniusz-
ko? Niekoniecznie – wolał-
bym stwierdzić – Moniuszko 
vis-a-vis Możdżer. Dwie róż-
ne epoki, dwa brzegi – a jezio-
ro (cel artystyczny) – jeden. 
Jaki? Taki, który wówczas 

poczuliśmy. Aby nie stracić 
autentyczności przeżyć, nie 
wszystko wypada jedno-
znacznie definiować. Zdaje 
się, że Możdżer tak właśnie 
podszedł do spotkania z Mo-
niuszką. To nie było spotka-
nie ucznia i mistrza. To było 
spotkanie dwóch osobowości 
nie muszących sobie udo-
wadniać, która z nich jest 
ważniejsza; 14 czerwca nad 
Jeziorem Strzeszyńskim. 
Sukces ten wpisał się w reali-
zowaną przez Teatr strategii 
promocji dorobku kompozy-
torskiego Moniuszki. To był 
również sposób uczczenia 
150. rocznicy śmierci patrona 
Teatru Wielkiego w Pozna-
niu, która  przypomnijmy – 
miała miejsce 4 czerwca br.  

Na klawiaturze improwizacji
„MONIUSZKO ALT_

SHIFT_1 ESCAPE” było 
kwintesencją różnorodno-
ści rytmów i redefiniowania 
muzyki – znaku rozpoznaw-
czego Enter Enea Festival.
Trzymając się terminologii 
komputerowej, moglibyśmy 
dodać klasyczne „F4” lub 
kombinację klawiszy „CTRL” 
+ „ALT” + „F1”. Każdy powi-
nien wybrać jednak to, co na 
klawiaturze przeżyć intere-
suje go najbardziej. Tak też 
było podczas wszystkich wy-
darzeń festiwalu. Począwszy 
od Verneri Pohjola Quartet, 
Adam Bałdych Quintet & Pa-
olo Fresu feat. Leszek Moż-
dżer po francuskiego piani-
stę Chassola, który po raz 
pierwszy wystąpił w Polsce. 

Zdolność do nie tylko 
scenicznej ale życiowej im-
prowizacji ujawnił pierwszy 
koncert podczas drugiego 
dnia festiwalu. Jeden z mu-
zyków nie dojechał, dlate-
go do drugiego fortepianu 
zasiadła Marialy Pacheco, 
która występowała przed 
festiwalową publicznością 
dziesięć lat temu. W du-
ecie z Leszkiem Możdżerem 
stworzyła nie tyle dialog co 
taniec nut (w istocie przy 
fragmentach niektórych 
kompozycji można byłoby 
zatańczyć). Pianistka zagrała 
również trzeciego dnia w du-
ecie z Omarem Sosą. Z półno-
cy Europy przybyli wirtuozi 
instrumentów dętych: nor-
weski muzyk i kompozytor 
Daniel Herskedal z towarzy-
szeniem swojego kwartetu 
a także fiński trębacz Verneri 
Pohjola. W finale obnażyła 
swoją artystyczną osobowość 
(po raz pierwszy w Polsce) 
indyjska królowa gitary ba-
sowej – Mohini Dey. To były 
prawdziwe rubiny (a czasem 
i topazy) dźwięków w koronie 
artyzmu. 

Organizatorem Festiwalu 
jest Fundacja „Europejskie 
Forum Sztuki”, której preze-
sem i fundatorem jest Jerzy 
Gumny. Sponsorem tytular-
nym Enter Enea Festival jest 
Enea. Festiwal realizowany 
jest dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta Poznań oraz Marszał-
ka Województwa Wielkopol-
skiego.

Tekst: Dominik Górny 
Zdj.: Hieronim Dymalski

ENTER ENEA FESTIVAL – Możdżer, Moniuszko i Teatr Wielki

Pod takim właśnie tytułem, 
26 czerwca odbył się w Po-
znaniu koncert poświęcony 
pamięci Krzysztofa Klenczo-
na. W niedzielne popołudnie 
Poznaniacy mogli oddać się 
sentymentalnym wspomnie-
niom muzycznym, a dla tego 
pokolenia, które zebrało 
się w Parku Wilsona przed 
muszlą koncertową, zarówno 
miejsce, jak i repertuar kon-
certu, było znakomitą okazją 
dla przeniesienia się w czasie 
do okresu, kiedy to Czerwone 
Gitary, czy

Czesław Niemen-Wy-
drzycki królowali na polskich 
i zagranicznych estradach 
i festiwalach.

Organizatorami impre-
zy byli: Jeżyckie Centrum 
Kultury, który reprezento-
wał Karol Wyrębski, Wiel-
kopolskie Porozumienie 
Dziennikarzy z Krzysztofem 
Wodniczakiem na czele oraz 
Wielkopolski Oddział Sto-
warzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
reprezentowany przez prze-
wodniczącego zarządu Ry-
szarda Bączkowskiego.

Koncert prowadził An-
drzej Błaszczak, wraz z sio-
strą Krzysztofa Klenczona 
Hanną Klenczon-Barańską, 
która w trakcie koncertu 

przytaczała wiele ciekawo-
stek i anegdot z życia jej brata 
i trzeba przyznać, że niewąt-
pliwie podniosło to atrakcyj-
ność koncertu.

Pewnym zaskoczeniem dla 
publiczności było pojawienie 
się na scenie grupy gitarzy-
stów, którzy spontanicznie 

zagrali utwór „Biały Krzyż”, 
napisany przez Klenczona 
i Janusza Kondratowicza, 
a będący niewątpliwie jed-
nym z najważniejszych utwo-
rów w repertuarze Czerwo-
nych Gitar. Spontanicznie, 
bo było to oddolną inicjatywą 
tych gitarzystów, choć… czu-

ło się w tym rękę  Krzysztofa 
Wodniczaka, który lubi za-
skakiwać publiczność i sam 
również z nimi zagrał. To 
zaskakujące rozpoczęcie 
okazało się być niezwykle 
trafione, gdyż znakomicie 
wprowadziło w atmosferę 
koncertu, który rozpoczęła 
Anna Hetmańska utwora-
mi „Nikt na świecie nie wie” 
i „Nie zadzieraj nosa”, a po 
niej na scenie pojawiali się 
kolejni wykonawcy. Maciej 
Wróblewski zaśpiewał m.in. 
„Kwiaty we włosach”, „Wróć-
my na jeziora”, „Barwy jesie-
ni”, „Gdy cię znów zawolam”, 
Natalie Żołądkiewicz zaśpie-
wała utwory z amerykańskie-
go okresu Klenczona, a duet 
Janusz Musielak i Woytek 
Wino Winarski wykonali 4 
utwory: „Port”, „ Kwiaty we 
włosach”, „Wróćmy nad je-

ziora” i „Natalie”. I było to 
najbardziej stylowe wyko-
nanie tego koncertu. Może 
kogoś dziwić powtarzanie 
się niektórych tytułów, ale 
w niczym to nie przeszka-
dzało, bo w ten  sposób po-
szczególni wykonawcy mieli 
możliwość zaprezentowania 
swojej własnej interpretacji 
i wykonania.

Choć, jako się rzekło, kon-
cert poświęcony był pamię-
ci Krzysztofa Klenczona, to 
nie zabrakło też utworów 
z repertuaru Czesława Nie-
mena – Wydrzyckiego, a to 
za sprawą  Faridy, która tego 
dnia otrzymała z rąk Ryszar-
da Bączkowskiego statuetkę 
„Mediom Przyjazna”, ufun-
dowaną i przyznaną przez 
kapitułę Wielkopolskiego 
Oddziału SDRP, za osiągnię-
cia artystyczne oraz niezwy-
kle ciepłe i serdeczne kontak-
ty z naszymi mediami. I to 
wtedy, w podziękowaniu za 
przyznanie nagrodyFarida, 
jak zwykle żywiołowo, za-
śpiewała dwa utwory: „PEN-
SA MI STASERA” ( pomyśl 
o mnie tego wieczora) oraz 
- jakże by inaczej, „DZIWNY 
JEST TEN ŚWIAT”, Czesława 
Niemena.

Ale to nie jedyne statuetki, 
jakie zostały wręczone ar-

tystom tego dnia. Krzysztof 
Wodniczak wręczył ufun-
dowane przez siebie statu-
etki „Nagroda Wodnika” 
Maciejowi Wróblewskiemu 
za popularyzację repertuaru 
Czesława Niemena i Krzysz-
tofa Klenczona oraz Wojcie-
chowi Szopce za umiejętne 
wprowadzenie elementów 
muzycznych, które stają się 
znakiem rozpoznawczym 
aranżera. Warto dodać, że 
wszystkie statuetki są dzie-
łem znanego poznańskiego 
artysty, rzeźbiarza i foto-
grafika Kazimierza Rafalika, 
który notabene też pojawił 
się na koncercie.

Koncert zakończył zespół, 
pod jakże wymowną nazwą 
CZERWONE KORONY, który 
wykonując najbardziej znane 
i ponadczasowe utwory, nie 
tylko Czerwonych Gitar, za-
prosił publiczność do wspól-
nego śpiewania, a ta, bardzo 
ochoczo propozycję podjęła.

Myślę, że wyżej już wymie-
nieni organizatorzy koncertu 
mają prawo do zadowolenia 
i można śmiało  powiedzieć, 
cytując Krzysztofa Wodni-
czaka, że dziennikarze i ani-
matorzy górą, jako wspólny 
front medialno-muzyczny.  

Tekst: Ryszard Bączkowski
Zdj.: Hieronim Dymalski

Koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Klenczona
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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

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

Zapewne nie wszyscy 
z Państwa wiedzą, co ozna-
cza określenie zawarte w ty-
tule, ale jako że w tym roku 
po raz pierwszy mieliśmy 
okazję z nim się zapoznać, 
fakt ten nie powinien dziwić. 
Z kolei musimy wiedzieć, że 
„Stukot 56” będzie pojawiać 
się corocznie.

Stukot, głuchy stukot 
drewnianych butów o po-
znański bruk rozległ się o po-
ranku 28 czerwca 1956 roku. 
Narastał z każdą minutą, 
a wiadomość co oznacza, 
lotem błyskawicy rozniosła 
się po całym mieście. To ro-
botnicy szli przez Poznań 
protestując w ten sposób 
przeciwko zniewoleniu, uci-
skowi i głodowym zarobkom. 
Wyruszyli spod głównej bra-
my Zakładów Stalina, bo ta-
kiego „patrona” narzuciły po 
zakończeniu II Wojny Świa-
towej Zakładom im. Hipolita 
Cegielskiego, ówczesne ko-
munistyczne władze i kiero-
wali się do centrum.

Wiemy jak krwawo zakoń-
czył się ten spontaniczny 
zryw. Około 70 osób zabitych 
i kilkaset rannych. A potem 
nie kończące się aresztowa-
nia i represje.

27 czerwca w przeddzień 
kolejnej, w tym roku już 66 
rocznicy tego robotniczego 
protestu, po raz pierwszy 
wręczono nagrody „Stukot 
56”. Statuetkę przypominają-
cą jeden z ówczesnych drew-
nianych butów w jakich pra-
cowali na co dzień robotnicy, 
wykonał poznański artysta- 
rzeźbiarz Roman Kosmala.  

Nagrody ustalono w trzech 
kategoriach:

o Boga – dla walczących 
i zasłużonych w walce o wol-
ność religijną,

za wolność – dla walczą-
cych i zasłużonych w walce 
o wolność,

oraz za prawo i chleb – dla 
walczących i zasłużonych 
w walce o godność potrzebu-
jących.

W kategorii pierwszej 
„Stukot 56” za dobroczynną 
i charytatywną działalność 
w duchu chrześcijańskim 
przyznano „Fundacji Pomocy 
Humanitarnej Redemptoris 
Missio”.

W kolejnej kategorii sta-
tuetka niejako podzielona 
na połowę, przypadła dwóm 
narodom Polskiemu i Ukra-
ińskiemu. W uzasadnieniu 
napisano: za niezłomność 
i walkę w dążeniu do wolno-
ści swoich ojczyzn.

Nagroda ostatnia trafi-
ła w ręce osoby prywatnej, 
właściciela piekarni Czarny 
Chleb w dzielnicy Jeżyce, Jac-
ka Polewskiego, który kilka 
tygodni temu pojechał wraz 
z ładunkiem 500 kg mąki, 
na Ukrainę do zniszczonego 
przez Rosjan miasta Bucza 
i tam wspólnie z mieszkań-
cami odbudował piekarnie 
i zaczął wypiekać dla miesz-
kańców chleb.

Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się w „Iglicy” 
na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 
Industrialna przestrzeń tego 
niezwykłego pawilonu ide-

alnie pasowała  zarówno do 
wspomnień o tym robotni-
czym zrywie 1956 roku, jak 
i do uniwersalnej funkcji 
MTP  nierozerwalnie od 100 
lat związanych z Poznaniem.

Tu należy także przypo-
mnieć, że trwająca  wtedy, 
w dniach protestu roku 1956 
międzynarodowa impreza 
targowa, a raczej zagranicz-
ni przedstawiciele i dzienni-
karze przebywający wtedy 
w naszym mieście, przyczy-
nili się do błyskawicznego 
przekazania agencjom na 
całym świecie informacji 
o robotniczym powstaniu. 
A zobaczyli to na własne 
oczy, bowiem strajkujący 
przeszli wtedy nie tylko przez 
ulice miasta, ale także przez 
zapełnione zwiedzającymi 
tereny targowe. To siła tego 
medialnego przekazu nie 
pozwoliła ówczesnym wła-
dzom na zakłamanie tego co 
wydarzyło się w Poznaniu. 
Z kolei obecnie dzięki takim 
działaniom jak nagrody „Stu-
kot 56” kolejne pokolenia nie 
zapomną kto i gdzie po raz 
pierwszy po zakończeniu II 
Wojny Światowej upomniał 
się w Polsce o prawdziwą 
wolność.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Głuchy „Stukot 56”
„Muzyka nie ekscytuje, do-
póki nie zostanie wykonana” 
– oznajmił swego czasu Benja-
min Britten, twórca prawdzi-
wie niepokorny, którego operę 
pt. „Albert Herring”, po blisko 
75 latach od jej światowej pre-
miery, mogliśmy oklaskiwać 
podczas najnowszej premiery 
Teatru Wielkiego im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu. 
Wydarzenie odbyło się 24 
czerwca br. w Auli Artis.

Teatr Wielki w Poznaniu 
jako instytucja kultury, dzię-
ki artystycznemu zmysłowi 
jego dyrektora – Renaty Bo-
rowskiej-Juszczyńskiej oraz 
„jej” – „naszych” artystów; 
coraz pewniej umacnia swo-
ją pozycję na tle innych te-
atrów. Prezentowane pod jego 
szyldem spektakle, stają się 
propozycjami, które wpisują 
się w tematy i nurty wartkie 
społecznie – zarówno pod 
względem libretta, muzyki jak 
i międzynarodowej koopera-
cji artystów. Opera w trzech 
aktach, narracją fabuły, ob-
nażyła nie jeden akt naszych 
emocji: społecznych i na 
wskroś osobistych. Wzajemne 
przenikanie się tych dwóch 
żarów i chłodów, jest kluczo-
we dla odgadnięcia twórczych 
zamierzeń Brittena. Pozostaje 
dziś on dla nas artystą szcze-
gólnie uwrażliwionym na 
kondycję jednostki w społe-
czeństwie. Ściślej – na jej rela-
cje ze społecznymi zasadami 
– często sztucznie narzuca-
nymi i chcącymi decydować 
o tym, czy ktoś ma prawo do 
takiego czy innego szczęścia. 
Krzyczącymi bez echa kiedy 
będzie zaakceptowany i na ile 
może odważyć się być sobą. 
Idąc (tańcząc i śpiewając dalej) 
– jakie to niesie za sobą kon-
sekwencje. 

Odwołując się do retoryki 
Brittena – my jako zbiorowość 
zasiedliśmy w Auli Artis. My 
jako publiczność oklaskiwa-

liśmy. My jako pojedyncze 
osoby mieliśmy indywidual-
ne refleksje i spostrzeżenia. 
Święte – nieświęte „my” stało 
się przestrzenią do grzechu – 
zaistnienia odwagi prywatnej, 
przyznania się do swoich za-
let, które społeczeństwo może 
uznać za wady. Czy na pewno 
był to grzech? Było nim wspo-
mniane „my” czy „ja”? A może 
jest tak, że kiedy nas wszech-
ogarnia idące i biegnące ze-
wsząd „my” – wkracza już ono 
na teren tego, co osobiste i jest 
bliskie do przemiany w wa-
leczne „ego”? 

Podczas premiery opowia-
dali o tym m.in.: Bartosz Gorz-
kowski (rola tytułowa), Gosha 
Kowalinska (Lady Billows) 
oraz Benedetta Mazzetto (mrs 
Herring). Warto zwrócić uwa-
gę, że dzięki programowi OPE-
RA HELPS U, zainicjowanemu 
przez Stowarzyszenie Kultu-
ralne „Pegaz” we współpracy 
z Teatrem Wielkim w Pozna-
niu; w realizacji przedsię-
wzięcia uczestniczyli artyści 
z Ukrainy: Eugene Lavren-
chuk (reżyser współpracujący) 
i Iryna Ushanova-Rudko (par-
tia Cis). 

Rytm zdarzeń ilustrowała 
orkiestra kameralna Gmachu 
pod Pegazem. Co ciekawe – 
ubrana w luźne stroje, których 
barwy wybrzmiewały w echu 
tej zamierzonej komedii. 
Z kolei śpiewacy w strojach 

byli głównie czarno-biali. Mo-
gło to symbolizować szarość 
mechanizmów społecznych, 
które bywają bezlitosne dla 
jednostki. A jednak – tytułowy 
bohater w finale wkracza na 
scenę ubrany nie tylko w kil-
kubarwny strój ale i w odwagę. 
Gdy fabuła chciała nas prze-
konać, że on dosłownie zmarł 
i wszyscy go pochowali; Albert 
nagle się zjawia. I wówczas 
wiemy – odgórnie narzucane 
normy chcą być postrzega-
ne jako wyłączni kontrolerzy 
naszych oddechów. A wcale 
tak nie jest – można się z nich 
wyzwolić. Istnieje bowiem 
inne powietrze – wewnętrz-
na wolność. „Albert Herring” 
Benjamina Brittena, ukazany 
pod szyldem Teatru Wielkiego 
w Poznaniu to spektakl ideal-
ny na współczesne czasy. To 
spektakl współczesny na nie-
pokorne czasy. 

Parafrazując wspomnia-
ny na samym początku cytat 
Brittena – „Wolność nie eks-
cytuje, dopóki nie zostanie 
ujawniona”. Wracając do py-
tania „Czy na pewno był to 
grzech?” – oczywiście, że tak; 
oczywiście, że nie. Może sed-
nem życia jest właśnie to, aby 
nie dążyć ani do zbawienia ani 
do potępienia. Czasem warto 
być pośrodku – z małą kome-
dią w sercu na dramat tego, co 
dzieje się poza jego rytmem. 

Dominik Górny  

„Albert Herring” – premiera w Poznaniu
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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” 

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUCHOWA 749,-929

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 700 zł /tona 
a blacha 500 zł/tona
a puszka 5,00 zł/kg 

SKUP ZłOMU

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26

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

www.ubezpieczeniatomex.com.pl

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 
przyjmę uczniów

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach 
Plac Powst. Wlkp.

W czerwcowe popołudniew 
Rybojadach nasz Dyskusyjny 
Klub Książki z Trzciela miał 
zaszczyt gościć na panelu 
dyskusyjnym bardzo znaną 
pisarkę, regionalistkę Zo-
fię Mąkosę.Autorkę trylogii 
„Wendyjska winnica” skła-
dającej się z „Cierpkich gron”, 
„Winnego miasta” i„Doliny 
nadziei” oraz opowiadania o 
czasach II wojny światowejw 
zbiorze opowiadań „Taniec 
pszczół i inne opowiadania 
o czasach wojny”.W spotka-
niu uczestniczyli członkowie 
Stowarzyszenia „Trzcielscy 
Seniorzy” oraz czytelnicy z 
naszej Gminy Trzciel. Pani 
Zofia opowiedziała nam o 
swojej twórczości oraz w jaki 
sposób przygotowuje się do 
pisania. Zawsze dokładnie 
zaznajamia się z dokumen-
tami i tłem historycznym, 

októrym chce pisać i stara 
się dokładnie odzwierciedli-
ćwarunki życia bohaterów 
swoich powieści. Tym ra-
zem spotkaliśmy się z okazji 
ukazania pierwszego tomu 
„Makowej spódnicy.Kamień 
w wodę”. Akcja powieści to-
czy się we wsi Karge w XVII 
wieku. Główną bohaterką tej 
bardzointrygującej historii 
jest zielarka Wiga. Jej losy są 
pasmem ciężkich, drama-
tycznych i trudnych przeżyć. 
Zaginęła jej jedyna córka 
Dorotka, która nosząc ma-
kową spódnicę miała we wsi 
wielu wrogów. Pozostawiła 
po sobie małącóreczkę, którą 
opiekuje się babcia Wiga. Ko-
lejną tajemnicą jest również 
pochodzenie bezdomnego 
małego chłopca Jakuba, któ-
rego znajdują w lesie trzej 
poddani królowej Ludwiki 

Marii Gonzagi wracający z 
wojennej tułaczki. Historia 
ta daje nam pełny obraz oby-
czajowo - historyczny tam-
tych bardzo ciężkich czasów.
Poznajemy życie zwykłych 
ludzi, ich trosk, radości, prze-
sądów, lęków i klęsk.Ciekawe 
jest również życie polskiej 
szlachty i układów politycz-
nych w okresie zbliżającego 
się potopu szwedzkiego. Losy 
postaci występujących w tej 
opowieści są tak intrygujące, 
że nie można oderwać się od 
czytania tych ciekawych hi-
storii. Czekamy z niecierpli-
wością na kolejny tom losów 
poznanych bohaterów.

Bardzo dziękujemy Pani 
Zofii Mąkosie za bardzo cie-
kawe i interesujące spotkanie 
i czekamy na kolejne książki i 
spotkanie.

B.P.M.iG w Trzcielu / W.F.

W sobotę, 2 lipca odbył się 
Letni Turniej Tenisa Ziem-
nego. O kolejne punkty 
w tegorocznym rankingu 
walczyło tym razem 8 za-
wodników. Początek turnieju 
rozgrywany był systemem 
grupowym, każdy uczest-
nik miał więc przed sobą  
do rozegrania kilka spotkań. 
Rozgrywki grupowe wyłoni-
ły półfinalistów sobotniego 
turnieju. Do najważniejsze-
go etapu awansowali odpo-
wiednio, w grupie A, Dariusz 
Cierzniak i Adrian Najbor, 
a w grupie B, Łukasz Zięba-
kowski i Radosław Czerwiń-
ski. W pierwszym meczu pół-
finałowym Dariusz Cierzniak 
pokonał Radosława Czer-
wińskiego 6:4, 6:2. W drugim 
Łukasz Ziębakowski zmierzył 
się z Adrianem Najborem. 
Po zaciętym pojedynku lep-
szy okazał się Adrian Najbor 
pokonując rywala 7:5, 6:2. 

W meczu o trzecie miejsce 
spotkali się Łukasz Zięba-
kowski i Radosław Czerwiń-
ski. O losach całego poje-
dynku zdecydował pierwszy 
set, w którym ostatecznie 
minimalnie lepszy okazał się 
Łukasz Ziębakowski wygry-
wając 7:6, również drugi roz-
strzygnął na swoją korzyść 
w stosunku 6:3, zdobywając 
tym samym brązowy medal.  
W meczu finałowym Adrian 
Najbor rywalizował o swoje 
kolejne zwycięstwo w całym 
turnieju z Dariuszem Cierz-
niakiem. Pojedynek jak przy-
stało na finał nie zawiódł 
oczekiwań oglądających. 
Spotkanie lepiej otworzył 
Dariusz Cierzniak, który 
wygrał pierwszego seta 6:4 
pokonując lidera tegoroczne-
go rankingu. Adrian Najbor 
odbudował się jednak w ko-
lejnym secie wygrywając 6:2 
i doprowadzając do remisu. 

O końcowym zwycięstwie 
zadecydował więc super tie-
-break. Lepszym w nim oka-
zał Adrian Najbor pokonując 
rywala (6:10), tym samym zo-
stał zwycięzcą Letniego Tur-
nieju Tenisa Ziemnego.

Organizatorem turnieju 
było Zbąszyńskie Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Poniżej przedstawiamy 
klasyfikację sobotniego tur-
nieju: 

1/ Adrian Najbor /Zbąszyń
2/ Dariusz Cierzniak /

Wolsztyn
3/ Łukasz Ziębakowski /

Zbąszynek
4/ Radosław Czerwiński /

Nowy Dwór
5-6/ Artur Kasiński /Zbą-

szyń, Filip Fujak /Stefanowo
7-8/ Artur Kasiński /Zbą-

szyń, Wojciech Kostera/Zbą-
szyń.

Zbąszyńskie Centrum 
Sportu,Turystyki i Rekreacji

„Makowa spódnica. Kamień w wodę” 
– panel dyskusyjny z Zofią Mąkosą

Letni turniej tenisa ziemnego 
w Zbąszyniu
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O tej, obecnej atrakcji Po-
znania zadecydował wiek 
XIX i początek wieku XX. To 
wtedy postanowiono prze-
kształcić miejski ośrodek 
nad Wartą w miasto garni-
zonowe – Twierdza Poznań. 
Był to plan o daleko idących 
konsekwencjach dla miasta. 
W zasadzie od tego momen-
tu jego rozwój został podpo-
rządkowany jednemu celowi, 
obronności. Przed kim Po-
znań miał się bronić? Pytanie 
jest zasadne. A odpowiedź 
prosta. Miała to być obrona 
przed imperjalistycznymi 
zakusami Rosji. Poznań miał 
stać się jednym z najważniej-
szych miejsc oporu na drodze 
do, Berlina.

Budowa pierwszych umoc-
nień rozpoczęła się w roku 
1928.

Tym najważniejszym 
ośrodkiem obrony, który 
w pewnej części przetrwał 
do naszych czasów jest Fort 
Winiary, zwany Cytadelą. 
Dziś miejsce wielofunkcyj-
ne. Mamy tu cmentarze po-
ległych żołnierzy, muzeum 
umieszczone w ocalałych po-
mieszczeniach fortecznych, 

ekspozycje militarną na wol-
nym powietrzu i tereny re-
kreacyjne.

Z kolei jednym z najbar-
dziej znanych umocnień ja-
kie do dziś możemy oglądać 
jest Fort VII i na nim chciał-
bym się dzisiaj skupić.

Obecnie pełna nazwa tego 
miejsca brzmi – Muzeum 
Martyrologii Wielkopolan 
Fort VII oddział Wielkopol-
skiego Muzeum Niepodległo-
ści.

Od II połowy czerwca 
tego roku udostępniono do 

zwiedzania znaczną część 
dotychczas zamkniętych 
umocnień. Było to możliwe 
dzięki realizacji Wielkopol-
skiego Programu Operacyj-
nego 2014 – 2020. z kolei 
działania na terenie tego 
obiektu były prowadzone 
w ramach programu „Reno-
wacja i adaptacja Fortu VII 
w Poznaniu dla zachowania 
dziedzictwa kulturowego”.

Fort VII to niestety miejsce 
wyjątkowe jeśli chodzi o tra-
giczny okres II Wojny Świa-
towej.

Tu powstał pierwszy na 
ziemiach polskich, po napa-
ści na nasz kraj przez wojska 
niemieckie, obóz koncentra-
cyjny.

Do dzisiaj nad bramą 
główną zachował się wielki, 
przerażający napis - „Kon-
centrationslager Posen”. Za-
męczono w tych murach oko-
ło 20 tys. Polaków. Między 
innymi Powstańców Wielko-
polskich, którzy jako pierwsi 
zostali tu  przywiezieni i stra-
ceni. Niemcy, z sobie tylko 
zrozumiałą bestialską dumą,  

nazywali Fort VII - „Obozem 
krwawej zemsty”.  

Obecnie na terenie fortu 
znajduje się nie tylko wielo-
tematyczna stała ekspozycja 
we wnętrzach oraz na wol-
nym powietrzu, ale także 
organizowane są wystawy 
czasowe.  Ta wielotema-
tyczność wpisuje się w  ideę 
Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości, którego czę-
ścią jest właśnie Fort VII. 
Stąd możecie tu Państwo 
zobaczyć, wiele ekspona-
tów związanych nie tylko 

z historią samego fortu, ale 
także z okresem walk o nie-
podległość.

21 czerwca na otwarciu, 
Fortu VII po zakończonej 
renowacji, obecni byli mię-
dzy innymi Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Marek Woźniak, zastępca 
Prezydenta Miasta Pozna-
nia Jędrzej Solarski oraz dyr. 
Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości Przemysław 
Terlecki.     

Zainaugurowano wte-
dy nowy szlak prowadzący 
przez rozległy teren Fortu VII 
tzw. „Ścieżkę fortyfikacyjną”. 
Miejscem po raz pierwszy na 
niej udostępnionym do zwie-
dzania jest między innymi 
prawy majdan, dotychczas 
zaniedbany i powoli popada-
jący w ruinę.

Ford VII to także punkt na 
trasie pieszo – rowerowego 
„Poznańskiego Szlaku For-
tecznego”, stąd możliwość 
różnych form dotarcia i zwie-
dzania także pozostałych 
obiektów dawnej  Twierdzy 
Poznań.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Ośrodek nad Wartą – Miasto Garnizonowe – atrakcją Poznania

W środę 29 czerwca w Po-
znań Congress Center (Sala 
Ziemi) na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich 
miała miejsce uroczysta sesja 
Rady Miasta Poznania, która 
odbyła się w dniu imienin pa-
tronów stolicy Wielkopolski - 
świętych Piotra i Pawła. W jej 
trakcie wręczona została sta-
tuetka i tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Poznania, 
a także tytuły Zasłużonych 
dla Miasta Poznania oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia: naukowa, artystycz-
na i sportowa.

Rozpoczął ją Grzegorz 
Ganowicz, przewodniczą-
cy Rady Miasta Poznania: 
- Mamy za sobą trudne dwa 
lata epidemii - przypomniał 
Grzegorz Ganowicz. - Rok 
temu dziękowałem wszyst-
kim zaangażowanym w wal-
kę z koronawirusem. Tym-
czasem 24 lutego Federacja 
Rosyjska zaatakowała Ukra-
inę. Zagrożeni obywatele 
tego kraju ruszyli na zachód, 
szukając schronienia przede 
wszystkim w Polsce. Przed 
Poznaniem i jego mieszkań-
cami stanęło kolejne wy-
zwanie - przyjąć migrantów 
i zadbać o nich. To właśnie 
mieszkańcy miasta ruszyli 
na pomoc jako pierwsi, nie 
czekając na wsparcie syste-
mowe - dodał.

Natomiast Jacek Jaśko-
wiak, prezydent miasta, 
podziękował radnym, na-
grodzonym poznaniakom, 
a także wszystkim miesz-
kańcom i mieszkankom Po-
znania: - Dziękuję za to, że 
w tych trudnych chwilach 
potrafiliśmy współpracować 
ponad podziałami - mówił 

Jacek Jaśkowiak, prezydent 
Poznania. - Udowodniliśmy 
to, najpierw tworząc szpital 
tymczasowy na terenie MTP, 
a później punkt dla migran-
tów, zorganizowany tam 
dzięki współdziałaniu służb 
wojewody, Caritas i Targów 
Poznańskich.

Podczas uroczystej sesji 
Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Poznania odebrał 
prof. Wojciech Łączkowski, 
wybitny prawnik, autor wie-
lu publikacji z zakresu pra-
wa finansowego i finansów 
publicznych. Z kolei tytu-
ły Zasłużonych dla Miasta 

Poznania otrzymali: Anna 
Chraniuk, działaczka spo-
łeczna, która promuje kultu-
rę ukraińską; prof. Jarosław 
Kozłowski - jeden z najwy-
bitniejszych współczesnych 
artystów wizualnych; prof. 
Ewa Wycichowska - urodzo-
na w Poznaniu tancerka, cho-
reografka, pedagog, profesor 
sztuk muzycznych; KKS Lech 
Poznań - poznański klub pił-
ki nożnej, który w br. sięgnął 
po mistrzostwo Polski oraz 
obchodził swoje 100-lecie.

W drugiej części uroczy-
stości wręczono jeszcze Na-
grody Miasta Poznania: arty-

styczną, naukową i sportową. 
Nagrodę Artystyczną Miasta 
Poznania odebrał prof. Ra-
fał Zapała, który na co dzień 
jest kompozytorem, artystą 
dźwięku, improwizatorem, 
pianistą, perkusistą, elek-
tronikiem, doktorem habili-
towanym sztuki muzycznej 
- kompozycji, profesorem 
Akademii Muzycznej w Po-
znaniu. Nagrodę Naukową 
Miasta Poznania otrzymał 
z kolei prof. Przemysław Ma-
tusik. Jest on historykiem, 
prodziekanem Wydziału Hi-
storii UAM ds. naukowych, 
wiceprezesem Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i członkiem wielu rad 
naukowych. Zajmuje się 
dziejami XIX w., zwłaszcza 
zaboru pruskiego, przemia-
nami religijnymi, procesami 
modernizacyjnymi i historią 
miejską. Nagrodę Sportową 
Miasta Poznania wręczono 
zaś w tym roku kajakarce uty-
tułowanej kajakarce jaką jest 
Karolina Naja. Jej najwięk-
szymi sukcesami są cztery 
medale igrzysk olimpijskich 
(jeden srebrny i trzy brązowe) 
oraz ponad 20 medali imprez 
o randze mistrzostw świa-
ta, mistrzostw Europy czy 
igrzysk europejskich. Dodat-
kowo Kapituła Nagrody Spor-
towej uhonorowała nagrodą 
sportową w kategorii trener-
skiej Antoniego Obryckiego. 
Trener ten w 1992 r. związał 
się z klubem KS Sobieski Po-
znań, gdzie podczas swojej 
długoletniej kariery wycho-
wał medalistów mistrzostw 
Polski, świata i Europy w za-
pasach i sumo.

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

Uroczysta sesja Rady Miasta Poznania
XVIII Marsz Równości prze-
szedł ulicami Poznania 
w sobotę, 2 lipca. W marszu 
uczestniczyło kilka tysięcy 
osób. Marsz Równości to kul-
minacyjna część Poznań Pride 
Week 2022.

Tegoroczny Marsz Równo-
ści poprzedził Pride Piknik, 
który rozpoczął się w samo 
południe na Plaży Wilda. 
Przez cały dzień na gości cze-
kały stoiska organizacji poza-
rządowych, strefa gastrono-
miczna, scena z muzyką oraz 
stoiska sprzedające tęczowe 

gadżety. Jeszcze wcześniej, bo 
o godz. 9 zaplanowano Po-
znański Bieg Równości (start 
przy KontenerART). Marsz 
Równości wyruszył z plaży 
o godz. 16 i wrócił w to samo 
miejsce. Klika kontrmanife-
stacji nie zakłóciły Marszu 
Równości, całość wydarzenia 
zabezpieczone zostały przez 
odpowiednie służby, a szybkie 
działania policji sprawiły że 
impreza przebiegła bez więk-
szych incydentów.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Marsz Równości
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W ostatnim czasie Donald 
Tusk robi obwoźne tournee 
po Polsce spotykając się ze 
swoimi zwolennikami i dzia-
łaczami partyjnymi w całym 
kraju. I ma tupet! 

Obejrzałem transmisję 
z ostatniego spotkania Tuska 
z mieszkańcami Nowej Rudy.

Przez cały czas trwania 
spotkaniea Tusk nakłada na 
przybyłych ramę sugerując, 
że każdy, kto z nim się nie 
zgadza (przypominając to, 
co zrobił w latach 2007-2015) 
jest ogłupiony przez propa-
gandę Kurskiego. Zarzuca 
telewizji publicznej manipu-
lację, a przecież sam mani-
puluje.

Przewodniczący PO twier-
dzi, że obniżenie zasiłku po-
grzebowego za jego rządów 
miało służyć ukróceniu pato-
logii i naciągania przez firmy 
pogrzebowe. Nie jest to praw-
da. Wcześniej starczało zasił-
ku na pochówek, teraz trzeba 
dokładać.

Poza tym, Tusk zarzuca 
rządowi Mateusza Mora-
wieckiego doprowadzenie do 
zamknięcia kopalń na Ślą-
sku. (1h 37 min. na filmie).

To już jest szczyt bez-
czelności!! Przecież to Unia 
Europejska ze swoją chorą 
ideologią Zielonego Ładu 
wymyśliła, by likwidować 

energetykę i przemysł oparty 
na węglu. Rząd uległ szanta-
żowi, ale Tusk, który obarcza 
winą PiS, a nie swoich moco-
dawców z Brukseli i Berlina, 
to szczyt bezczelności i hi-
pokryzji! Rząd ma swoje za 
uszami. Dał się ograć oszu-
stom i szulerom z Brukseli 
za obietnice bez pokrycia 
pokazując tym samym swo-
ją murzyńskość. Ale to nie 
kto inny, jak Tusk zachęcał 
Brukselę do odebrania Polsce 
funduszy UE za rzekomy pro-
blem z praworządnością.

Kolejna rzecz. Tusk wycią-
ga z kapelusza jakieś wskaź-
niki makroekonomiczne, 
które dla niego są wygodne, 
a zręcznie ukrywa inne. Jego 
fanatyczni zwolennicy twier-
dzą, że Komorowski i PO 
przegrali wybory w 2015 roku 
przez rzekomych trolli inspi-
rowanych z zewnątrz. I kto tu 
jest oszołomem wierzącym 
w teorie spiskowe?

Oni nadal nie chcą przy-
znać, że przegrali przez butę, 
arogancję, pogardę dla spo-
łeczeństwa i buractwo Bula 
Komorowskiego, bo tak się 
rozzuchwalili, że przestali 
mieć jakiekolwiek skrupu-
ły. A w 2015 roku wszystkie 
media, zarówno publiczne 
jak i prywatne były za PO, to 
pokazuje jaki był pluralizm. 

Wtedy Berlinowi i Brukseli 
nie przeszkadzał jednostron-
ny przekaz medialny. Dziś 
TVP jest za PiSem, TVN za 
PO, pozostałe media pry-
watne raczej sceptyczne 
wobec rządu z wyjątkiem tv. 
Trwam, a Konfederacja jest 
przemilczana.

PO przegrała, bo całkowi-
cie rozminęła się ze swoimi 
zapowiedziami i programem 
z 2001 roku, bo w sferze 
obyczajowej zaczęła naśla-
dować retorykę radykalnej 
antykościelnej lewicy, a go-
spodarczo - utrwalali kapita-
lizm kompradorski, gdzie nie 
można było robić interesów 
bez poparcia kogoś z Partii. 
Ilu ludzi oszukano na budo-
wie autostrad, ile firm padło? 
Ile osób popełniło samobój-
stwa za rządów Tuska?

Przez litość dla przewod-
niczącego PO nie wspomnę 
o JOWach i odpartyjnieniu 
i odurzędniczeniu państwa. 
W 2015 roku jeden z założy-
cieli Platformy Obywatelskiej 
- Andrzej Olechowski powie-
dział, że akcja 4X TAK (zbie-
ranie 750 tys. podpisów przez 
działaczy i sympatyków PO 
w 2004 roku pod wnioskiem 
o referendum dot. zmiany or-
dynacji wyborczej do Sejmu 
na większościową w JOWach, 
zmniejszenie liczby posłów) 

to były ćwiczenia tereno-
we, by działacze nie kisili się 
w domach i że PO nigdy nie 
miała planu, by JOWy wpro-
wadzić. Wypowiedź Ole-
chowskiego z 12 maja 2015 
r. padła na antenie telewizji 
TVN, a red. Jolanta Pień-
kowska była w szoku słysząc 
tę deklarację. Żaden z poli-
tyków PO nie zdementował 
tamtej wypowiedzi, co poka-
zuje wiarygodność tej partii.

Tusk zapowiadał obniżkę 
podatków, a je „tymczasowo” 
podwyższył. VAT z 22% do 
23%, zamrożone progi podat-
kowe. Teraz w czasie spotka-
nia ze swoimi zwolennikami 
przewodniczący PO ujadał na 
PiS i nie przedstawił żadnych 
konkretnych pomysłów na 
walkę z inflacją i drożyzną; 
insynuował jedynie, że spół-
ki Skarbu Państwa osiągają 
gigantyczne zyski i że to wina 
Kaczyńskiego. A wystarczyło 
by posłuchać dr Sławomira 
Mentzena, czy mec. Jacka 
Wilka, którzy wskazują na 
cięcie wydatków publicz-
nych, likwidację rozdętych, 
ale kosztownych i mało wy-
dajnych świadczeń socjal-
nych (w tym 500+) i jedno-
czesną obniżkę podatków 
jako warunki konieczne za-
trzymania spirali inflacyjnej. 
Paradoksalnie, to rząd komu-

cha Millera dokonał częścio-
wo reform gospodarczych 
wspierających przedsiębior-
czość (m.in. możliwość linio-
wego opodatkowania osób 
na JDG, z czego wiele osób 
korzysta do dziś), ale wów-
czas sytuacja była tak zła, że 
na prorynkowe reformy było 
przyzwolenie społeczne.

Ale Tusk chce wygrać wy-
bory, więc nie powie ludziom, 
że „chce im zabrać” tylko 
okrągłe słowa, komunały, 
ogólniki. Ktoś się na to jesz-
cze nabiera?

Tusk bredzi od rzeczy su-
gerując, że Donald Trump był 
popierany przez Rosję i chciał 
wycofać USA z NATO. I kto tu 
rozsiewa fake newsy? Trump 
był delikatnie ujmując mało 
lubiany przez lewicowo-libe-
ralne media establishmentu, 
które regularnie urządza-
ły seanse nienawiści z jego 
udziałem jako Emmanuel 
Goldstein. Trump wspierał 
wzmocnienie wschodniej 
flanki NATO jako prezydent 
USA. I nie ma wiarygodnych 
informacji, mogących po-
twierdzać, że był wspierany 
przez Putina. Jako biznesmen 
i multimilioner nie musiał 
być w polityce dla pieniędzy 
i miał w nosie swoistą „po-
prawność polityczną”. Za to 
przewodniczący PO spotykał 

się z Putinem i oddał Rosji 
śledztwo po Tragedii Smo-
leńskiej.

Jeśli część społeczeństwa 
wierzy temu oszustowi, to 
gorze nam. Zamiast mówić 
o swoim programie, wizji 
Polski Tusk ciągle tylko stra-
szy PiSem.

PO i PiS żyć bez siebie nie 
mogą. A ich fanatyczni zwo-
lennicy nakręcają się wza-
jemnie do wojny polsko-pol-
skiej.

A pandemia, lockdown 
pokazały, że w sprawach po-
datków, ale także swobód 
obywatelskich i zamordy-
zmu wobec społeczeństwa 
(niezgodne z Konstytucją 
ograniczenia praw przed-
siębiorców ale także swobód 
osób prywatnych (maseczki 
na ulicach!), jak się okazało 
- nie mające żadnego uzasad-
nienia poza trzymaniem spo-
łeczeństwa w ryzach) obie 
partie w zasadzie głosują po-
dobnie i niewiele się między 
sobą różnią.

Wart pac pałaca a pałac 
paca.

Podsumowując, szału nie 
ma. Obwoźne tournee Tuska 
ma na celu jedynie mobiliza-
cję jego fanatycznych zwo-
lenników, aby chciało im się 
w dniu wyborów ruszyć swo-
je 4 litery.  K. Wodniczak

Spotkanie Donalda Tuska z mieszkańcami Nowej Rudy
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W środę, 13 lipca br. w Nowo-
tomyskim Ośrodku Kultury, 
odbyło się spotkanie lokal-
nych członków i sympatyków 
Prawa i Sprawiedliwości z Wo-
jewodą Wielkopolskim Mi-
chałem Zielińskim.

Podczas spotkania omó-
wiono aktualną sytuację po-
lityczną w kraju i na świecie. 
Poruszono globalne tematy 
dotyczące inwazji militarnej 
Rosji na Ukrainę, uchodźców 
z Ukrainy, wzrostu cen paliw 
oraz inflacji. Nie brakowało 
lokalnych tematów dotyczą-
cych drastycznych podwyżek 
czynszów (o rozwiązaniach 
w tej sprawie poinformujemy 
niebawem) i budowy wiaduk-
tu.

W spotkaniu z Wojewodą 
Wielkopolskim uczestniczy-
li również samorządowcy, 
Radni Rady Powiatu Nowoto-
myskiego Adam Frąckowiak, 
Sylwester Kamyszek, Prze-

wodniczący Rady Miejskiej 
W Nowym Tomyślu Marek 
Ratajczak, Wojciech Andrysz-

czyk, Tomasz Wlekły.
Fot. Maciej Kasprzak /

 Wielkopolskamagazyn.pl

Od 1 lipca br. w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu funkcjonu-
je nowy Wydział Zwalczania 
Przestępczości Środowisko-
wej. Jego założenia zostały 
przedstawione podczas brie-
fingu prasowego w Wielko-
polskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Poznaniu, w którym 
wzięli udział: Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Klimatu 
i ŚrodowiskaJacek Ozdoba, II 
Wicewojewoda Wielkopolski 
Beata Maszewska, Główny In-
spektor Ochrony Środowiska-
Michał Mistrzak oraz Wielko-
polski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony ŚrodowiskaLeszek 
Kurek.

Podstawę do budowania 
regionalnych struktur zaj-
mujących się zwalczaniem 
przestępstw przeciwko śro-
dowisku dało rozporządzenie 
Ministra Klimatu i Środowiska 
z 22 marca br., na podstawie 
którego Wojewoda Wielko-
polski w dniu 31 maja br. po-
stanowił, że w Wielkopolsce 
powstanie jednostka o takim 
właśnie charakterze.

W konsekwencji, od 1 
lipca br. w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony śro-
dowiska w Poznaniu zaczął 
funkcjonować nowy Wydział 
Zwalczania Przestępczości 
Środowiskowej, który jako 
regionalny zespół współ-
pracujący z Departamentem 
Zwalczania Przestępczości 
Środowiskowej GIOŚ oraz De-

legaturami WIOŚ w Poznaniu 
(Poznań, Kalisz, Konin, Lesz-
no, Piła) zajmie się rozpra-
cowywaniem i zwalczaniem 
przestępstw przeciwko środo-
wisku.

W szczególności skupi się 
na analizowaniu, typowa-
niu, wykrywaniu i ściganiu 
przestępstw i wykroczeń 
przeciwko środowisku na te-
renie Wielkopolski, głównie 
w zakresie nielegalnego po-
stępowania z odpadami czy 
ściekami.

Praca Wydziału ZPŚ oraz 
poszczególnych Delegatur 
odbywa się w pełnej współ-
pracy i współdziałaniu z in-
nymi służbami m.in. Policją, 
Państwową Strażą Pożarną, 
Krajową Administracją Skar-
bową czy Inspekcją Trans-
portu Drogowego. Dodatkowo 
inspektorzy WIOŚ w Pozna-
niu w okresie maj/czerwiec 
br. przeszli dodatkowe prze-
szkolenia doskonalące w za-
kresie technik operacyjnych 
dla lepszego ukształtowania 
codziennej współpracy z orga-
nami ścigania. 

Wojewoda spotkał się 
z nowotomyślanami

Zwalczanie Przestępczości Środowiskowej

Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski:
Dziś spotkałem się z sympatykami i członkami komitetu te-
renowego PiS w Nowym Tomyślu. Było to pierwsze z cyklu 
spotkań, jakie zamierzam odbyć w najbliższych dwóch ty-
godniach w okręgu 89 Szamotuły.

Dziękuję pełnomocnikowi komitetu terenowego Prawo 
i Sprawiedliwość w Nowym Tomyślu Adamowi Frąckowia-
kowi za zorganizowanie spotkania.

Wielkopolskamagazyn.pl: Od 
kilku tygodni informujemy 
o drastycznych podwyżkach 
czynszu w blokach zarzą-
dzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Nowym To-
myślu. Problem ten dotyczy 
kilku tysięcy rodzin w Nowym 
Tomyślu, Buku, Opalenicy i 
Pniewach. Od kilku tygodni 
odbywają się spotkania, roz-
mowy, protesty.

W sprawę włączyli się rów-
nież samorządowcy i politycy. 
Burmistrz Buku Paweł Adam 
w piśmie skierowanym do 
Wojewody Wielkopolskiego 
Michała Zielińskiego propo-
nuje zwołanie Wojewódz-
kiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, a były premier, 
europoseł Leszek Miller skie-
rował do Komisji Europejskiej 
oficjalne pytania związa-
ne z tematem regulacji cen 
ogrzewania w spółdzielniach 
mieszkaniowych.

Poniżej przedstawiamy ofi-
cjalną korespondencje euro-
posła Leszka Millera do Komi-
sji Europejskiej.  

Bruksela, 25 czerwca 2022 r.
KOMISJA EUROPEJSKA

Pytania wymagające udziele-
nia odpowiedzi na piśmie – na 
podstawie art. 138 Regulami-
nu Parlamentu Europejskiego

Rekordowe ceny gazu na 
rynkach europejskich spowo-
dowały, że zagrożony został 
byt wielu tysięcy gospodarstw 
domowych w Polsce.

Działania osłonowe podjęte 
przez Rząd RP, w tym usta-

wa z dnia 26  stycznia 2022 
roku o szczególnych rozwią-
zaniach służących ochronie 
odbiorców paliw gazowych w 
związku z sytuacją na rynku 
gazu (Dz. U. 2022, poz. 202), 
nie uwzględniły wszystkich 
postulatów zgłaszanych przez 
Związek Rewizyjny Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP i spół-
dzielnie mieszkaniowe w za-
kresie ochrony mieszkańców 
budynków wielolokalowych 
przed skutkami wzrostu cen 
gazu.

Ochroną zostały objęte 
gospodarstwa domowe w bu-
dynkach wielolokalowych 
zarządzanych min. przez 
spółdzielnie mieszkaniowe 
i wspólnoty mieszkaniowe 
poprzez wprowadzenie moż-
liwości zakupu gazu przez te 
podmioty po cenie regulo-
wanej tj. zatwierdzanej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki. Na mocy tych 
przepisów spółdzielnia miesz-
kaniowa, która eksploatuje 
kotłownię własną na potrzeby 
ogrzania budynków mieszkal-
nych może dokonać zakupu 

gazu jako paliwa do kotłowni 
po cenie regulowanej.

Natomiast bez ochrony 
przed podwyżkami cen gazu 
pozostają mieszkańcy budyn-
ków wielolokalowych, zarzą-
dzanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe i wspólnoty 
mieszkaniowe, które do ce-
lów ogrzewania i podgrza-
nia wody nabywają energię 
cieplną od przedsiębiorstw 
ciepłowniczych i innych pod-
miotów eksploatujących cie-
płownie, w których paliwem 
do produkcji energii cieplnej 
jest gaz ziemny.

Ceny ciepła wytwarzane-
go ciepłowniach, w których 
paliwem jest gaz  drastycznie 
wzrosły, co znalazło odzwier-
ciedlenie w opłatach za ogrze-
wanie i podgrzanie wody.

Podwyżki cen ciepła prze-
kładają się odpowiednio na 
podwyżki opłat za ogrzewanie 
i podgrzanie wody w lokalach 
mieszkalnych. Wzrost innych 
składowych opłat za lokale 
mieszkalne, spowodowany 
m.in.  wzrostem cen energii 
elektrycznej, a także wzra-

stające koszty utrzymania po-
wodują, że znacznie wzrośnie 
liczba  osób, które  nie będą w 
stanie poradzić sobie z opłata-
mi za lokale mieszkalne pomi-
mo dodatku wprowadzonego 
ustawą.

Większość mieszkańców 
nie jest  w stanie ponosić tak 
dużych obciążeń finanso-
wych, zwłaszcza przy wzro-
ście kosztów utrzymania spo-
wodowanym inflacją.

Do Związku Rewizyjnego 
napływają  w tej sprawie pi-
sma nie tylko od  spółdzielni 
mieszkaniowych, ale również 
od mieszkańców, którzy czują 
się pokrzywdzeni znacznym 
wzrostem cen ciepła sięgają-
cym niejednokrotnie 200 %.

Dochodzi do sytuacji, że 
opłaty za ogrzewanie w bu-
dynkach mieszkalnych  za-
silanych w energię cieplną 
przez przedsiębiorstwo cie-
płownicze są wielokrotnie 
wyższe niż opłaty w budynku 
mieszkalnym zlokalizowanym 
obok, lecz zasilanym w ener-
gię cieplną z kotłowni własnej 
spółdzielni.

Różnica polega na tym, że 
spółdzielnie i wspólnoty mogą 
nabywać gaz po cenie zatwier-
dzonej przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (regulo-
wanej), natomiast przedsię-
biorstwa ciepłownicze, nawet 
w zakresie dostawy ciepła do 
budynków mieszkalnych, na-
bywają gaz do produkcji ciepła 
po cenie wolnorynkowej.

Działania podjęte przez 
środowiska spółdzielcze, w 
tym przez Związek Rewizyjny 

Spółdzielni Mieszkaniowych 
RPdla ochrony tych mieszkań-
ców spowodowały, że do Sej-
mu RPzostał wniesiony pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 roku 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2021 r., poz. 716 ze zm.)- druk 
sejmowy nr 2111.

Wobec powyższego zwra-
cam się do Wysokiej Komisji 
o odpowiedź na następujące 
pytania:

Czy przepisy unijne umoż-
liwiają zastosowanie cen 
regulowanych dla paliwa ga-
zowego w przypadku, gdy 
gospodarstwo domowe zloka-
lizowane w budynku wielolo-
kalowym nie jest końcowym 
odbiorcą gazu do produkcji 
ciepła na cele ogrzewania i 
podgrzania wody, lecz jest 
końcowym odbiorcą ciepła, 
do którego produkcji użyto 
gazu jako paliwa?

Czy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo energe-
tyczne poszerzający katalog 
podmiotów objętych dostawą 
gazu według cen ustalanych 
w taryfie zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki o podmioty zu-
żywające gaz do produkcji 
energii cieplnej w zakresie, w 
jakim te podmioty zużywają 
gaz do produkcji energii ciepl-
nej dostarczanej do spółdziel-
ni mieszkaniowych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz innych 
podmiotów zobowiązanych 
do zarządzania budynkami 
mieszkalnymi wielolokalo-
wymi na cele gospodarstw 
domowych, jest niezgodny z 

dyrektywą Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/73/WE 
z dnia 13 lipca 2009 r. doty-
czącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziem-
nego i uchylającą dyrektywę  
2003/55/WE ?

Podkreślenia wymaga fakt, 
że gaz stanowiący paliwo do  
wytworzenia energii cieplnej 
na potrzeby ogrzewania loka-
li mieszkalnych i podgrzania 
wody w budynkach wielo-
lokalowych, niezależnie od 
tego jaki  podmiot wytwarza 
ciepło, jest wykorzystywany 
dla potrzeb gospodarstw do-
mowych w budynkach wielo-
lokalowych.

Niezbędne więc jest zasto-
sowanie dla  podmiotów wy-
twarzających  energię cieplną 
cen paliw gazowych zgodnie 
z taryfą zatwierdzaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w zakresie, jakim 
te przedsiębiorstwa dostar-
czają energię cieplną dla  go-
spodarstw domowych w bu-
dynkach wielolokalowych.

Inne potraktowanie dosta-
wy gazu dla celów wytworze-
nia ciepła dla zasilania bu-
dynków wielolokalowych jest 
krzywdzące dla mieszkańców 
tych budynków .

Stąd też w imieniu tysięcy 
mieszkańców w Polsce, a tak-
że w ślad za zasygnalizowa-
nym przez Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP problemem zwracam się o 
udzielenie odpowiedzi na po-
wyższe pytania.

Leszek Miller 
– Poseł do Parlamentu Europejskiego

Leszek Miller pyta KE w sprawie cen ogrzewania w Spółdzielniach Mieszkaniowych
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