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FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

ABSOLWENCI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH
wybierzcie atrakcyjny zawód
WĘDLINIARZ - KUCHARZ
a zajęcia praktyczne pod okiem mistrzów 
    w nowoczesnych zakładach
a absolwentom gwarantujemy stałą prace 
    i wsokie wynagrodzenie
a możliwość dalszego kształcenia i rozwoju

                       tel. 61 44 43 217                                 tel. 61 44 21 171     tel. 61 44 33 153
                    www.zpmzielinski.pl                         www.waldigrodzisk.com                      www.maciejkozlowski.pl

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZtYN uL. 5 StYcZNIA 22  
RAKONIEWIcE uL. POcZtOWA 26

GROdZISK WLKP. uL. BuKOWSKA 11

tel.   509 408 163
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Gmina Nowy Tomyśl udzie-
liła Powiatowi Nowotomy-
skiemu pomocy finansowej. 
Dofinansowanie w wysokości 
200 tys. zł. pozwoli wykonać 

projekt modernizacji Szpitala 
Powiatowego im. dr. Kazimie-
rza Hołogi. Projekt obejmuje 
przede wszystkim moderniza-
cję oddziałów ginekologiczno

-położniczego oraz chirurgicz-
nego, a także przygotowanie 
szpitala do specyficznych 
procedur realizowanych w 
okresach epidemii.

Konsekwentnie wspieramy 
szpital 5 września (niedziela), podczas 

Jarmarku Chmielo-Wikli-
niarskiego, odbędzie się  I 
edycja turnieju piłki nożnej 
– „FELIKS CUP” dla dzieci 
urodzonych w 2010 roku i 
młodszych. Turniej odbędzie 

się na stadionie miejskim w 
godzinach 11:00-14:30 w No-
wym Tomyślu.

Po zawodach odbędzie się 
mecz gwiazd:

OLDBOJE NOWY TO -
MYŚL - LECH POZNAŃ 

Zachęcamy do wspólnego 
kibicowania. Dla sympaty-
ków Lecha Poznań, będzie to 
również okazja do spotkania 
z byłymi gwiazdami klubu i 
uzyskania pamiątkowych fo-
tografii oraz autografów. 

Gmina Nowy Tomyśl położo-
na jest w woj. wielkopolskim 
nad rzeką Szarką. Jej siedzi-
bą jest zadbane i ukwiecone 
miasteczko Nowy Tomyśl, 
które charakteryzuje się 
bogatą tradycją w zakresie 
upraw wikliny i chmielu 
oraz produkcji wyrobów wi-
klinowych i właśnie z tego 
powodu nazywane jest stolica 
wikliny! Przyciąga turystów 
licznymi atrakcjami:
a Wiklinowy kosz GIGANT, 
który został wpisany do księgi 
Guinnessa w 2006 roku.
a Tężnia Solankowa - zasto-
sowana w niej solanka jest 
naturalnym surowcem, o po-
twierdzonych właściwościach 
leczniczych, przeznaczo-
nym do pielęgnacji zdrowia 
i urody, tradycyjnie stosowany  
do kąpieli i inhalacji. 
a Wiklinowe okulary – naj-
nowsze dzieło nowotomyskich 
plecionkarzy przy Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej.
a Ogród Zoologiczny - kró-
lestwo flory i fauny, w któ-
rym przebywa 200 zwierząt, 
przedstawiających 48 różnych 
gatunków.
a Zielone przystanki - w ich 
wnętrzu zamontowano tablice 

edukacyjne poświęcone ochro-
nie środowiska. 
a Mural 3D Jana Ptaszyna – 
Wróblewskiego oraz Mural 
Wiklina i Chmiel– będące 
częścią licznej kolekcji, które 
dodają miastu uroku i street  
– artowego charakteru. 
a Żywa palma – ciekawa 
atrakcja na skalę lokalną i tu-
rystyczną, nawiązująca do part-
nerskiego miasta Biesenthal.
a Pumptrack - specjalnie przy-
gotowany tor, zbudowany 
z zakrętów i muld przeznaczo-
ny do jazdy jednośladem. Na 
chwilę obecną jest to jedyny 
taki obiekt w regionie.
a Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa – prezentuje 
ogromne bogactwo wyrobów 
plecionkarskich oraz, związane 
z tematyką uprawy wikliny 
i chmielu, narzędzia i maszyny. 
Muzeum jest Organizatorem 
Ogólnopolskich Plenerów Wi-
kliniarskich (czerwiec) i Spo-
tkań Młodych Plecionkarzy 
(wrzesień). 

W mieście co roku, na przeło-
mie lata i jesieni, organizowany 
jest Jarmark Chmielo – Wikli-
niarski, jest to największa im-
preza kulturalno-rozrywkowa 
w Nowym Tomyślu i okolicy.

FELIKS CUP 2021

Gmina Nowy Tomyśl – „NA GIGANCIE”
Wiklinowy kosz GIGANT Tężnia Solankowa Ogród Zoologiczny

Mural Wiklina i ChmielMural 3D Jana Ptaszyna – Wróblewskiego 

Pumptrack

Żywa palma Wiklinowe okulary

Zielone przystanki Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS 

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

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

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!! 

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS
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SKuP ZŁOMu
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00 

WSAD: 1,30 zł/1kg BLACHA: 1,10 zł./1kg PUSZKA: 4,00 zł/1kg

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

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

Zatrudnimy kierownika 
warsztatu obróbki skrawaniem 

oraZ ucZnia ślusarZa

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

KONTAKT:
ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
biuro@frawent.pl  www.frawent.pl

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKuP SuROWcÓW WtÓRNYcH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1250 zł /tona 
a blacha 1000 zł/tona

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOMU

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

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp. 
 ul. Garbary 23 pok. 219 tel. 608 321 611

Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611
WYDAWCA:  Wydawnictwo  Reklamowo - Prasowe „Powiaty-Gminy”, Grodzisk Wlkp., 
ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601,  e-mail: h-dymalski@wp.pl
DRUK: AGORA s.a. - Pi³a ul. Krzywa 35 tel. 67/ 211 12 01, fax 67/ 211 11 02

Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi 
odpowiedzialności. Redakcja ma prawo skrótów nadsyłanych listów

 i artykułów oraz zmian tytułów

SPRZEDAM 
Siano w balotach 120x120

Paśnik kwadratowy dla krów 
12 stanowisk z daszkiem i podłogą.

Paśnik dla cieląt z płotem(ogrodzenie)
Wsyp paszowy- 600 kg

Wózek dwukołowy do przewożenia zwierząt.
Pług trzyskibowy( do remontu)

Ładowacz cyklop z kabiną(typ 214)

Informacja tel. 796 660 389

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w 

centrum  Rakoniewic
Kontakt: 601 700 138

Bank Spółdzielczy w Siedlcu podejmuje działania w zakresie działań EKOlogicznych.
Od początku swojego istnienia Bank stoi blisko społeczności, tych z małych miasteczek czy wsi. Wspiera ludzi, któ-
rzy żyją z uprawy ziemi, którzy korzystają z jej zasobów naturalnych, tym bardziej kwestia ekologii jest dla nas 
istotna. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl 
globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z  nas może zainwestować w  ekologiczne rozwiązania w  swoim naj-
bliższym otoczeniu: domu, mieszkaniu, firmie czy gospodarstwie. Oferujemy środki na inwestycje ekologiczne. 
Postaw i ty na EKOlogie…
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W niedzielę 15 sierpnia br. 
w godzinach 15.00 – 20.00 
zapraszamy na kościańskie 
łazienki, gdzie zostanie 
zorganizowana Strefa Chil-
lout. W programie przewi-
dziano wiele atrakcji dla 
dzieci, pokazy i wystawy. 

W tym dniu będzie możliwość 
darmowego wypożyczenia 
kajaków. Będzie również 
okazja do wymiany książek 
w ramach Bookcrossing. Za-
chęcamy do korzystania ze 
strefy piknikowej (koc mile 
widziany) oraz wspólnego 
grillowania (możesz zabrać 
swój prowiant i grilla). Opra-
wę muzyczną zapewni DJ 
EMEK. Dodatkowo w ramach 
wydarzenia będzie można 
zaszczepić się jednodawko-

wą szczepionką Johnson & 
Johnson w punkcie szczepień 
w kościańskim szpitalu. Re-
jestracja telefoniczna pod nu-
merem telefonu: 65 525 04 48 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00 – 14.00. Moż-
liwość zaszczepienia się bez 
rejestracji tylko w przypadku, 
gdy będą dostępne jeszcze 
wolne dawki szczepionki.

- Oddajemy do użytku 
mieszkańcom zrewitalizo-
wany teren łazienek. Teren 
rekreacyjny o wielu możli-
wościach. Na wielkim traw-
niku ciągnącym się od torów 
do hali sportowej powstaną 
małe bramki do gry w pił-
kę. Będzie to również strefa 
piknikowa, gdzie każdy może 
przyjść z kocem i odpocząć. 
Miejscem odpoczynku stanie 

się również Ferfeta, gdzie 
zostały stworzone siedziska. 
Przy przystani kajakowej, w 
cieniu drzew zamontowano 
kilka ławek, które umożliwią 
spotkania w szerszym gronie. 
Nieopodal znajduje się scena, 
na której mogą odbywać się 
różne koncerty i wydarzenia 
kulturalne lub rozrywkowe. 
Na terenie piaszczystym po-
wstaną boiska do piłki siat-
kowej. W przyszłości zostaną 
stworzone plansze dla dzieci 
z zagadkami, które staną przy 
nowych nasadzeniach oraz 
dwa prysznice do schłodze-
nia się w letnie dni. Mamy 
nadzieję, że teren ten będzie 
kolejnym miejscem, który na 
nowo zacznie tętnić życiem 
– mówi Burmistrz Miasta 
Kościana. 

1 sierpnia o godzinie 17:00 
w 77. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego po 
minucie ciszy oraz wysłucha-
niu przemówienia Zastępcy 
Burmistrza Przemysława Kor-
bika, złożone zostały kwiaty 
pod tablicami pamięci na 
Placu Niezłomnych. Ponadto 
po uroczystościach na Placu 
Niezłomnych złożone zostały 
kwiaty pod kościańskim po-
mnikiem harcmistrza Floriana 
Marciniaka. Samorząd Miasta 
Kościana reprezentowali: Za-
stępca Burmistrza Przemysław 
Korbik oraz Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Paweł 
Grodziski. Oprawę uroczysto-
ści zapewniło Stowarzyszenie 
imienia „Kościańskiej Rezer-
wy Skautowej

Strefa Chillout na Łazienkach

Uczczono 77. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego

Boisko do koszykówki ulicznej 
znajdujące się na os. Piastow-
skim przeszło metamorfozę. 
Dzięki inicjatywnie miłośni-
ków koszykówki ulicznej z 
osiedla Piastowskiego oraz 
Rady Osiedla Piastowskie, 
przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
oraz Urzędem Miejskim Ko-
ściana teren do gry został od-
nowiony. Wymienione zostały 
obręcze i pomalowane tarcze. 
Na prośbę użytkowników 
boiska wkrótce  zamontowane 
zostaną dodatkowe 2 ławki i 
kosze na śmieci. Ponadto plac 
gry został ozdobiony ciekawy-
mi grafikami nawiązującymi 
do gry w koszykówkę uliczną 
(streetball). Samorząd Mia-
sta Kościana przeznaczył na 
powyższy cel prawie 2500 zł 
(zakup farby oraz obręczy). 

Dodatkowo w związku z  du-
żym zainteresowaniem grą w 
koszykówkę, Rada Osiedla 

Piastowskie przeznaczyła 850 
zł na zakup profesjonalnego 
sprzętu sportowego.

W dniu 27 lipca podpisana 
została umowa dotycząca 
montażu nowych urządzeń 
na placu zabaw znajdują-
cym się przy ul. Bączkow-
skiego w Kościanie. 

Przedmiotem umowy jest 
wyposażenie placu zabaw w: 
zestaw zabawowy, huśtawkę 
potrójną, huśtawkę wagową, 
karuzelę z kierownicą, kolejkę 
linową, zestaw gimnastyczny i 
bujak sprężynowy. Dodatkowo 
w skład wyposażenia wchodzą 
maty przerostowe,  ławki z 
oparciem, kosze na śmieci  
oraz tablica z regulaminem. 
Rozpoczęcie robót nastąpi po 
15 września bieżącego roku 
i wykona je firma Damiana 
Smelczyńskiego „DAMART” 

za kwotę 121.455,12 zł brutto.
Kolejny plac zabaw na tere-

nie Kościana zyska nowocze-
sne i bezpiecznie urządzenia, 

które z pewnością będą cie-
szyły najmłodszych miesz-
kańców Kościana – podkreśla 
burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Projekt „Szatnia na Medal” za-
kładał remont szatni w budyn-
ku przy Stadionie Miejskim w 
Kościanie. Kwota przyznane-
go dofinansowania wyniosła 
54.500,00 zł, łączna kwota 
inwestycji to: 109.944,34 zł. 
„Szatnia na medal” to działa-
nie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego skierowane 
do samorządów lokalnych, 

czyli powiatów i gmin nasze-
go regionu. Jego celem jest 
zbudowanie pozytywnego 
wizerunku sportu kojarzonego 
ze zdrowiem oraz higieną i 
poprawa warunków ogólnodo-
stępnych budynków szatniowo 
– sanitarnych przy obiektach 
sportowych.

Jest to już 4 i ostatnia 
zmodernizowana szatnia w 

budynku przy Stadionie 
Miejskim w Kościanie w 
ramach projektu „Szatnia 
na medal”. 

Tym samym obiekt zyskał 
wyremontowane i nowoczesne 
zaplecze, które będzie służyło 
zawodnikom korzystającym 
z infrastruktury stadionowej 
– podkreśla burmistrz Piotr 
Ruszkiewicz.

Boisko w nowej odsłonie

Nowe urządzenia zabawowe na placu zabaw 
przy ul. Bączkowskiego

Cztery szatnie na medal

W dniu 12 lipca w gabinecie 
Burmistrza Miasta Kościa-
na podpisana została umo-
wa, której przedmiotem 
jest przebudowa dachów 
wraz z termomodernizacją 
budynków (budynku głów-
nego szkoły z budynkiem 
gospodarczym, łączników, 
małej sali gimnastycznej) 
w ramach zadania „Głę-
boka termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Kościanie”.

Zakres zamówienia obejmuje 
w szczególności: rozbiórkę da-
chu budynku głównego szkoły 
do stropu, budowę nowej kon-
strukcji dachu z ociepleniem 
i pokryciem i wyłazami bu-
dynku głównego, wykonanie 
ocieplenia i nowego pokrycia 
dachów łączników, pomiesz-
czenia gospodarczego i małej 
sali gimnastycznej, wykonanie 
ocieplenia elewacji budynków 
(budynku głównego szkoły z 
budynkiem gospodarczym, 
łączników, małej sali gimna-

stycznej) z montażem parape-
tów zewnętrznych, wykonanie 
obróbek blacharskich nowych 
rynien i rur spustowych, wy-
konanie nowej instalacji od-
gromowej, wykonanie izolacji 
pionowej fundamentów bu-
dynków, rozbiórkę podjazdu 
i schodów zewnętrznych na 
elewacji frontowej szkoły, bu-
dowę schodów zewnętrznych z 
podestem i balustradami przed 
wejściem głównym, montaż 
podnośnika platformowego 

elektrycznego dla osób niepeł-
nosprawnych. Zadanie wykona 
Firma Ogólnobudowlana DAW
-BUD z Kokorzyna za kwotę 
2.241.055,09 zł.

Przeprowadzana inwestycja 
ma wprowadzić oszczędności 
zużycia energii w budynku 
szkoły, zmniejszyć zanieczysz-
czenia CO2 do atmosfery, ale 
także zwiększyć estetykę i 
komfort użytkowania – przy-
pomina Burmistrz Piotr Rusz-
kiewicz.

Podpisanie kolejnej umowy związanej 
z termomodernizacją czwórki
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Kolejne spotkanie w ra-
mach Akademii Senioral-
nej, tym razem poświęconej 
Annie Jantar i Annie 
German z okazji ich imie-
nin, otworzył gospodarz Je-
życkiego Centrum Kultury 
Karol Wyrębski. Podzięko-
wał za wsparcie inicjatyw 
Kulturalnych przez władze 
m. Poznania w sezonie 
2020/21 obecnej na kon-
cercie Radnej m. Poznania 
Pani Lidii Dudziak. Następ-
nie nakreślił ramy planu 
dalszych działań w ramach 
Akademii Senioralnej. 

Spotkanie oprawione na otwar-
cie zostało tradycyjnie hej-
nałem granym przez Jurka 
Konopę naszego wspaniałego 
multiinstrumentalistę na sak-
sofonie.

Po wykonan iu Małego 
kwiatka głos zabrał i trady-
cyjnie powitał licznie zgro-
madzone grono ptaków, pta-
sząt w swoim gnieździe nasz 
naczelny Wielki PTAAAK 
red. Krzysztof Wodniczak. 
Można bez wątpliwości po-
wiedzieć , że tak liczne grono 
uczestników naszych spotkań 
jest wyjątkowe i inspirujące 
w okresie zawieszenia inicja-
tyw kulturalnych z uwagi na 
jeszcze nie wygaszone zarze-
wie Covid – 19.

W powitaniu odniósł się do 
wspomnień o audycji Radia 
Wolna Europa Rendez Vous 
o godz. 6:10, redagowanymi 
przez Jana hrabiego Tysz-
kiewicza w latach 66 – 82. 
po tych słowach nastąpiło 
wprowadzenie w klimat wspo-
mnień o Annie Szmeterling 
Jantar wspaniałej wokalistce, 
wspaniałej artystce , której 
kariera rozpoczęła się w Po-
znaniu , gdzie zamieszkiwała 
na ul. Kasprzaka 7. W tym 
miejscu grono wielbicieli jej 
talentu wokalnego umieściło 
tablicę pamiątkową na mu-
rze kamienicy pod tym adre-
sem. Zapisy źródłowe podają 
: „W latach 1964-1967 była 
piosenkarką w amatorskim 
zespole “Szafiry”. W latach 
1965-1969 uczyła się w VIII 
Liceum Ogólnokształcącym 

im. Adama Mickiewicza i  
w Średniej Szkole Muzycznej, 
w klasie fortepianu i rytmiki. 
W 1969 roku zdawała do Szko-
ły Teatralnej w Warszawie, 
zdała egzaminy, jednak nie 
została przyjęta z powodu 
braku miejsc.” Źródło: https://
życiorysy.info/anna-jantar/
Zyciorysy.info

Ten wspomnieniowy wątek 
ściśle współistniał z osobą 
zaproszonego na to spotkanie 
Piotra Kuźniaka, wokalisty , 
instrumentalisty i założyciela 
Zespołu Szafiry, który zaprosił 
do współpracy wówczas jesz-
cze Annę Szmeterlig. Kolej-
nym gościem był Przemysław 
Lisiecki, perkusista Zespo-
łu Waganci, który również 
miał garść wspomnień o Ani. 
W tym miejscu można odwo-
łać się do tekstów źródłowych 
odnoszących się do życiory-
su i odnoszonych sukcesów 
Ani. Nawiązała współpracę 
z teatrami studenckimi „Ok-
tawa” , „Nurt” oraz „Ósmy 
dzień” (1967–1968), w których 
śpiewała i akompaniowała 
na fortepianie. Karierę roz-
poczęła w 1968 roku jako 
Anna Szmeterling. Nawiązała 
współpracę z zespołem Polne 
Kwiaty i razem z nim debiuto-
wała na falach poznańskiego 
radia wykonując utwór pol-
skiej grupy No To Co – „Po ten 
kwiat czerwony”. Utwór ten 
wyemitowano tylko raz, gdyż 
grupa zainterweniowała i dal-
sze nadawanie piosenki zosta-

ło zablokowane. W styczniu 
1969 roku zaśpiewała podczas 
Festiwalu Piosenki i Piosenka-
rzy Studenckich w Krakowie 
z utworami: „A lipiec grał” 
oraz własną kompozycją ze 
słowami swojego brata  Ro-
mana „W płaszczu z mżawki 
i zadumy”. W tym samym roku 
wystąpiła także na Festiwa-
lu Artystycznym Młodzieży 
Akademickiej FAMA w Świ-
noujściu, po czym na okres 
dwóch lat została solistką 
zespołu Waganci. Zespołem 
kierował Jarosław Kukulski, 
jej przyszły mąż. Wylansowała 
wtedy swój pierwszy przebój 
„Co ja w tobie widziałam”. 
Wraz z tym zespołem wyko-
nała piosenkę „Czujna straż” 
w filmie „Milion za Laurę”

Zaproszeni goście w sposób 
emocjonalny odnosili się do 
wspomnień o Ani szczególnie 
Piotr Kuźniak, który do dnia 
dzisiejszego pozostał wierny 
miejscu urodzenia Ani czy-
li Poznaniowi. Dzięki red. 
Krzysztofowi Wodniczaka, 
wspomnienia nabrały charak-
teru rodaków ckliwe rozmowy, 
ale każdy ze słuchaczy czekał 
w napięciu na część arty-
styczną. Jednym z pięknych 
wątków były te nawiązujące 
do wspomnień o spotkaniach 
z piosenką prowadzone przez 
Jurka Garniewicza, rodowi-
tego kresowiaka, wyjątkowo 
barwna postać w Poznaniu. 
Jurek Garniewicz to wspaniały 
wokalista , prowadził Pała-

cowe Spotkania z Piosenką. 
Sam pamiętam, że próbowa-
łem występu na Pałacowej 
scenie, ale duża trema zjadła 
co chciała a mnie nic nie dała 
!!! Odpowiednikiem były spo-
tkania z Piosenką Anny Jantar 
w Browarze na ul. Śniadeckich 
, zainicjowane przez Piotra 
Kuźniaka w 1999 roku. Piotr 
wykazał dużą determinację 
przywracają piosenki Anny 
Jantar, głównie za wprowadze-
nia formuły konkursowej dla 
młodych obiecujących woka-
listów. Uczestniczyły w tych 
prezentacjach wyróżniające 
się wokalistki siostry Melosik 
a co dla kronikarza szczegól-
nie miłe, córka mojego kuzyna 
Krysia Roth a prowadzącym 
był wcześniej wspomniany 
Jurek Garniewicz. Inicjatywa 
jak zwykle obyczajem poznań-
skim upadła z powodu braku 
wsparcia ze strony Urzędu m. 
Poznania, Ministerstwa Kul-
tury, co negatywnie wpłynęło 
na zaangażowanie sponsorów, 
którzy zrezygnowali za branie 
całości kosztów tego wydarze-
nia swoje barki. Na spotkaniu 
postacią barwną był Jarek 
Radtkowski , który przyjechał 
z Norwegii z urodzenia Po-
znaniak. Grywał z Zespołem 
Sami Swoi , między innymi 
jak sam mówi w kultowej 
Kawiarni Uśmiech gdzie z ko-
legami grał na fajfach a nomen 
omen , grającym tam muzy-
cy wyjeżdżali  na saksy do 
Finlandii. Długo by jeszcze 
wspominać ale czas biegł nie-
ubłaganie do przodu. dlatego 
prowadzący red Krzysztof 
Wodniczak przeszedł do czę-
ści artystycznej spotkania na 
scenę został poproszony duet 
Agata Niedzielski – Zbigniew 
Aleksandrowicz, w wykonaniu 
wymienionych wysłuchaliśmy 
utworów Przetańczyć chcę 
całą noc i inne. Całą sala roz-
pływała się dźwiękach utwo-
rów, które były nam wszystkim 
seniorom i naszym rodzinom 
bliskie w okresie naszej mło-
dości. Część dalsza dotycząca 
wspomnień o Annie German 
nastąpi.

Tekst: Zbigniew ROTH
Zdj.: Hieronim Dymalski

Nasze dwa piękne anioły - Anie

Zaproszeni zostaliśmy na 
Muzyczne imieniny - jakby 
to nie znaczyło - Anny Jan-
tar i Anny German do Je-
życkiego Centrum Kultury. 
To miejsce tętni synkopami, 
swingiem, bluesem i innymi 
wartościowymi stylami 
muzycznymi. 

Chociaż nie wszystkim moje 
recenzje przypadaj do gu-
stu. Np. po przedostatnim 
koncercie niezbyt pochlebnie 
wyraziłem się o śpiewaniu 
Marzeny Scholz piosenki z 
przedwojennych kabaretów, 
ale z wysokiego C uznałem 
jej wykonanie utworów z rep. 
Stevie Wondera i Czesława 
Niemena. To jednak ślad kry-
tyczny pozostał. Nie będę cofał 
zastrzeżeń, bo uważam jak 
napisałem, tak słyszałem. Po-
zostawiam do przemyślenia !

Na początku spotkania spi-
ritus movens tych  spotkań 
Krzysztof Wodniczak zaprosił 
muzyków występujących w 
zespole Waganci Piotra Kuź-
niaka i Przemka Lisieckiego, 
aby podzielili się z nami wspo-
mnieniami o Ani Szmeterling 
- bo pod  nazwiskiem panień-
skim nagrywała i występowa-
ła. Chociaż ojciec proponował 
pseudonim LING, końcówkę 
od nazwiska. Szczególnie 
barwna historyjkę opowiedział 
Kuźniak, który jako pierwszy 
w Polsce muzyk zaangażował 
Ją do jego zespołu Szafiry, a 
było to w 1965 roku. Krzysztof 

Wodniczak przypomniał Jej 
okres w latach 60-tych kiedy to 
luźno była związana z poznań-
ską bohemą artystyczną. Brala 
udział  w życiu teatralnym śro-
dowiska studenckiego - Teatr 
Oktawa brata Romana, Teatr 
Nurt  Janusza Nyczaka i teatr 
Ósmego Dnia założony przez 
Tomasza Szymańskiego (Lech 
Raczak dokooptował znacznie 
później).

Po ważnych wypowiedzia-
nych słowach zaproszono na 
scenę muzyka i aranżera Mi-
chała Szóstka, Agatę Niedziel-
ską, Zbigniewa Aleksandro-
wicza oraz Martę Grabowską 
, która w mistrzowski spo-
sób zinterpretowała repertuar 
Anny German. A bisów nie 
było końca....Podaję program 
połączonego koncertu - audycji 
RANDEZ VOUS o 6;10.

Repertuar wykonawców: 
Agata Niedzielski – „Prze-
tańczyć z Toba”, „Zawsze z 
Tobą” - Zbigniew Aleksan-
drowicz, „Tyle słońca w całym 
mieście” - Agata Niedzielski, i 
duet A. Niedzielski i Z. Alek-
sandrowicz zaśpiewał „Ktoś 
miedzy nami” - kompozycja 
Antoniego Kopfa  do słów 
Jerzego Dąbrowskiego. Poda-
ję tytuły utworów wg kolej-
ności: wykonywanych przez 
Martę Grabowską: „Tańczące 
Eurydyki”, „Non ho l’eto”, 
„Greckie wino”, „Melodia 
dla synka”, „Człowieczy los”, 
„Tango d’amore”.

Hieronim Dymalski

Nowy rozdział w działalno-
ści Poznańskiej Akademii 
Senioralnej, nowopow-
stałej sekcji muzycznej są 
istotnym ogniwem edu-
kacyjnym. I to się udaje. 
Jesteśmy ciągle w klimacie 
utworów i piosenek z lat 
siedemdziesiątych.  Tak 
też było na ostatnim, połą-
czonym spotkaniu Leksyko-
nu muzycznego i RANDEZ 
VOUS o 6.10.

Tym razem dwie śpiewające 
ANNY. Nie wszystko o życiu 
Anny Szmeterling i Jantar 
i jej karierze artystycznej, 
lecz cząstka  ocalenia pamięci 
Anny - próba zatrzymania 
czasu i piosenek. - rozpo-
czął Krzysztof Wodniczak. 
W rolach wspominających 
muzycy grający z nią w 
zespołach Szafiry, Waganci 
i Perfect Piotr Kuźniak i 
Przemysław Lisiecki. Mówi-
li z jakim zaangażowaniem 
uczyła się repertuaru, dbając 
o najmniejszy niuans wokal-
ny, aby nie mieć kłopotów 
intonacyjnych. W poznańskich 
teatrach studenckich Oktawa, 
Nurt, Ósmy Dzień uczyła się 
poezji i w jakiś stopniu gry 
aktorskiej. Śpiewała wiersze 
Witka Różańskiego, Andrzeja 
Babińskiego, Ryszarda Kry-

nickiego. Została wytypowana 
do Krakowa na Festiwal Pio-
senki Studenckiej, wykonała 
ambitny song Jerzego Sata-
nowskiego do słów Witka 
Różańskiego...Brzozo, brzozo, 
idź do ataku/rzeko, rzeko- 
przerwij w pół strofy... Nigdy 
nie nagranej, chociaż zabiegał 
o to, brat Roman. Anna otrzy-
mała wyróżnienie, a pierwszą 
nagrodę zdobyła wtedy Ewa 
Demarczyk. Można dziś gdy-
bać jakby się ukierunkowała 
Jej kariera pod wpływem 
brata Romana, typowego 
przedstawiciela poznańskiej 
bohemy artystycznej, która w 

latach 60.. i 70.bardzo liczyła 
się w kraju. Nie dziwimy się,  
z jaką łatwością nagrywała 
mniej przebojowe (czyt. Am-
bitniejsze) songi. Wyniosłą to 
z teatru i  kulis.. 

 Krzysztof Wodniczak opi-
sał ostatni koncert 13 grudnia 
1979 r. w Łódzkim Teatrze 
Muzycznym, tuż przed wyjaz-
dem na tournee do Stanów 
Zjednoczonych. Wówczas 
po raz pierwszy wykonano 
utwór ”Ktoś miedzy nami” 
-  muzyka Antonii Kopff 
słowa Jerzy Dąbrowski oraz  
kompozycję Romualda Lipko 
do tekstu Andrzeja Mo-

gielnickiego „Nic nie może 
wiecznie trwać”. To była 
zajawka dalszej współpracy 
tego duetu z Anią. Kiedy zgi-
nęła swoje utwory przekaza-
li dla nieznanej jeszcze Izabeli 
Trojanowskiej. Wspomnienia 
o Annach spuentowała pio-
senka wykonana przez Aga-
tę Niedzielską i  Zbigniewa 
Aleksandrowicza przy mu-
zycznym wsparciu Michała 
Szóstka i Jerzego Kono-
pę oraz Martę Grabowska 
śpiewającą repertuar drugiej 
solenizantki, Anny German.

Tekst: KACZINDOW
Zdj.: Hieronim Dymalski

Organizatorzy ścieżki 
muzycznej realizowanej 
w ramach Poznańskiej 
Akademii Senioralnej 
zaskakują in plus spotkania 
wchodzące w cykl  Leksyko-
nu muzycznego i RANDEZ 
VOUS o 6.10. 

Ostatnio dokonano pewnego 
muzycznego eksperymentu i 
połączono te dwie propozycję 
w jedno. Powstał całkiem 
nieoczekiwany scenariusz, 
gdzie w rolach głównych za-
prezentowano repertuar dwóch 
wybitnych wokalistek Anny 
Jantar i Anny German. Moż-
na by długo dyskutować czy, 
aby  taki dwumecz sprawdzi 
się, czy używać terminologii 
sportowej ‚mecz” jest właści-
wym terminem.

W Poznaniu jest wielu wy-
konawców, którzy mają do 
zaoferowania tzw. covery. 
Wybrano może mniej utytu-
łowanych wykonawców, ale 
mających duże możliwości 
głosowe i  czujące jazzujący 
feeling. Z przyjemnością słu-
chało się znane i mniej znane 
kompozycje, które zostały 
nagrane i uwzględnione w 
dyskografiach Jantr i German.

Program połączonego kon-
cer tu - audycji RANDEZ 
VOUS o 6.10. był  jednostron-
ny i pieczętowało to, czego 
mogliśmy się spodziewać. 

Oczekiwania stały się faktem 
i ze wzruszeniem słuchaliśmy 
innych wykonań niż te znane 
z oryginałów.

Wspominali Annę Szme-
terling Jantar muzycy Piotr 
Kuźniak i Przemysław Lisiecki 
oraz producent muzyczny 
Krzysztof Wodniczak.

Repertuar wykonawców - 
Przetańczyć z Tobą - Agata 
Niedzielski, Zawsze z Tobą 
- Zbigniew Aleksandrowicz, 
Tyle słońca w całym mieście 
Agata Niedzielski, i duet A. 
Niedzielski Z. Aleksandro-
wicz zaśpiewał Ktoś miedzy 
nami kompozycja Antoniego 
Kopffa  do słów Jerzego Dą-
browskiego. Tytuły utworów 
wg kolejności: wykonywanych 
przez Martę Grabowską Tań-
czące Eurydyki, Non ho l’eta,, 
Greckie wino, Melodia dla 
synka, Człowieczy los, Tango 
d’amore.

Z tego wokalnego poje-
dynku jedno się objawiło, że 
repertuar i przekaz muzyczny 
Marty Grabowskiej był bar-
dziej subiektywny i wniósł 
wiele elementów typowego 
włoskiego bel canta. Krótko 
pisząc brawa przekazywane po 
śpiewaniu Marty Grabowskiej 
były większe, niż udzielano 
wykonawcom piosenek z rep. 
Anny Jantar.

Tekst:  KRYS
Zdj.: Hieronim Dymalski

Muzyczna strona dzielnicy Jeżyce

Imieniny Anny Jantar i Anny German

W meczu wielkich nazwisk 
lepsza GERMAN
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„Składamy wnioski o inwe-
stycje już przygotowane” - 
mówił starosta. Niestety, nie 
ma możliwości wnioskowa-
nia w pierwszym rozdaniu o 
dofinansowanie obwodnicy 
Swarzędza. Nie ma bowiem 
tam pełnej dokumentacji, więc 
projekt zostałby odrzucony.

Ale jak mówi Jan Grabkow-
ski, są inne ważne inwestycje 
drogowe, które dofinansuje 
Polski Ład i które wkrótce 
będą realizowane.

To przebudowa drogi Tulce
-Kostrzyn, z budową kanaliza-
cji deszczowej w Gowarzewie. 
To jest spora kwota, bo ponad 
5 mln zł. Także przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku 
Dąbrówka do węzła S11. To 
jest niezwykle ważne, ta Dą-
brówka się tak rozbudowała 
w gminie Dopiewo, że trzeba 
rozbudować drogę 
 - mówi Jan Grabkowski.

Ta inwestycja pochłonie ponad 
8 milionów. Powiat Poznański 
sięga też do Polskiego Ładu 
po finansowe wsparcie na 
przebudowę ulicy Otuskiej w 
Buku. Chodzi o odcinek od 
Sportowej do Jana Pawła II. Tu 
mówimy o ponad 4 milionach.

Łukasz Kaźmierczak: Na-
zwa długa, gorzej z liczbą 
gmin, które przystąpiły… 
Czy taki związek ma sens, 
jeśli tylko 23 samorządy 
przystąpiły?
Jan Grabkowski: 23 podmioty, 
miasto Poznań i 17 gmin. Ta 
liczba wynika z tego, że te 
podmioty były obsługiwane 
przez PKS. My w 2019 roku 
budowaliśmy byt dla utrzy-
mania PKS, żeby przetrwał, 
budowaliśmy porozumienie 
międzypowiatowe, gminy dały 
pieniądze powiatom, a powiaty 
dały nam to zadanie do pro-
wadzenia PKS. Dzięki temu 
przetrwaliśmy pandemię, bo 
tam trzeba było 9 mln dopłaty 
do funkcjonowania PKS.

Dlaczego powstał taki zwią-
zek? W tle są cały czas białe 
plamy komunikacyjne. Spo-
ro ich.

Związek mógł istnieć albo nie.

To ja wolę, żeby istniał.
No i dobrze. Łatwo się coś 
likwiduje, a ciężko coś tworzy. 
Kiedy jest kilku partnerów i 
każdy musi dać pieniądz. My 
jako powiat nie musieliśmy 
tego robić, powiedzieliśmy 
kogom i koleżankom, że może-
my przejąć zarządzanie PKS. 
Z jakiej racji miasto Poznań 
miało samo to prowadzić?

Za chwilę w ogóle nie będzie 
tego prowadzić.
Jest związek powiatowo-gmin-
ny, jestem przewodniczącym 
zgromadzen ia ogólnego, 
mamy zarząd, szefem zarządu 
jest Piotr Hojan, burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego.  
Ma fajnych ludzi, jest tam 
też mój zastępca, oni mają 
decydować, tam ma się dziać 
to wszystko, co jest związane 
z wielkopolskim transportem 
regionalnym.

Panie starosto, czy to ma 
sens? Bo mamy 31 powiatów 
w Wielkopolsce i 226 gmin, 
a do związku przystąpiły 
23 podmioty, a ten związek 
opiera się na tym, żeby objął 
całą Wielkopolskę. Cały czas 
tych miejsc jest dużo, gdzie 
nie dojeżdżają autobusy.
Związek będzie obsługiwał 

prawie 5000 kilometrów kwa-
dratowych. Ponad 500 miej-
scowości jest do obsłużenia, 
dzisiaj jest ponad 200.

To i tak będzie 1/3?
Mamy populację ponad milio-
na mieszkańców do obsłuże-
nia. Przecież są ludzie, którzy 
nie posiadają własnego samo-
chodu, ale muszą dojechać do 
szkoły, szpitala, cokolwiek. 
Dlaczego mają być wyklu-
czeni? Jeżeli jesteśmy w XXI 
wieku i stać nas na różnego 
rodzaju fanaberie, to uważam, 
że nas, samorządowców, któ-
rzy zarządzają, wprawdzie nie 
własnymi pieniędzmi, ale tymi 
powierzonymi przez podatni-
ków, część z tych pieniędzy 
dajemy na transport, żeby były 
wyrównane szanse.

Zgadzam się. Dlaczego część 
samorządów nie chce iść taką 
drogą myślenia?
Ja przeszedłem pewnego ro-
dzaju ewolucję. Jak do mnie 
dotarło, że przecież to nie 
są moje pieniądze. Powiat to 
nie prywatny biznes, tylko 
to zarządzanie publicznym 
pieniądzem i ja muszę po-
wiedzieć, dlaczego tak chcę 
zrobić, muszę przekonać ludzi 
do tego. Wydaje mi się, że to 
od 30 lat chyba dobrze robię, 
bo mnie wybierają. Myślę, 

że można by było popatrzyć 
na wiele zdarzeń w naszym 
kraju. Tu, w przypadku tego 
transportu wielkopolskiego, 
mamy wsparcie wszystkich sił 
politycznych, także w naszej 
radzie.

Jest wola.
Tak, ja rozmawiałem z pa-
roma osobami, mówili, że to 
dobry kierunek, wspieramy. 
To, że zrobiliśmy ten transport 
regionalny to jedno. Dzisiaj 
będziemy walczyć o następne 
środki, o które będę się uśmie-
chał o środki zewnętrzne na 
rewitalizację taboru.

Tabor jest do wymiany 
zdecydowanie. Będzie pan 
próbował namówić innych 
samorządowców do przystą-
pienia? Wiem, że każdy musi 
się dołożyć, podejrzewam, że 
to jest główny powód, a nie-
którzy mają jeszcze własny 
transport.
Panie redaktorze, będzie suk-
ces sami przyjdą. Jak jest 
sukces, to wszyscy, jak ćma 
do ognia. A ja bym chciał mieć 
ten sukces.

Stary samorządowiec przez 
pana przemawia. Ludzie 
chcieliby się dostać, a wło-
darz powie – a ja się nie 
dołożę.

Mamy takie gminy, gdzieś 
dalej nie w powiecie poznań-
skim, które mówią: to my 
płacimy za nich. Wasza wola, 
wiele gmin z powiatu po-
znańskiego, które kompletnie 
nie musiały przystępować 
do związku, przystąpiło do 
związku, żeby cegiełkę doło-
żyć do puli.

Kiedy z ponad 20 gmin zrobi 
się 200?
Panie redaktorze, nie wszyscy 
muszą należeć, chociaż jak 
chcą dopłacać, to niech dopła-
cają. Nie muszą należeć.

Zmieńmy temat. Polski Ład. 
Na co chciałby Powiat Po-
znański wnioskować. Pyta-
łem o to prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka. Mówił o trzech 
kierunkach.
Składamy wnioski o inwesty-
cje, które są praktycznie do 
realizacji, bo tam jest warunek, 
że w ciągu pół roku musimy 
być po przetargach.

Rząd mówi, że na jedną z 
nich daje właściwie nieogra-
niczone środki, jeżeli będzie 
to dobrze umotywowane.
Mamy przebudowę drogi 
Tulce-Kostrzyn z budową 
kanalizacji deszczowej w Go-
warzewie. To jest 5 mln zł. To 
jest ta najmniejsza inwestycja. 
Przebudowa drogi powiatowej 
na odcinku Dopiewo-Dąbrów-
ka. To jest niezwykle ważne, 
ta Dąbrówka tak się nam 
rozrosła, że trzeba przebu-
dować – tu jest kwota ponad 
8 milionów. Następna to 
przebudowa drogi Otuskiej w 
Buku. To też niezwykle ważna 
inwestycja – 4,2 mln. Nie tak 
dawno pan wojewoda ogłosił 
nabór na Fundusz Dróg Sa-
morządowych, mamy dwie 
drogi: Napachanie-Złotkowo 
i Rokietnica-Żydowo.

Poza konkursem Polskiego 
Ładu.
Z podwójnym rondem, zwa-
nym przez nas „okularami”. 
Jeśli to się uda, to będzie super.

Która z tych inwestycji z 
perspektywy samorządu jest 
najważniejsza?
Wszystkie?

Inaczej, na które idzie naj-
więcej pieniędzy?
8 mln na Dąbrówkę. To jest ta 
największa inwestycja.

Czy nie myśleliście, żeby 
wesprzeć budowę tunelu w 
Plewiskach.
Tunel w Plewiskach ma swoje 
finansowanie. Walczyliśmy 
o ten tunel x lat, jeszcze za 
czasów pana prezydenta Gro-
belnego. Zdobyliśmy środki od 
pana marszałka, współfinan-
sujemy to z miastem Poznań, 
to inwestycja warta 100 mln 
zł, musi być zrealizowana naj-
później do połowy 2023 roku.

Na jakiej rzeczy panu naj-
bardziej zależy? W sprawie, 
których najbardziej ape-
lowałby pan do polityków 
Zjednoczonej Prawicy?
Jakbym miał wymieniać nasze 
inwestycje to tunel w Grun-
waldzkiej, tunel w Kobylnicy 
– właśnie podpisaliśmy umo-
wę. Plus te wszystkie tematy, 
które tutaj mamy. Mam jeszcze 
jedno marzenie, może to za 
dużo powiedziane, obwodni-
ca Swarzędza, która nie ma 
jeszcze pełnej dokumentacji. 
Jak to tam powstanie, mamy 
wycenione wstępnie na 33 mln.

To może by pasował do Pol-
skiego Ładu.
Może by pasował. Tylko, że 
na razie nie możemy składać, 
bo nie mamy spełnionych 
warunków.

Chcia łem powiedzieć o 
Domu Pomocy dla Rodziców 
Samotnych w Lisówkach.
Dom dla matek i ojców samot-
nych, którzy mają określone 
problemy. Mieliśmy tam takie 
domki, wymyśleliśmy teraz 
ten program. Tam będą psy-
chologowie, pedagodzy, bę-
dziemy organizować wszystko, 
żeby stanęli na nogi.

Takich miejsc będzie więcej 
w Wielkopolsce?
Nie, to pierwsze i jedyne, mają 
tam pełną opiekę. 1,7 mln w 
ciągu dwóch lat, żeby to funk-
cjonowało. Prowadzi to funda-
cja, która ma doświadczenie. 
To będzie dobre miejsce.

Powiat poznański sięgnie po pieniądze 
z Polskiego Ładu

Mówił o tym gość porannej rozmowy Radia Poznań, starosta Jan Grabkowski

Francja, Grecja i Włochy 
zapowiadają wprowadzenie 
obowiązkowych szczepień 
przeciwko COVID-19 dla 
personelu medycznego. 
W Polsce również Rada 
Medyczna doradzająca 
rządowi przedstawiła taką 
rekomendację zgodnie z 
zasadą: po pierwsze nie 
szkodzić.  

O wprowadzenie obowiązku 
szczepień dla pracowników 
sektora ochrony zdrowia, ale 
również zatrudnionych w pla-
cówkach opiekuńczych oraz w 
sektorze edukacji, apelowali 
do premiera i ministra zdro-
wia pod koniec czerwca także 
eksperci Polskiej Akademii 
Nauk. Również inni eksperci z 
dziedziny zdrowia publicznego 
nie kryją, że takie rozwiązanie 
jest najbardziej logiczne, bo 
szczepienia chronią nie tylko 
pracowników, ale też pacjen-

tów (część z nich z powodu 
przeciwwskazań medycznych 
nie może być szczepiona lub 
z uwagi na obniżoną odpor-
ność może wytworzyć słabszą 
ochronę poszczepienną) oraz 
– co niemniej ważne – system 
ochrony zdrowia. Przypomi-
nają, że zwłaszcza w jesiennej 
fali pandemii wielu pracowni-
ków medycznych chorowało, 
co prowadziło do zamykania 
oddziałów i paraliżu wielu 
placówek. Gdy przez Polskę 
przetaczała się wiosenna fala 
zakażeń, takich zdarzeń już 
niemal nie było, bo znakomita 
większość pracowników była 
już chroniona przynajmniej 
jedną dawką szczepionki, 
wielu było w pełni zaszcze-
pionych.

W swoim postulacie eks-
perci nawiązują do już obo-
wiązujących uregulowań do-
tyczących obowiązkowych 
szczepień, które nie są re-

wolucją dla pracowników 
służby zdrowia. Obecnie bez 
szczepienia przeciwko wiru-
sowemu zapaleniu wątroby 
typu B żaden lekarz nie jest 
dopuszczony do wykonywa-
nia zawodu. Dlatego również 
ze szczepieniami przeciwko 
COVID-19 nie miałaby zostać 
wdrożona taka sama proce-
dura? Tym bardziej, że nie 
kto inny jak lekarze powinni 
ufać osiągnięciom medycyny 
i być przykładem dla pa-
cjentów. Medycy są jednak 
grupą zawodową, w której 
i tak poziom wyszczepienia 
jest najwyższy i sięga prawie 
95 proc. 

Pracodawcy Rzeczypospo-
litej Polskiej poszli o krok 
dalej: wystąpili do rządu z 
wnioskiem o wprowadzenie 
obowiązku szczepień prze-
ciwko COVID-19 dla wszyst-
kich pracowników.  Biorąc 
pod uwagę najnowsze dane, z 

którym wynika, że najwięcej 
zakażeń występuje obecnie w 
populacji 21-40 lat i dotyczy 
osób niezaszczepionych, taki 
postulat wydaje się w pełni 
zasadny. 

W tym przedziale wie-
kowym jest najwięcej oso-
by czynnych zawodowo.  
Biorąc powyższe pod uwagę, 
trzeba mieć na względzie fakt, 
że pracodawca ma obowiązek 
zapewnienia w zakładzie pracy 
bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, a pracownik 
ma za zadanie współdzia-
łać z pracodawcą w ramach 
realizowania tego rodzaju 
obowiązków. 

W obecnym stanie praw-
nym, gdy szczepienia mają 
charakter dobrowolny, praco-
dawca nie tylko nie może pra-
cownika zmusić do szczepie-
nia, ale też nie ma – ze względu 
na RODO – prawa pytać o to, 
czy poddał się szczepieniu.  

- COVID-19 generuje po 
stronie pracodawców koszty, 
podobnie jak pracownicy, 
którzy nie chcą się zaszczepić 
w imię dobra wspólnego – 
mówi prof. dr hab. Arkadiusz 
Sobczyk, radca prawny. - W 
ten sposób pracodawca nie 
tylko musi zastanawiać się, 
czy nakazać noszenie mase-
czek w zakładzie pracy albo 
czy dezynfekować stoły. A 
wszystko przez pracowników, 
którzy nieszczepieni mogą 
zainfekować załogę, a za ich 
zwolnienie lekarskie i tak 
zapłaci pracodawca, czyli 
będzie musiał ponieść koszt, 
którego mógłby uniknąć, gdy-
by wszyscy pracownicy byli 
zaszczepieni.

Zdaniem eksperta praco-
dawcy podobnie jak i inni 
pracownicy mają prawo ocze-
kiwać zaszczepienia się przez 
kolegów i koleżanki. Nie mam 
wątpliwości, że szczepienia 

przeciwko COVID-19 są obo-
wiązkiem pracowników. Tyle 
można chyba oczekiwać od 
jednostki na rzecz wspólnoty. I 
nie ma to nic wspólnego z pod-
noszonym przez przeciwników 
szczepień ograniczeniem praw 
obywatelskich zawartych w 
Konstytucji. 

Mając na względzie mocne 
wyhamowanie szczepień zwią-
zane z brakiem zainteresowa-
nie ze strony pacjentów należa-
łoby jednak rozważyć bardziej 
w kategorii przywilejów, a nie 
ograniczeń dla tych, którzy 
poddają się szczepieniom. 
We wspominanej już Francji, 
po zapowiedzi prezydenta o 
niewpuszczaniu do restauracji 
i kin osób niezaszczepionych, 
odnotowano rekordową liczbę 
rejestrujących się w systemie 
– na szczepienie przeciwko 
COVID-19 zapisywało się 20 
tysięcy osób na minutę!

Anna Dolska 

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19?
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Dużo kontrowersji wywo-
łuje spór dotyczący użytko-
wania boiska miejskiego i 
obiektu, o które „walczą” 
działacze i zawodnicy klubu 
piłkarskiego „Polonii” 
Nowy Tomyśl?
Przyznaję, jako gmina 
jesteśmy w sporze z jednym 
ze stowarzyszeń - chodzi o 
Nowotomyską
Akademię Piłkarską „Polo-
nia” Nowy Tomyśl. Chciał-
bym od razu sprostować 
pewne nieprawdziwe kwestie, 
które pojawiają się w prze-
strzeni publicznej. Nowoto-
myska Akademia Piłkarska 
„Polonia” to nie jest ten sam 
klub, który jeszcze istniał 
kilkanaście lat temu. Obecny 
klub jest zupełnie nowym 
tworem, który powstał dopie-
ro w lipcu 2012 roku, czyli 9 
lat temu.

Pominął pan klub „Redos” 
który też działał kilka lat.
Zgadza się. Taki klub  o na-
zwie Miejski Klub Sportowy 
„Polonia-Redos” powstał na 
początku 1995 roku i zdaje 
się, że jeszcze formalnie 
istnieje. Nie można więc 
mówić, że jakikolwiek klub 
z wyrazem „Polonia” w 
nazwie istnieje prawie 100 
lat. Utożsamianie obecnego 
klubu z innymi organizacja-
mi jest po prostu nieuczciwe. 
Ponadto to są w większości 
inne osoby, cele i sposoby 
funkcjonowania, dodatkowe 
sekcje sportowe itp.

Wobec tego jakie jest meri-
tum sprawy?
Chodzi o to, że klub dzia-
łający poprzez zarząd nie 
chce opuścić dobrowolnie 
pomieszczeń gminnych, które 
bezprawnie zajmuje (chodzi o 
136 metrów kwadratowych). 
Budynek jest położony 
przy stadionie  w centrum 
miasta. Spółka gminna, 
która zarządza obiektem przy 
stadionie została zmuszona 
do założenia NAP Polonia 
sprawy sądowej o eksmisję. 
Bezspornym jest, że umowa 
najmu wygasła w kwietniu 
ubiegłego roku (!). Klub nie 
płaci wynajmującemu za 
najem i korzysta z naszych 
lokali „na dziko”.
Prawo niestety jest takie, że 
nie możemy po prostu wejść 
do budynku żeby wymienić 
zamki w drzwiach. Naj-

pierw należy uzyskać nakaz 
eksmisji.

Jakiego zakończenia tego 
sporu można się spodzie-
wać? Czy obydwie strony 
mogą być choć  w części za-
dowolone ,a młodzi piłkarze 
nie zostali sami sobie?
Jeżeli ktoś w ten sposób 
postępuje i nie chce opuścić 
pomieszczeń, do których nie 
ma prawa i za które nie płaci 
to uważam, że też  nie ma 
mowy o współpracy. Klub 
od lat występuje o dotacje z 
kasy miejskiej. W tym roku 
nie uzyskał wsparcie -  proszę 
pamiętać, że za bezumowne 
korzystanie z lokalu będą 
najprawdopodobniej naliczo-
ne kary.
Warto dodać, że za mojej ka-
dencji ten klub sportowy był 
dobrze traktowany. W latach 
2016 – 2020 otrzymał ok. 
190 tys. zł wsparcia. Ponad-
to przez 3 lata nie płacił za 
korzystanie z obiektów.
Obecnie kiedy przyszło 
płacić niezbyt duże pieniądze  
to stwierdzono, że ma być tak 
jak chce zarząd klubu. Jednak 
tak nie może być, że pry-
watny klub sportowy tylko i 
wyłącznie będzie korzystał 
z mienia i pieniędzy gminy, 
jednocześnie dyktując burmi-
strzowi i prezesowi PU ZGM 
warunki. Jeśli nasze reguły 
nie odpowiadają klubowi, to 
nikt nikogo pod przymusem 
nie zatrzymuje. NAP Polonia 
może przecież korzystać z in-
nych miejsc i szukać sponso-
rów poza Urzędem Miejskim 
w Nowym Tomyślu.
Reasumując, nie chce znisz-
czyć tego klubu – przecież 
może dalej funkcjonować. 
Musi jednak dostosować się 
do obecnych realiów. Moim 
zdaniem problemem nie jest 
sam klub i jego członko-
wie, ale raczej zarząd NAP 
Polonia. Warto pamiętać, 
że zarząd stowarzyszenia 
też podlega kontroli swoich 
członków. Zgodnie ze statu-
tem klubu do końca czerwca 
powinno odbyć się walne 
zgromadzenie członków. Była 
więc okazja, żeby przedysku-
tować wewnętrznie stosu-
nek członków zarządu do 
tych spraw i rozliczyć ich z 
dotychczasowej działalności. 
Mam jednak spore obawy, 
czy do takiego zebrania w 
ogóle doszło…

I co dalej z „Polonią”
Z burmistrzem Nowego Tomyśla doktorem 

Włodzimierzem Hibnerem rozmawia 
Franciszek Gwardzik

Na początku wywiadu dla 
O rany, Józek!
pada pytanie, co takiego 
podobało mi się bardziej 
w Macedonii, że porzuci-
łam dla niej Nowy Tomyśl. 
Odpowiedziałam, że 
Ludzie. Natomiast nie czuję 
wcale, że porzuciłam Nowy 
Tomyśl, bo nie czułam się 
nigdy nowotomyślanką, ani 
też poznanianką, czy też 
mieszkanką Pragi czy Sko-
pje, w których też mieszka-
łam. Przywiązuję się nie do 
miejsc, ale do ludzi.

Z Nowym Tomyślem wciąż 
wiążą mnie ludzie. Gdy za-
częłam rozmyślać o spotka-
niach w szkołach, o dzieleniu 
się ideą turystyki otwartej, 
przedstawianiem sposobu po-
dróżowania polegającym na 
rozmawianiu z ludźmi, nie o 
ludziach, gdy pierwszy raz 
zaświtała mi myśl o organizo-
waniu wyjazdów na praktyki 
dla licealistów – pomyślałam 
o Nowym Tomyślu. Bo moi 
mentorzy, a w zasadzie moje 
mentorki, wciąż tu działają. 
Nie jest to tajemnicą i będę 
to powtarzała do znudzenia, 
że najwięcej zawdzięczam 
Renacie Śmiertelnej, która 
mnie i dziesiątkom innych dała 
bezpieczną, otwartą przestrzeń 
do zadawania pytań i poszuki-
wania siebie. Taką przestrzeń 
zawsze chciałam tworzyć i 
przekazywać dalej. Miałam też 
zawsze szczęście do wspania-
łych nauczycieli, do Krystyny 
Szuwalskiej, która mimo usil-
nych prób systemu edukacji, 
nie zabiła, a rozpaliła we mnie 
miłość do historii. Do Danuty 
Kaczmarek, która kibicowała 
mi w najbardziej szalonych 
inicjatywach w nowotomy-
skim gimnazjum. I wreszcie 
do Agnieszki Kaczmarek, 
bez której z pewnością nie 
weszłabym z taką odwagą w 
kolejny etap, jakim były studia, 
która pozwalała nie zgadzać 
się i buntować, ale z odpowie-
dzialnością za własne słowa. 
Wreszcie, moja pokręcona 
droga do Macedonii prowadzi-
ła również przez sport, przez 
działanie jako zawodniczka, 
sędzina, instruktorka, orga-
nizatorka turniejów, a nawet 
dziennikarka sportowa, przy 
klubie MOS Kangur Nowy 
Tomyśl, na którego czele stali 
wówczas mój tata Jarosław 
Mleczak i Konrad Stachowiak. 
Współpraca tych dwóch wy-
dawałoby się skrajnie różnych 
osobowości i ich obserwacja do 
dziś są dla mnie pouczające, a 
oddanie, z jakim walczyli o 
swoich podopiecznych, czas, 
który im poświęcali, inspiruje 
i moje działania.

A do Macedonii trafiłam 
tak naprawdę przypadkiem. 
Studia wybrałam na zasadzie: 
„chciałabym czytać inspirują-
ce książki”. Podążałam w kie-
runku dziennikarstwa (moim 
marzeniem była korespon-
dencja wojenna lub reportaż 
społeczny), ale wychodziłam 
z założenia, że zamiast uczyć 
się pisać, chcę uczyć się pi-
sać o czymś. Pierwszy sto-
pień studiów ukończyłam na 
kierunku łączącym filologię 
polską z literaturą i kulturą 
czeską i węgierską oraz histo-
rię – filologiczno-historyczne 
studia środkowoeuropejskie. 
Bardzo dużo działałam w 
organizacjach studenckich, 
byłam naczelną studenckich 
mediów, jak mnie wyrzucano 
skądś drzwiami, to wracałam 
oknem. Zaraz po ukończeniu 
studiów licencjackich rodzice 
pozwolili mi zaplanować ro-
dzinne wakacje. Mój tata i ja 
jesteśmy włóczęgami, ale mój 

brat i mama lubią też spędzić 
trochę czasu na plaży. Wybra-
liśmy Albanię. Był rok 2015, 
tuż przed tym, jak Albania 
stała się jednym z najpopular-
niejszych miejsc wakacyjnych 
wśród polskich turystów. Ale 
wtedy nie było jeszcze o niej 
tak głośno. Pojechaliśmy sa-
mochodem, planując nocleg 
w Skopje, a następnie drogę 
dalej, do Wlory. Macedonia 
mnie zafascynowała, bo… nie 
było o niej nic wiadomo. Była 
taką białą plamą w Internecie.

Jeszcze zanim przekro-
czyliśmy granicę z Albanią, 
powiedziałam sobie, że po 
powrocie zapiszę się na studia 
magisterskie na bałkanistykę. 
I tak się stało.

W 2016 roku przyjechałam 
do Skopje, z zamiarem zosta-
nia na sześć miesięcy w celu 
prowadzenia badań. Ich tema-
tem był: Potencjał turystyki w 
rozwiązywaniu konfliktów. 
Opierałam się na badaniach, 

których dostępność była słaba 
w Polsce, a żadna w Macedo-
nii. Zafascynowały mnie one 
jednak na tyle, że nie przesta-
łam drążyć tematu. Jednocze-
śnie od 2016 roku pracowałam 
jako przewodniczka w Albanii, 
byłam też pilotką dla grup 
młodzieżowych i dorosłych w 
Polsce i Europie, przewinęłam 
się przez parę biur podróży. 
Wreszcie, w 2020 roku zało-
żyłam własną działalność. W 
trakcie pandemii zostałam 
zaproszona jako jedyna eks-
pertka do Macedonii do finan-
sowanego przez Unię projekty 
międzygranicznego albańsko
-macedońskiego, promującego 
odpowiedzialną turystykę. 
Zakochałam się w ludziach 
odpowiedzialnych za projekt, 
z sukcesem zorganizowałam 
dwie wycieczki. Na początku 
tego roku otrzymałam grant 
dla Młodych Przedsiębiorców 
z programu Erasmus, wyjecha-
łam na kolejne dwa miesiące do 
Macedonii.

Od lipca tego roku jestem 
jedyną przedstawicielką w 
Polsce i menadżerką na polski 
rynek macedońskiego biura 
podróży BalkanPrime Tours, 
jednego z wiodących biur 
podróży w Macedonii. Do-
łączyłam do BalkanPrime, 
ponieważ niezależnie od tego, 
czy organizujemy wyjazd biz-
nesowy, czy ofertę dla klienta 
indywidualnego, zasada jest 
wspólna. 

Jest nią promocja lokalnych 
bohaterów w odpowiedzialny i 
zrównoważony sposób. 

Przede wszystkim jednak 
zajmuję się organizacją wy-
praw (nie)komfortowych. To 
oferta dla tych, których in-
teresuje poszukiwanie pytań 
zamiast znajdowania szybkich 
odpowiedzi. Podczas tych wy-
praw zaglądamy do światów 
innych ludzi, rozmawiamy 
i włączamy się we wspólne 
aktywności, konfrontujemy 
się z naszymi przekonaniami i 
oczekiwaniami. Znika podział 
na nas i “Innych”. Są ludzie.

Prowadzę zajęcia i spotka-
nia dla studentów i uczniów, 

a także prelekcje dla klubów 
podróżników. Współpracuję z 
macedońskimi organizacjami 
pozarządowymi wspierający-
mi przedsiębiorczość kobiet, 
społecznie odpowiedzialne 
biznesy czy innowacyjne ini-
cjatywy.

W Macedonii już wypraco-
wałam sobie markę, miałam 
przyjemność udzielać wywia-
du do paru mediów, w tym do 
Inovativnost.mk. Teraz przy-
szła pora na podbój rodzimego 
podwórka!

Justyna Mleczak  Do Macedonii
Wielkopolskamagazyn.pl

Z Nowego Tomyśla do Macedonii

Brązowy medal olimpijski 
w zapasach stylu klasycznego 
w wadze do 97 kg zdobył Ta-
deusz Michalik (mieszkaniec 
Trzciela)  w dniu 3 sierpnia 
2021 roku. Jest to zawodnik 
z Klubu Sportowego: „Sobie-
ski” w Poznaniu. 

Jest to pierwszy medal 
zdobyty przez reprezentanta 
Wielkopolski na tych Igrzy-
skach Olimpijskich. Tadeusz 
Michalik miał dwie operacje 
na sercu w 2020 roku. Podczas 
Gali Sportowej organizowa-
nej przez Wydział Sportu m. 
Poznania w dniu 1.02.2020 
roku nic nie wskazywało że 
tyle przejdzie. Jego siostra 
Monika Michalik zdobyła 
również w zapasach waga do 
63 kg brązowy medal na Olim-

piadzie w Rio de Janerio. Miał 
skąd brać przykład do przygo-
towań olimpijskich. Podczas 
mojej rozmowy z Moniką 
i Tadeuszem,

siostra już wtedy stwierdziła 
że; brat ma tyle w sobie zapar-
cia, dużo trenuje i ma szansę 
zdobyć medal na Olimpiadzie - 
były to prorocze słowa. Dzisiaj 
należą się rodzeństwu serdecz-
ne gratulacje i mamy nadzieję 
że za trzy lata w Paryżu będzie 
kolejny medal zdobyty przez 
Tadeusza Michalika. Jego 
partner Węgier nie wytrzymał 
psychicznie tego pojedynku 
o brązowy medal. W tej wadze 
musi jeszcze dojść do 97 kg, 
obecnie waży 93-94 kg, ale 
wszystko jeszcze przed nim.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

Olimpijski brąz Michalika



Str. 9POWIATY-GMINY
10 sierpnia 2021

Niniejszy materiał roz-
poczyna cykl artykułów 
o fotografii. O tym, że 
fotografia jest wspaniałym 
hobby, umożliwiającym 
samorealizację w tworzeniu 
wszelkich ujęć, nie trzeba 
nikogo przekonywać. 

Dzisiaj, gdy niemal każdy 
posiada aparat cyfrowy, czy 
to wbudowany w telefon, ta-
blet, czy aparat kompaktowy, 
względnie wysokiej klasy lu-
strzankę, a postęp techniczny 
jest wszechobecny i niemal 
każdy „robi” zdjęcia, dobrze 
jest poznać podstawy tego 
wspaniałego hobby i jedno-
cześnie uświadomić o istnie-
jących kanonach związanych 
z robieniem „fotek”. Wiemy 
doskonale, że: obraz prze-
mawia bardziej, niż najlepiej 
napisany tekst. Oczywiście, 
nie ma gotowej recepty na 
stworzenie idealnej fotogra-
fii. Dlatego tak istotne jest 
spojrzenie na świat okiem 
kamery i poznanie zasad 
estetyki kadru. Musimy sobie 
uświadomić, że aby zdjęcie 
przyniosło fotografującemu 
satysfakcję i odniosło sukces, 
powinno wykonane zostać z 
wyczuciem estetyki i praw 
rządzących wizualną stroną 
przedstawianego obrazu. Czy-
li: nie można robić zdjęć „byle 
jak”!  W kolejnych publika-
cjach spróbuję to wszystko 
wyjaśnić i przekazać wszelkie 
informacje, jakich błędów 
powinniśmy się wystrzegać, 
robiąc wszelkie zdjęcia. Trud-
ne z pozoru zagadnienia zwią-
zane z fotografią, przestaną 
być jakimkolwiek problemem.

Kiedy rozpoczynałem swoją 
przygodę z fotografią, a było to 
kilkadziesiąt lat temu, dyspo-
nowałem aparatem Rolleicord 
(lustrzanka dwuobiektywowa), 
umożliwiającym wykonanie 

„aż” 12 zdjęć (6x6 cm) na 
jednym filmie. Ta oszałamia-
jąca ilość zdjęć nauczyła mnie 
pełnego szacunku do każdej 
ekspozycji zdjęciowej i zasta-
nawiania się nad każdym uję-
ciem. Potem miałem aparaty 
małoobrazkowe Zenit i służbo-
wą Prakticę, które umożliwia-
ły już zrobienie 36 zdjęć. To 
już był wielki postęp, nie tylko 
w ilości, ale i możliwościach, 
jakie dawała częściowa auto-
matyka. Stosując oczywiście 
wymienną optykę (m.in. do-
skonałych obiektywów Helios, 
Pentacon i Orestor), stałem 
się reporterem uniwersalnym. 
Każde jednak zdjęcie było po-
przedzone analizą warunków 
oświetleniowych, używaniem 
światłomierzy, czy ustawia-
niem parametrów aparatu 
przy zastosowaniu specjalnych 
tabel przeliczeniowych, umoż-
liwiających zrobienie zdjęć 
np. przy świetle sztucznym i 
jednocześnie poprawiających 
komfort pracy fotografa. A 
czy możecie sobie wyobrazić 
pierwsze lampy błyskowe 
spaleniowe, posiadające wy-
mienny palnik jednorazowego 
użytku? Po każdym wykona-
nym zdjęciu spalony żarnik 
się wyrzucało i osadzało się 
kolejną żarówkę! Dopiero, gdy 
na naszym rynku pokazały się 
lampy błyskowe elektronowe 
z palnikiem wielokrotnego 
użytku (najczęściej produkcji 
radzieckiej), można było robić 
wiele zdjęć. To dopiero był 
postęp! Zawsze jednak każde 
ujęcie było analizowane i tylko 
w przypadku fotografii sporto-
wej „strzelałem” zdjęcia, aby 
uchwycić „ten najważniejszy 
moment”. Zawsze ogranicza-
ły mnie jednak ilości zdjęć 
wykonywanych na jednym 
negatywie. Oczywiście zawsze 
pozostawała niepewność i 
niewiedza, czy nie popełniłem 

błędów w ustawieniach i czy 
zdjęcia „wyszły”, co dopiero 
weryfikowało wywołanie ne-
gatywu w koreksie (dla niewta-
jemniczonych: Correx - to taka 
puszka, w którą po załadowa-
niu filmu w ciemni, wlewało 
się wywoływacz i następnie 
utrwalacz). A potem laborato-
rium foto z powiększalnikiem i 
kuwetami, a na końcu suszenie 
zdjęć (najczęściej w formacie 
13x18 cm, bo taki format 
wymagany był do publikacji), 
i ewentualne podziwianie 
swojej pracy. Najczęściej pra-
cowało się wtedy na błonach 
ORWO (NRD) i papierze FO-
TON z Bydgoszczy. Dla wielu 
obecnych „fotografów” brzmi 
to, jak czarna magia, ale tak 
było i każdy tę wiedzę musiał 
posiadać

Dzisiaj, gdy fotografia stała 
się w pełni ogólnodostępna, 
a wybór aparatów cyfrowych 
jest nieograniczony, nikt już 
nie zastanawia się nad ilością 
robionych „fotek”, czy usta-
wień manualnych aparatu, 
bowiem pełna automatyka robi 
to za nas. Niemal natychmiast 
w aparacie możemy także 
podejrzeć efekt naszej pracy. Z 
własnych ustawień najczęściej 
korzystają fotograficy zajmu-
jący się zawodowo fotografią, 
szczególnie przy fotografii 
artystycznej, reklamowej czy 
ślubnej, co powoduje większą 
kreatywność przy tworzeniu 
wszelkich obrazów. Wyko-
nanie odbitek, czy wrzucenie 
fotek do Internetu, nie stanowi 
już żadnego problemu. Tech-
nologia fotografii zmieniła się 
diametralnie i obecnie nikt nie 
zastanawia się nad problema-
mi, z którymi kiedyś musiał 
zmierzyć się każdy fotograf. 
Miało to jednak swój niepo-
wtarzalny urok...

Autor „VADEMECUM FOTOAMATORA” 
– Roman Szymański

Fotografia wspaniałym hobby

Przekwalifikowanie zawo-
dowe to często konieczność i 
jednocześnie niezwykle ważna 
decyzja w życiu osób z niepeł-
nosprawnością oraz tych, które 
doznały wypadku. Projekt 
pod nazwą „Wypracowanie i 
pilotażowe wdrożenie modelu 
kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub 
powrót do pracy” jest odpo-
wiedzią na potrzebę wsparcia 
tych osób w procesie zdobycia 
i utrzymania zatrudnienia w 
nowym zawodzie. Rekrutacja 
do Ośrodków Rehabilitacji 
Kompleksowej realizowana 
jest w trybie ciągłym przez 
Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych.

„Projekt kompleksowej re-
habilitacji z budżetem po-
nad 85 mln zł, dedykowany 
jest osobom, które z powodu 
choroby lub wypadku utraci-
ły możliwość wykonywania 
dotychczasowego zawodu, a 
chciałyby podjąć inną pracę, 
adekwatną do zainteresowań i 
stanu zdrowia. Kierowany jest 
on także do osób z wrodzoną 
lub nabytą niepełnosprawno-
ścią, które są zmotywowane 
do podjęcia pracy, jednak do-
tychczas nigdy nie pracowały. 

Uczestnicy projektu przy stałej 
współpracy z wieloma specja-
listami oraz dzięki zindywidu-
alizowanemu podejściu mogą 
znacznie szybciej powrócić 
na rynek pracy” – mówi Anna 
Skupień, dyrektor Oddziału 
Wielkopolskiego PFRON.

Udział w projekcie jest bez-
płatny. Jego beneficjentami są 
zarówno osoby długotrwale 
poszukujące pracy, jak i te, 
które dopiero zakończyły le-
czenie. Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności nie jest 
konieczne, jak również nie 
istnieje górna granica wieku. 
Potencjalni uczestnicy projek-
tu muszą posiadać pozytywne 
rokowania do aktywności 
zawodowej, jak również wy-
kazywać stabilny stan zdro-
wia, tak by po zakończeniu 
kompleksowej rehabilitacji 
móc podjąć pracę w wymiarze 
minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projek-
tu realizowane jest w trzech 
modułach:

a zawodowym – uzyskanie 
nowego zawodu i utrzymanie 
odpowiedniego zatrudnienia 
poprzez doradztwo zawodowe 
i szkolenia;

a psychospołecznym – 
przywrócenie motywacji do 

podjęcia pracy oraz dalszego 
rozwoju, m.in. poprzez wspar-
cie psychoemocjonalne oraz 
psychoedukację;

a medycznym – przywróce-
nie utraconych funkcji lub ich 
odtworzenie w jak najwięk-
szym możliwym do osiągnię-
cia stopniu.

Zakres oraz formy prowa-
dzonych działań są ustalane 
indywidualnie oraz dostoso-
wane do potrzeb, możliwości i 
predyspozycji poszczególnych 
beneficjentów. Średni czas 
pobytu osoby zakwalifikowa-
nej do Ośrodka Rehabilitacji 
Kompleksowej to 6 miesięcy, 
z możliwością wydłużenia 
do roku.

Zgłoszenia od potencjal-
nych beneficjentów z woje-
wództwa wielkopolskiego 
oraz sąsiadujących: kujaw-
sko-pomorskiego, pomorskie-
go i zachodniopomorskiego 
przyjmowane są w Oddziale 
Wielkopolskim Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane podjęciem 
kompleksowej rehabilitacji zapra-

szamy do kontaktu z Panią Patrycją 
Królak z Oddziału Wielkopolskiego 

PFRON: tel.: 505 449 767;
e-mail: pkrolak@pfron.org.pl .

Rehabilitacja drogą do przekwalifikowania 
zawodowego

Siedemdziesiąt siedem lat 
temu wybuchło Powstanie 
Warszawskie. Jutro, to jest 
pierwszego sierpnia będziemy 
upamiętniali to wydarzenie. 
Z tej i nie tylko z tej okazji 
warto się zastanowić nad 
stosunkiem Niemców do nas 
dziś. Czy rzeczywiście jest 
taki przyjazny, jak próbują 
nam wmawiać politycy pod 
wodzą Opposition Führera 
Tuska?

Niemiecki ład, to sprytnie 
zakamuflowane – Drang nach 
Osten i temu służą unijne 
dyrektywy. Zielony ład w 
zespół z Nord Stream 2 ma na 
celu zniszczyć nasz przemysł 
wydobywczy i energetycz-
ny. Prąd będzie nam wolno 
pozyskiwać z wiatraczków 
kupowanych w Niemczech, a 
resztę potrzeb energetycznych 
załatwi rosyjski gaz kupowa-
ny też od Niemców i możliwy 
do nabycia przez każdego, bez 
żadnych uprzedzeń. Podobnie 
jak polski prąd w Warszawie, 
bezinteresownie sprzedaje 
warszawiakom, niemiecka fir-
ma innogy. Kto na ten skandal 

pozwolił? Ile na tym zarobił? 
Ile my na tym tracimy?

Przemysł meblarski w Polsce 
wykończy inna dyrektywa o 
lasach, które to Niemcy znisz-
czyli już u siebie rabunkową 
gospodarką. Rzekoma troska 
o los kur i norek zlikwi-
duje polskie drobiarstwo i 
konkurencyjne futrzarstwo. 
Polskie rolnictwo jest kulą u 
nogi Berlinowi, bo dostarcza 
dobrą żywność, a lepiej żeby 
Europejczycy karmieni byli 
byle jakim jedzeniem sprowa-

dzanym z Ameryki Południo-
wej. Po co? A no po to, żeby 
tamci kupowali niemieckie 
samochody.

Może warto o tym wszystkim 
pomyśleć, zanim będzie za 
późno. Komunizm w niemiec-
kim wydaniu i pod zielonym, 
zamiast czerwonego sztanda-
rem, to zawsze dla nas wielkie 
niebezpieczeństwo. Bądźmy 
mądrzy, my Polacy, przed 
szkodą.

Małgorzata Todd

Siedemdziesiątasiódma rocznica 
Powstania Warszawskiego

m Grodzisk Wlkp.
W dniu 20 lipca 2021 roku 
w kościele poklasztornym w 
Grodzisku Wielkopolskim 
została tradycyjnie odpra-
wiona msza św. w intencji 
Grodziszczanina 700-lecia ks. 
kan. Czesława Tuszyńskiego. 
Data nie jest przypadkowa, 
w tym dniu bowiem przypa-
dają imieniny Czesława, a ks. 
Tuszyński w tym dniu także 
obchodził urodziny.

To jeden dzień w roku, w 
którym w Grodzisku Wielko-
polskim w sposób szczególny 
wspomina się wyjątkowego 
kapłana, który tak bardzo za-
padł w pamięci Grodziszczan, 
że postanowili uhonorować go 
zaszczytnym tytułem.

Imieniny ks. kan. Czesława Tuszyńskiego
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W związku z upamiętnieniem 
wybuchu Powstania War-
szawskiego w dniu 1 sierpnia 
1944roku, uczczono pamięć 
powstańców warszawskich. 
Zostały złożone wiązanki 
kwiatów przy pomniku w No-
wym Tomyślu przez członków 
Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Klub Gazety Polskiej. 

W Opalenicy uczczono 
pamięć wybuchu Powstania 
Warszawskiego składając wią-
zankę kwiatów przez człon-
ków Prawo i Sprawiedliwość 
w osobach Krzysztof Kolski, 
Józef Biegański, Wojciech 
Stankowski.

Uczcili pamięć powstańców

Burmistrz Opalenicy Tomasz 
Szulc, jego zastępca Paweł 
Jakubowski, a także komen-
dant Komisariatu Policji w 

Opalenicy asp. sztab. Łukasz 
Parniewicz oraz komendant 
opalenickiej Straży Miejskiej 
Krzysztof Ratajczak złożyli 

w sobotę wieniec pod tablicą 
poległych w Katyniu miesz-
kańców naszej gminy, w tym 
również policjantów. 

We wtorek o godzinie 7 rano 
przy sklepie w Rudnikach 
zainstalowaliśmy kolejne w 
naszej gminie serce na pla-
stikowe nakrętki. Nakrętki 
zbierane będą na potrzeby Zosi 
Peikow. 

Zosia, to pełna życia, 
uśmiechnięta dziewczynka. 
Cierpi jednak na dyspla-
zje oskrzelowo płucną, ma 

bardzo niską odporność, 
zaburzenia SI (integracji 
sensorycznej) oraz nad-
wrażliwość jamy ustnej, z 
powodu częstej konieczności 
intubacji. 

Zosia wymaga ciągłej opieki 
i leczenia. Prócz nakrętek, 
Zosie wspomagać można też 
bezpośrednio – https://dzie-
ciom.pl/podopieczni/37026.

Jeszcze do końca września 
t rwa Narodowy Spis Po -
wszechny Ludności i Miesz-
kań. Aby ułatwić mieszkań-
com Gminy Nowy Tomyśl 
wypełnienie obowiązku spi-
sowego, w najbliższym czasie 
zostaną przygotowane mobilne 
punkty spisowe.

a NOWY TOMYŚL (Nowo-
tomyski Ośrodek Kultury) w 
godzinach: 09:00 - 13:00
28 sierpnia 2021 r. (sobota)
11 września 2021 r. (sobota)
a SĄTOPY (Świetlica wiej-
ska) w godzinach: 16:00 - 
20:00
11 sierpnia 2021 r. (środa)

a JASTRZĘBSKO STARE 
(Świetlica wiejska) w godzi-
nach: 16:00 - 20:00
18 sierpnia 2021 r. (środa)

a PRZYŁĘK (Świetlica wiej-
ska) w godzinach: 16:00 - 
20:00
25 sierpnia 2021 r. (środa)

a STARY TOMYŚL (Świe-
tlica wiejska) w godzinach: 
16:00 - 20:00
8 września 2021 r. (środa)

a PAPROĆ (Świetlica wiej-
ska) w godzinach: 16:00 - 
20:00
15 września 2021 r. (środa)

Pamiętali o poległych

Kolejne serce w Opalenicy

Mobilne punkty spisowe
w Nowym Tomyślu
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Z dumą zakończyliśmy projekt 
Gramy w Zielone z Fundacją 
Orlen wielkim otwarciem 
Zielonej Czytelni przy Bole-
wickiej Filli Biblioteki w Mie-
dzichowie. W tym wydarzeniu 
towarzyszyli nam Wójt gminy 
Miedzichowo, przedstawiciele 
Nadleśnictwa Bolewice, Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, 
mieszkańcy i zaangażowani w 
projekt przyjaciele biblioteki. 
Poza oficjalnym podsumo-
waniem projektu i poczęstun-
kiem, uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć film podsumowujący 
wszystkie etapy projektu.

Było zabawnie, śmiesznie 
ale i poważnie. Zorganizo-
waliśmy wiele spotkań wokół 
Zielona Czytelni, wykłady 
ekologiczne, spotkanie o per-
makulturze, spotkania edu-
kacyjne dla dzieci, wystawy, 
warsztaty, pojawiły się także 
budki lęgowe dla zapylaczy, 
kącik gier, zielone półki z 
literaturą ekologiczną i wiele 
innych.

Czym jest Zielona Czy-
telnia?

Zgodnie z zamysłem jest 
to miejsce spotkań, relak-
su, przestrzeń otwarta dla 
mieszkańców, która daje nam 
możliwości prowadzenia za-
jęć, warsztatów i spotkań w 
atrakcyjnej formie. Dodat-
kowo jest to teren pełniący 
funkcję ogrodu społecznego. 
Tutaj ludzie dowiedzą się, co 
to jest budka lęgowa, będą 
korzystać z bookcrosingu, 
sadzić rośliny i wspólnie o 

nie dbać. Jest to także pretekst 
do organizowania wymiany 
nasion i sadzonek etc. W tym 
celu zakupiliśmy donice i per-
gole, dwie ławki, stolik oraz 
półkę plenerową na książki. 
Przede wszystkim jednak, jest 
to miejsce spotkań i edukacji 
ekologicznej, a także jak sama 
nazwa mówi – czytelnia z 
półką do bookcrossingu. Je-
śli macie ochotę, przyjdźcie, 
zobaczcie i poczytajcie.

Budowanie świadomości spo-
łecznej na temat istoty ochro-
ny owadów pożytecznych w 
obliczu trwającego obecnie 
wymierania gatunków jest nie-
samowicie istotne. W związku 
z tym, że temat ten jest bliski 
naszemu sercu, do projektu 
‚Gramy w zielone z Fundacją 
Orlen’ zaprosiliśmy Marcelinę 
Haremzę z Ogrodową Alter-
natywą. Poza czwartkowym 
wykładem o permakulturze, 
spotkaliśmy się jeszcze w 
sobotę 12 czerwca, by zrozu-
mieć co zrobić, aby w naszym 
ogródku zamieszkały poży-
teczne owady oraz zbudować 
dla nich domki.

Prace techniczne zaplano-
waliśmy oczywiście w naszej 
Zielonej Czytelni. Warsztaty 
miały charakter międzypo-
koleniowy. Warsztat był po-
myślany tak, aby każda grupa 
mogła zbudować domek od 
podstaw własnymi rękoma. W 
czytelni pojawiło się mnóstwo 
narzędzi, metalowe siatki, 
trzcina, drewno, wkrętarki 
i różne maszyny do cięcia i 
wiercenia. Dzieci świetnie 
sobie radziły, pod okiem star-
szych, który wykonywali naj-
trudniejsze prace. Uczyliśmy 
się ciąć, wiercić, wyżynać, 
takerować i wkręcać. Gdyby 
nie instruktorzy można było-
by zakręcić się w całym tym 

procesie.
Wszystko szło świetnie, ale 

ciężka praca wymaga odpo-
czynku. Dlatego los zdecydo-
wał, że w pewnym momencie, 
że deszcz wygonił nas na 
mały poczęstunek i wesołą 
pogawędkę. Gdy wiatr odgonił 
chmury, wróciliśmy konty-
nuować nasze zmagania. Tak 
po prawie czterech godzinach 
pracy powstało kilkanaście 
wspaniałych domków, które 
uczestnicy zabrali ze sobą. 
Ale to nie koniec. Kilka z nich 
pojawi się w Miedzichowie 
i Bolewicach. W tym jeden 
zupełnie wyjątkowy, bo będzie 
mieszkaniem dla Motyli.

Spotkanie tak wielu ludzi i 
praca na świeżym powietrzu 

(i kawa) dodały wszystkim 
energii. Poza pożytecznymi 
budkami dla owadów, które 
każda drużyna zawiesi we wła-
snym ogrodzie, wszyscy wiele 
się nauczyliśmy. Ten dzień z 
pewnością zapamiętamy na 
bardzo długo.

Jeśli i Wy macie ochotę 
zbudować własny domek dla 
owadów, odwiedźcie naszą 
Zieloną Czytelnię. Tu na pew-
no znajdziecie coś, co Was 
zainspiruje. A gdyby tego było 
mało, wkrótce na naszym ka-
nale YouTube pojawi się duża 
podpowiedź. Ale Ciii…. – nie 
powiemy już ani słowa. Po 
prostu do nas zajrzyjcie.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Miedzichowie

Otwarliśmy Zieloną Czytelnię

Budowaliśmy domki dla owadów

W lipcu kolejna torba ratow-
nictwa przedmedycznego 
powędrowała  dla strażaków 
z powiatu poznańskiego. 
Druhowie OSP Palędzie z 
gminy Dopiewo otrzymali 
nową torbę medyczną typu 
R1. W Oddziale Regional-
nym KRUS w Poznaniu 
Dyrektor Łukasz Grabow-
ski z Ministrem Szymonem 
Szynkowskim vel Sękiem 
uroczyście wręczyli niezbęd-
ny dla ratowania ludzkiego 
życia zestaw przedstawicie-
lom Zarządu OSP Palędzie.

Zakup przekazanej strażakom 
torby medycznej możliwy był 
dzięki porozumieniu zawar-

temu pomiędzy Prezesem 
Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, a Prezesem 
Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP, dotyczący  
współpracy we wdrażaniu sys-
temu ratownictwa przedlekar-
skiego na terenach wiejskich

- Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego od wielu  
lat współpracuje z jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
w obszarze wsparcia ratow-
nictwa przedmedycznego na 
terenach wiejskich – informuje 
Łukasz Grabowski  Dyrektor 
Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Poznaniu– 
Sprzęt, który otrzymali dru-

howie z gminy Dopiewo, wy-
korzystywany będzie w działa-
niach szkoleniowych i akcjach 
ratowniczych, w szczególności 
podczas udzielania pierwszej 
pomocy ofiarom wypadków 
przy pracy rolniczej – dodaje.

Zestawy przekazywane jed-
nostkom OSP składają się z 
elementów niezbędnych do 
ratowania ludzkiego życia, w 
tym między innymi: mate-
riałów opatrunkowych, szyny 
do unieruchomienia złamań, 
koca termoizolacyjnego, rurek 
ustno-gardłowych, kołnierzy 
or topedycznych szyjnych, 
czy też noża do cięcia pasów 
bezpieczeństwa ze zbijakiem 
do szyb.

Kolejne podchody za 
nami. To trzecie spotkanie 
w ramach projektu ,,Na 
tropie kultury”, dofinanso-
wany przez Lokalną Grupę 
Działania KOL, którego 
partnerami poza naszą 
biblioteką są: Stowarzy-
szenie Uśmiech Pokoleń 
Zespół Szkól i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach 
i Sołectwo Bolewice, które 
odbyło się 20 lipca 2021.

Dzieci bawią się w podchody. 
Stoją przy wozie policyjnym 
w obecności funkcjonariusza 
policji. 

Nim ruszyliśmy w teren 
miedzichowską bibliotekę 
odwiedzili przedstawiciele 
Straży Leśnej i  Komendy Po-
licji w Miedzichowie. Na opo-
wiadali o tym jak bezpiecznie 
i bez niemiłych niespodzianek 
spędzić wakacje. Ta rozmowa 
wiele nas nauczyła. Przy-
pomnieliśmy sobie zasady 
przebywania w lesie i terenie, 
numery alarmowe i wysłucha-

liśmy wielu rad. Niektóre  z 
nich przydały nam się jeszcze 
tego samego dnia, na podcho-
dach. Tym razem przyświecało 
nam hasło „Tropem sztuki”.

Uciekający nie szczędzili 
bardzo twórczych zadań pla-
styczno-technicznych. Druga 
grupa mioała za zadanie za-
projektować kreatywne nakry-
cia głowy, narysować portret 
Pana wójta, uwiecznić widok 
kościoła w Miedzichowie, 
czy stworzyć graffiti kredą 
na chodniku. Wszyscy bawili 

się wyśmienicie i przy okazji 
poznali ciekawe zakamarki 
Miedzichowa.

Podchody to gra, uwielbiana 
przez naszych młodych miesz-
kańców, dlatego nie dziwi 
fakt, że wiele chętnych dzieci 
przyjechało do Miedzichowa 
z Bolewic i okolic. Na kolejne 
spotkanie zapraszamy wszyst-
kie odważne i twórcze dzieci, 
9 sierpnia na godz. 11.00. Tym 
razem wracamy do Bolewic, 
a samo wydarzenie zakończy 
wspólne ognisko.

Dziękujemy serdecznie Po-
sterunkowi Policji w Mie-
dzichowie i Straży Leśnej 
za wczorajszą wizytę i poga-
dankę o tym jak bezpiecznie 
i odpowiedzialnie spędzać 
wakacje.

Wczoraj, tuż przed naszą 
wyprawą na podchody, funk-

cjonariusze odwiedzili naszą 
bibliotekę. Panowie przy-
pomnieli dzieciom między 
innymi zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, 
prawidłowego przejścia przez 
jezdnię oraz omówili co na-
leży zrobić gdy się zgubimy. 
Funkcjonariusze przestrzegali 

również uczniów przed ko-
rzystaniem z niestrzeżonych 
kąpielisk i organizowaniem 
zabaw w niebezpiecznych 
miejscach. 

Spotkanie było także do-
skonałą okazją do utrwalenia 
przez dzieci numerów alar-
mowych.

Gminny Komisarz Spisowy 
w Miedzichowie przypomina, 
że do dnia 30 września 2021 r. 
każdy obywatel ma obowiązek 
wzięcia udziału w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań w 2021 r. W celu 
ułatwienia mieszkańcom gmi-
ny Miedzichowo przystąpienia 
do Spisu zostaną otwarte mo-
bilne punkty spisowe obsłu-
giwane przez rachmistrzów z 
gminy Miedzichowo.

W celu przeprowadzenia 
spisu należy mieć przygotowa-
ne numery PESEL wszystkich 
osób faktycznie zamieszkują-
cych pod danym adresem w 
dniu 31 marca 2021 r., infor-
macje dotyczące wykonywa-
nej pracy oraz dane na temat 
swojego mieszkania, takie 
jak: powierzchnia użytkowa 
w m2, ilość pokoi, rok oddania 
budynku do użytku, sposób 
ogrzewania mieszkania.

Zapraszamy wszystkie oso-
by, które jeszcze nie dopeł-
niły obowiązku spisowego 
do skorzystania z punktu 21 
sierpnia 2021 r. (sobota) w 
godzinach: 10:13:00- Teren 
Skansenu Archeologicznego 
w Miedzichowie (,,DYMAR-
KI MIEDZICHOWSKIE NA 
SZLAKU WIKLINY”).

W razie pytań prosimy o 
kontakt telefoniczny: 61 44 10 
260 lub  61 44 10 248.

Bibliotekarka czyta książkę w 
kąciku dla dzieci. Na dywanie 
siedzą maluchy, uważnie słu-
chając opowieści o Zagubionej 
małpce.

Kolejne wakacyjne poczy-
tajki za nami. Było kolorowo, 
a w ogródku pojawiły się 
kolorowe motyle i portrety 
naszych zwierzaków. Ale od 
początku. Spotkaliśmy się 
w poniedziałek i jak zwykle 
rozpoczęliśmy piękną opowie-
ścią, tym razem o zaginionej 
małpce. Dzieci dowiedziały 
się czym jest współpraca, 
o tym, że trzeba sobie wza-
jemnie pomagać i nigdy nie 
oceniać sytuacji na podstawie 
domysłów i skojarzeń. Bajka 
‚Zagubiona małpka’ należy 

do zbioru historii zawartych 
w książce ‚Bajki, które uczą 

jak żyć wśród innych’ Begona 
Ibarrola.

KRUS wspiera strażaków 
z Palędzia w gminie Dopiewo

Podchody ,,Tropem Sztuki” za nami!

Policjanci z wizytą w bibliotece

Mobilne punkty spisowe

Wakacyjne poczytajki
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Premier Mateusz Morawiecki 
zatwierdził listy zadań, w 
ramach których samorządy 
utworzą nowe przejścia dla 
pieszych lub podniosą poziom 
bezpieczeństwa na przejściach 
już istniejących. Dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w kwocie  23 
661 506 zł przyznano na reali-
zację 240 zdań w Wielkopol-
sce. W ramach prac podnie-
sione zostanie bezpieczeństwo 
ruchu pieszych.

Odpowiednie oświetlenie, 
czy organizacja ruchu może 
skutkować mniejszą ilością 
wypadków. Tego rodzaju pro-
jekty przedstawiły samorządy 
ubiegając się o środki z RFRD.

Dofinansowanie z rządowe-
go programu dla powiatów wy-
niosło 13 389 518 zł, natomiast 
wielkopolskie gminy otrzyma-
ły środki w wysokości 10 271 
988 zł. Jednym z projektów 
realizowanych przez samorzą-
dy znalazła się modernizacja 
przejścia  na ul. Księdza Szy-
mańskiego  w Obornikach. W 

ramach prac wykonany zosta-
nie montaż elementów ułatwia-
jących poruszanie się osobom 
niedowidzącym poprzez za-
stosowanie systemu fakturo-
wych oznaczeń nawierzchni 
(pasy ostrzegawcze przed 
przejściami), zainstalowane 
zostaną także lampy oświe-
tleniowe. Wśród projektów 
zgłoszonych przez samorząd 
powiatu kolskiego znalazła 
się poprawa bezpieczeństwa 
na 4 przejściach dla pieszych 
z sygnalizacją świetlną w ra-
mach jednego skrzyżowania 
ulic Sienkiewicza - Toruńska 
- 3-go Maja w Kole. Wykonana 
zostanie rozbudowa i prze-
budowa przejść dla pieszych 
oraz sygnalizacja świetlna na 
skrzyżowaniu charakteryzu-
jącym się dużym natężeniem 
ruchu. Ułatwi to komunikację 
pieszą zważywszy na bliskość 
takich instytucji i obiektów 
jak poczta, szkoła muzyczna, 
szkoła podstawowa, staro-
stwo powiatowe, czy pobliska 
galeria handlowa. Samorząd 

gminy Wągrowiec zamierza 
z kolei poprawić  bezpie-
czeństwo ruchu pieszych w 
obszarze oddziaływania istnie-
jącego przejścia przy rondzie 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Wągrowcu. W ramach tego 
projektu wykonane zostanie 
malowanie oznakowania na 
jezdni, montaż oświetlenia hy-
brydowego, a także frezowanie 
jezdni włącznie z montażem 
nowej nawierzchni. Obecny 
stan przejścia dla pieszych 
stanowi zagrożenie dla życia 
i zdrowia mieszkańców, a 
zwłaszcza dzieci. Intensyw-
ność ruchu samochodowego 
tego miejskiego skrzyżowania 
dorównuje podobnym na dro-
gach powiatowych.

Pełna lista dofinansowanych 
zadań: https://www.poznan.
uw.gov.pl/rzadowy-fundusz
-rozwoju-drog-2021/nabor-w-
nioskow-na-dofinansowanie
-zadan-powiatowych-i-gmin-
nych

Tomasz Stube – Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu

Poprawa bezpieczeństwa pieszych
Rozpoczęła się zbiórka podpi-
sów pod obywatelską inicjaty-
wą ustawodawczą w sprawie 
emerytur stażowych. 

Czym jest emerytura sta-
żowa?

Emerytura stażowa to do-
datkowa, nowa możliwość 
przejścia na emeryturę bez 
względu na wiek po wykaza-
niu się okresem ubezpiecze-
niowym – 40 lat dla mężczyzn 
i 35 lat dla kobiet. Oznacza to, 
że jeśli w tym czasie wpłaciło 
się składki pozwalające na 
wypłatę co najmniej minimal-
nej emerytury, każdy będzie 
miał prawo dokonać wyboru, 
czy chce dalej pracować, czy 
zakończyć swoją aktywność i 
dzięki wypracowanemu przez 
lata kapitałowi przejść na 
zasłużony odpoczynek. Bo 
emerytura stażowa będzie 

prawem, a nie obowiązkiem. 
Do 6 października Komitet 

musi zebrać minimum 100 tys. 
podpisów pod projektem no-
welizacji ustawy emerytalnej. 

– Na pewno nas nie usa-
tysfakcjonuje 100 tys. pod-
pisów, bo jest tak duże za-
interesowanie tą inicjatywą 
obywatelską, że chcemy ich 
zebrać jak najwięcej. Chcemy 
przez to pokazać politykom, 
w szczególności Zjednoczonej 
Prawicy, że w nowym ładzie 
powinien znaleźć się projekt 
dotyczący emerytur stażo-
wych – podkreśla Piotr Duda, 
przewodniczący KK, a zara-
zem pełnomocnik Komitetu 
Obywatelskiego Inicjatywy 
Ustawodawczej.

Podpisując się pod oby-
watelską inicjatywą ustawo-
dawczą #EmeryturaZaStaż 

bierzemy udział w demokracji 
bezpośredniej. Jeżeli zbierze-
my 100 tys. podpisów, Sejm 
BĘDZIE MUSIAŁ rozpatrzyć 
projekt.

Podpisy zbieramy w lipcu, 
sierpniu i wrześniu. Oryginały 
list należy dostarczyć do biur 
Regionu - w Poznaniu, ul. 
Metalowa 7, w Lesznie, ul. 
Prochownia25A lub w Pile, 
ul. 11 Listopada 40 - w nie-
przekraczalnym terminie do 
1 października 2021 r.

Projekt ustawy przygotowa-
ny przez NSZZ „Solidarność” 
oraz wzór listy obywateli 
popierających projekt ustawy 
można pobrać ze strony www.
solidarnosc.poznan.pl

 Więcej na stronie: 
emeryturystazowe.tysol.pl, 

Szczegółowe  informacje i pytania: 
Patryk Trząsalski – tel. 662-014-352

#EmeryturaZaStaż

Wojewoda wielkopolski Mi-
chał Zieliński podpisał dekla-
rację wsparcia dla inicjatywy 
upamiętnienia zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 poprzez ustano-
wienie daty 27 grudnia dniem 
święta państwowego. Inicjato-
rem apelu jest Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości.

- Popieram oraz zachęcam 
innych, aby dołączyć i wspie-
rać inicjatywę ustanowienia 
27 grudnia świętem państwo-
wym, świętem wszystkich 
Polaków, upamiętniającym 
Powstanie Wielkopolskie. 
Dzisiaj w obecności dyrekto-
ra Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości Przemysła-
wa Terleckiego podpisałem 
deklarację poparcia apelu 
- mówi wojewoda Michał 
Zieliński. Pielęgnowanie pa-
mięci o zwycięskim, nieza-

pomnianym zrywie jakim 
było Powstanie Wielkopolskie 
jest naszym obowiązkiem. 
Bohaterstwo naszych przod-
ków, musi nas zachęcić do 
włączenia się w akcję do-
prowadzenia do ustanowienia 
dnia 27 grudnia świętem 

państwowym - podkreślił 
wojewoda.

- Pamięć o Powstaniu Wiel-
kopolskim wymaga stałej 
troski i zaangażowania by 
heroizm i oddanie naszych 
przodków znalazło należne im 
miejsce w historii oraz zyskało 
narodową formę upamiętnie-
nia w postaci święta państwo-
wego - napisali w liście zachę-
cającym do przyłączenia się do 
apelu jego organizatorzy.

Apel zainicjowany został 
przez Wielkopolskie Muzeum 
Niepodległości, Muzeum Na-
rodowe w Poznaniu, Fundację 
Zakłady Kórnickie, poznański 
Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej, Towarzystwo Pa-
mięci Powstania Wielkopol-
skiego 1918-1919 oraz Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski.

Tomasz Stube

27 grudnia świętem narodowym?

W środowy ranek Minister Jan 
Dziedziczak poinformował o 
dofinansowaniu w kwocie 3 502 
719,06 złotych dla powiatów 
i gmin byłego województwa 
leszczyńskiego, z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, na 
zadania mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa pieszych.

To kolejny element działań 
rządu, których celem jest do-
konanie radykalnej poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz zmniejszenia liczy 
ofiar zdarzeń drogowych wśród 
niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Realizowane 
zadania będą miały na celu 
stworzenie bezpiecznych wa-
runków do przekraczania jezdni  
dzięki zastosowaniu odpowied-
nich rozwiązań organizacyjnych 
i infrastrukturalnych.

We wszystkich wojewódz-
twach zadaniom przyznano 80% 
dofinansowania lub maksymal-
ną możliwą do uzyskania kwotę 
200 tys. zł.

Dzięki dofinansowaniu gwa-
rancję wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa otrzymają bene-
ficjenci z byłego województwa 
leszczyńskiego. Wśród nich 
znalazło się 28 inwestycji na 
kwotę 2 068 647,02 złotych :
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4793P w m. Łęka 
Wielka.
a Powiat gostyński Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych w ciągu drogi powia-

towej nr 4975P w m. Poniec ul. 
Krobska
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4803P w m. Pępowo 
ul. Powstańców Wlkp.
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4907P w m. Pępowo 
ul. Stanisławy Nadstawek (1)
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4908P w m. Piaski 
ul. Św. Marcin.
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4093P w m. Piaski 
ul. Dworcowa.
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 4953P w m. Po-
gorzela ul. Krobska.
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 3909P w m. 
Gostyń ul. Starogostyńska (1 
przy szkole).
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 3909P w m. Go-
styń ul. Starogostyńska ( 2 przy 
ośrodku zdrowia).
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 3909P w m. Go-

styń ul. Starogostyńska ( 3 przy 
Ardagh Glass S.A.).
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 4907P w m. 
Wilkonice.
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4087P w m. Borku 
Wlkp. ul Dworcowa.
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 4907P w m. Pępowo 
ul. Stanisławy Nadstawek (2)
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 4909P w m. 
Niepart.
a Powiat gostyński – Prze-

budowa przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 
4803P m. Krobia ul. Kobylińska 
(1 przy szkole )
a Powiat gostyński – Popra-

wa bezpieczeństwa na przejściu 
dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 4803P w m. 
Krobia ul. Kobylińska (2 przy 
przedszkolu).
a Powiat leszczyński – Bu-

dowa przejścia dla pieszych na 
drodze powiatowej nr 3823P 
w m. Boszkowo-Letnisko ( ul. 
Dworcowa)
a Powiat leszczyński – Prze-

budowa istniejącego przejścia 
dla pieszych na drodze powia-
towej nr 6263P przy szkole 
podstawowej w m. Pawłowice

a Powiat leszczyński – Prze-
budowa istniejącego przejścia 
dla pieszych na drodze powia-
towej nr 4790P przy budynku 
szkoły podstawowej w m. Ką-
kolewo
a Powiat leszczyński – Prze-

budowa istniejącego przejścia 
dla pieszych na drodze powiato-
wej nr 4760P przy skrzyżowaniu 
ul. Leszczyńskiej z ul. Kosmo-
nautów w m. Święciechowa
a  Powiat leszczyński – 

Przebudowa istniejącego przej-
ścia dla pieszych na drodze 
powiatowej nr 4803P przy 
szkole na ul. Wolności 14a w 
m. Rydzyna
a Powiat leszczyński – Prze-

budowa istniejącego przejścia 
dla pieszych na drodze powia-
towej nr 3903P przy szkole 
podstawowej (ul. Powstańców  
Wlkp.) w m. Wijewo
a Powiat leszczyński – Prze-

budowa istniejącego przejścia 
i przejazdu dla rowerzystów w 
ciagu drogi powiatowej w 4770P 
w miejscowości Mórkowo
a Powiat rawicki – Poprawa 

bezpieczeństwa  przejściu dla 
pieszych na drodze powiatowej 
nr 5484P Rawicz - Dubin w 
miejscowości Chojno w km 
11+840
a Powiat rawicki – Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych na drodze powiatowej 
nr 5484P Rawicz - Dubin w 
miejscowości Golejewko w km 
11+780
a Powiat rawicki – Poprawa 

bezpieczeństwa  na przejściu dla 

pieszych na drodze powiatowej 
nr 5496P Grąbkowow - Jutrosin 
w miejscowości Grąbkowo w 
km 0+065
a Powiat rawicki – Poprawa 

bezpieczeństwa  na przejściu dla 
pieszych na drodze powiatowej 
nr 5494P Dłoń - Poradów w 
miejscowości Szkaradowo w 
km 15+560
a Powiat rawicki – Poprawa 

bezpieczeństwa  na przejściu dla 
pieszych na drodze powiatowej 
nr 5505P ul. Przyjemskiego w 
Sierakowie w km 0+070

 
A także 13 inwestycji z gmin 

z łącznym dofinansowaniem 
1 434 072,04 ZŁOTYCH, a 
wśród nich:
a Gmina Bojanowo – rawicki  

Budowa przejść dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Gołaszyńskiej i 17 Stycznia – 
99 104,83
a Gmina Bojanowo – rawic-

ki – Poprawa bezpieczeństwa 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Lipowej i Marcinkowskiego – 
173 456,32
a Gmina Bojanowo – rawicki 

– Budowa przejścia dla pieszych 
na ulicy Sikorskiego – 81 104,57
a Gmina Bojanowo – rawicki 

– Budowa przejść dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania ulic 
Sportowej i Nowej – 196 931,13
a Gmina Jutrosin rawicki  

Budowa przejścia dla pieszych 
na ul. 700-lecia w Jutrosinie – 
90 579,28
a Gmina Krobia – gostyń-

ski – Przebudowa przejścia dla 

pieszych w pasie drogi gminnej 
ulicy Poznańskiej w Krobi – 58 
504,00
a Miasto Leszno – M. Lesz-

no – Przebudowa przejścia 
dla pieszych w ciągu ul. 17 
Stycznia w Lesznie pomiędzy 
skrzyżowaniem z ul. B. Prusa, a 
skrzyżowaniem z ul. Franciszka 
Dzierżykraja Morawskiego – 37 
128,00
a Miasto Leszno – M. Lesz-

no – Przebudowa przejść dla 
pieszych w ciągu ul. Kąkolew-
skiej w Lesznie na wysokości 
cmentarza parafialnego wraz 
z rozbudową oświetlenia ulicz-
nego doświetlającego przejście 
pieszo-rowerowe – 52 204,80
a Gmina Miejska Górka – 

rawicki – Budowa wyniesionego 
przejścia dla pieszych na ulicy 
Zacisze w Miejskiej Górce – 
197 831,20
a Gmina Rawicz – rawicki 

– Poprawa bezpieczenstwa w 
obrębie przejścia dla pieszych 
na ul. Śląskiej w Masłowie – 
200 000,00
a Gmina Rawicz – rawicki – 

Budowa bezpiecznego przejścia 
dla pieszych na ul. 3 Maja w 
Rawiczu – 122 052,38
a Gmina Rawicz – rawicki 

– Poprawa bezpieczeństwa w 
obrębie przejścia dla pieszych 
na ul. Hallera w Rawiczu – 55 
797,55
a Gmina Rawicz – rawicki 

– Poprawa bezpieczeństwa w 
obrębie przejścia dla pieszych 
na ul. Mikołajewicza w Rawiczu 
– 69 377,98

Trzy i pół miliona złotych dla regionu leszczyńskiego

Opłaca się
Rychu umówił się z pracodawcą na wypłatę netto w wysokości 5200 złotych. Ostatecznie dogadali się na pracę 
bez umowy i 200 złotych dla Rycha więcej. Gdyby Rychu pracował na uczciwej umowie o pracę jego zarobki brutto 
wyniosłyby 7248,75 zł, z czego 707,48 PLN stanowiłaby składka emerytalna, która wróciłaby do niego na jesień życia. 
Rychu zdecydował się na pracę bez umowy za 200 zł „do ręki” więcej, jednak tak naprawdę stracił 500 zł tylko na 
swojej przyszłej emeryturze, nie mówiąc już o pozostałych świadczeniach wynikających z umowy o pracę... Kapitał 
emerytalny to nasze uczciwie wypracowane pieniądze, które wrócą do nas na emeryturze. 
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W piątek, 23 lipca, w Cen-
trum Kultury „RONDO” w 
Grodzisku Wielkopolskim, 
grodziscy policjanci obcho-
dzili Święto Policji.

Dowódca uroczystości podko-
misarz Piotr Krawczyk złożył 
meldunek na ręce Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Grodzisku Wielkopolskim 
młodszego inspektora Romy 
Figaszewskiej o gotowości 
policjantek i policjantów do 
rozpoczęcia uroczystej zbiórki 
z okazji Święta Policji.

W obchodach udział wzięli 
zaproszeni goście, wśród 
których nie zabrakło Starosty 
Grodziskiego Mariusza Zga-
ińskiego oraz przedstawicieli 
samorządów gminnych: Za-
stępcy Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego Marcina 
Brudło, Wójta Granowa Zbi-
gniewa Kaczmarka, Zastępcy 
Burmistrza Rakoniewic Ar-
kadiusza Pawłowskiego, Bur-
mistrza Wielichowa Honoraty 

Kozłowskiej oraz Wójta Ka-
mieńca Piotra Halasza.

Podczas uroczystości wrę-
czono policjantom awanse na 
wyższe stopnie służbowe oraz 
wyróżnienia.

Składając życzenia z okazji 
obchodzonego święta, Sta-
rosta Grodziski w imieniu 
wszystkich przybyłych sa-
morządowców, podkreślił, 
że mimo nadal trwającego 
stanu epidemii i wielu nowych 
wyzwań, grodziscy policjanci 
są bardzo skuteczni i osiągają 
bardzo dobre wyniki. Gratu-
lował awansów i wyróżnień 
Funkcjonariuszkom i Funkcjo-
nariuszom oraz pracownikom 
cywilnym, a także życzył 
dalszych sukcesów.

Wszystkim policjantom 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Wielkopol-
skim życzymy wytrwałości, 
niesłabnącego wsparcia ze 
strony najbliższych, dobrego 
zdrowia oraz wszelkiej po-
myślności.

Powiatowe obchody Święta Policji
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Z inicjatywy Prezesa Okręgu 
Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Czarneckiego w dniu 30 lipca 
(piątek) odbyło się spotkanie 
pt. ,,Polski Ład’’ z członkami 
i sympatykami Prawa i Spra-
wiedliwości powiatów no-
wotomyskiego, grodziskiego 
i wolsztyńskiego. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez 
pełnomocników Prawo i Spra-
wiedliwość panią Danutę Nija-
ką i pana Adama Frąckowiaka 
które odbyło się w Gospo-
darstwie Agroturystycznym 
RIVENDALL Pana Krzysz-
tofa Laboka. Na spotkaniu 
mieliśmy przyjemność gościć 
Wojewodę Wielkopolskiego 
Pana Michała Zielińskiego 
oraz Posła na Sejm RP Marci-
na Porzucka.

Po przedstawieniu ogólnego 
programu ,, Polski Ład’’ Poseł 
Krzysztof Czarnecki przybli-
żył wiele informacji na temat 
służby zdrowia. Zadaniem 
obecnego Rządu jest przezna-
czenie 7% PKB na zdrowie 
min. szpitale, dostępność do 
specjalistów, wyższa jakość 
obsługi i wzrost wynagrodzeń 
dla służby zdrowia. W temacie 
dotyczącym służby zdrowia 
było wiele pytań i odpowiedzi 
dotyczących w szczególności 

ludzi starszych. Natomiast 
Wojewoda Wielkopolsk i 
Michał Zieliński w swojej 
wypowiedzi gdzie tematem 
były i są nasze lokalne drogi 
poinformował m.in. że Rząd 
Premiera Mateusza Morawiec-
kiego ogłosił wyniki naboru 
wniosków o dofinansowanie 
budowy, przebudowy lub 
remontów dróg powiatowych 
oraz gminnych z Rządowego 
Funduszu Dróg. Rząd na cele 
te przeznaczył wiele mld zł. 
Wojewoda dziękował za spo-
tkanie. Zaznaczył, że nasza 
obecność tutaj jest dowodem 
na to, że jesteśmy zaintere-
sowani jakie Rząd Premiera 
Mateusza Morawieckiego pla-
nuje przeprowadzić reformy 
społeczne oraz ekonomiczne. 
Taka obywatelska postawa 
jest motywująca do dalszej 
pracy. Następnym gorącym 
tematem była reforma sądow-
nictwa gdzie to Poseł Marcin 
Porzucek udzielał licznych 
informacji dotyczących rzą-
dowego projektu reformy są-
downictwa. Spotkanie odbyło 
się we wspaniałej atmosferze,  
wzajemnym poszanowaniu 
indywidualnych poglądów 
i przy wspaniałej pogodzie.                         

Adam Frąckowiak

„Polski Ład” w RIVENDALLU

1 lipca ruszył program „Profi-
laktyka 40 plus” z równocze-
snym zniesieniem limitów do 
lekarzy specjalistów. Program 
ten realizowany jest w ra-
mach szeroko promowanego 
Polskiego Ładu i ma na celu 
diagnozowanie na wczesnym 
etapie wszelkich problemów 
zdrowotnych oraz odbudowę 
zdrowia Polaków.

„Profilaktyka 40 plus” skie-
rowana jest do osób, które w 
roku przeprowadzania badania 
ukończą bądź ukończyli 40 
lat, nie korzystali wcześniej z 
programu i uzupełnili ankietę 
przez Internetowe Konto Pa-
cjenta (IKP) lub przez infolinię 
22 735 39 53.

Badania jakie obejmuje 
program „Profilaktyka plus” 
dzielą się na trzy grupy:

1. PAKIET BADAŃ DLA KOBIET, W 
SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ:

a morfologia krwi obwodowej 
z wzorem odsetkowym i płyt-
kami krwi
a stężenie cholesterolu całko-
witego albo kontrolny profil 
lipidowy
a stężenie glukozy we krwi
a próby wątrobowe: AlAT, 
AspAT, GGTP
a poziom kreatyniny we krwi
a badanie ogólne moczu
a poziom kwasu moczowego 
we krwi
a krew utajona w kale – me-
todą immunochemiczną (iFO-
BT).
2. PAKIET BADAŃ DLA MĘŻCZYZN
a morfologia krwi obwodowej 
ze wzorem odsetkowym i płyt-
kami krwi
a stężenie cholesterolu całko-
witego albo kontrolny profil 
lipidowy
a stężenie glukozy we krwi
a próby wątrobowe: AlAT, 
AspAT, GGTP

a poziom kreatyniny we krwi
a badanie ogólne moczu
a poziom kwasu moczowego 
we krwi
a krew utajona w kale – meto-
dą immunochemiczną (iFOBT)
a PSA – antygen swoisty dla 
stercza całkowity.
3. PAKIET BADAŃ WSPÓLNY
a pomiar ciśnienia tętniczego
a pomiar masy ciała, wzrostu, 

obwodu w pasie
a obliczenie wskaźnika masy 
ciała (BMI)
a ocena miarowości rytmu 
serca
Aby skorzystać z pakietu ba-
dań diagnostycznych należy 
wypełnić ankietę na Inter-
netowym Koncie Pacjenta 
lub przez infolinię. Następnie 
poczekać ok 2 dni robocze na 

wystawienie e-skierowania 
i wybrać placówkę, w której 
trzeba umówić się na termin 
badania. Wykaz placówek re-
alizujących badania w ramach 
programu dostępny jest na 
stronie pacjent.gov.pl

Szczerze zachęcam wszyst-
kich, którzy są uprawnieni 
do skorzystania z możliwości 
wykonania bezpłatnych badań 

profilaktycznych. Doskonale 
wiemy, że w czasie pandemii 
dostęp do lekarzy był nieco 
utrudniony i profilaktyka ze-
szła na dalszy plan. Wiele cho-
rób, zwłaszcza we wczesnym 
stadium nie daje niepokojących 
objawów. Dzięki badaniom 
profilaktycznym można wcze-
śnie wykryć chorobę, unikając 
długotrwałego, a czasem nie-
skutecznego leczenia, które jest 
następstwem zbyt późnej dia-
gnozy. Jeśli wyniki badań będą 
wykazywały jakiekolwiek 
nieprawidłowości to dzięki 
zniesieniu limitów przyjęć zde-
cydowanie szybciej uzyskamy 
pomoc u lekarza specjalisty.

Sądzę, że nie ma nic cen-
niejszego niż zdrowie. Naszym 
obowiązkiem jest dbanie o to, 
by jak najdłużej cieszyć się 
dobrą kondycją zdrowotną. Za-
tem życzę wszystkim zdrowia 
i jeszcze raz zdrowia.

Odbudowa zdrowia Polaków
Od słów do czynów- Marta Kubiak Poseł na Sejm RP o starcie programu „Profilaktyka 40 plus”

GMINA RAKONIEWICE
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P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

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

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” 

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta  

oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

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

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

HuRtOWNIA 
StYROPIANu

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

PROduKcJA OKIEN 
I dRZWI Z PcV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

Sprzedam BMW 530 d 
rok prod. 2002

przebieg: 274 000 moc: 193 KM 
skrzynia manualna

Tel. 505 980 901
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPOdZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

StIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUCHOWA

749,-799,-

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

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

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

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

PIEKARNIA CUKIERNIA
EuGENIuSZA KOcIKA 

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.


