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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 SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26

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

www.ubezpieczeniatomex.com.pl

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 950 zł /tona 
a blacha 800 zł/tona
a puszka 5,00 zł/kg 

SKUP ZłOMU
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Gmina Nowy Tomyśl udziela Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie wykonania projektu przebudowy i rozbudowy budynku szpitala w Nowym Tomyślu. Jest to konsekwencja wcze-
śniejszej decyzji radnych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, którzy jednogłośnie poparli tę inicjatywę

W niedzielę, 24 lipca w Parku 
Feliksa w Nowym Tomyślu 
odbył się Międzynarodowy 
Puchar Polski STRONGMAN! 
Gratulacje i okazałe pucha-
ry przekazał zwycięzcom 
Włodzimierz Hibner- Bur-
mistrz Nowego Tomyśla oraz 
przedstawiciele firmy META 
Jungle Universe. W imprezie 
wzięli udział współcześni 
atleci – zawodnicy dyscy-
pliny strongman, a gośćmi 
specjalnymi byli: Robert Bur-
neika, Mateusz Gamrot, Piotr 
Kudłaszyk oraz raper PRIMO 
ML.

Widowiskowe konku-
rencje: przerzucanie opony 
o wadze 380 kg, „platforma 
na barki” 170 kg, „spacer 
farmera” na odległość 25 m 
z obciążeniem 300 kg, „ze-
gar”, uchwyt Herkulesa 400 
kg oraz „schody” z ciężarami 
o wadze kolejno: 225 kg, 250 
kg i 270 kg wyłoniły zwycięz-
ców. Pierwsze miejsce zajął 
strongman ze Słowacji Ma-
roz Stefanak, drugie Marek 
Czajkowski, a trzecie Adam 
Roszkowski.

Nie zabrakło również 
akcentu nowotomyskiego - 
w trakcie trwania imprezy 
odbył się konkurs na naj-
dłuższą deskę – PLANK. Naj-
lepszy czas w kategorii kobiet 
należał do Moniki Kowalczyk 
- 9 minut i 3 sekundy, a wśród 
mężczyzn Jarosław Jagiełło 
z czasem 10 minut 8 sekund.

Międzynarodowy Puchar 
Polski STRONGMAN odbył 
się pod Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Nowego 

Tomyśla. 
Podczas wydarzenia wo-

lontariusze zbierali środ-

ki dla małej Liliany Nowak 
z Daków Mokrych. Dziew-
czynka choruje na wrodzoną 

wadę serca i potrzebuje aż 
1,5 mln złotych na operację 
w Genewie.

Obiekt ma być gotowy w ter-
minie 13 miesięcy od dnia za-
warcia umowy (podpisana 
została 23 maja br.). Całkowi-
ty, ryczałtowy koszt inwesty-
cji wyniesie prawie 9,8 mln 
zł. 

Gmina Nowy Tomyśl uzy-
skała dofinansowanie z pro-
gramu - Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych w wysoko-
ści 5 mln zł na ten cel. 

Stawiamy na zrównowa-
żony rozwój gminy, nie tylko 
w mieście, ale i na terenach 
wiejskich. W nowej hali spor-
towej w Borui Kościelnej, 
przez cały rok, dzieci będą 
mogły uprawiać różnego ro-
dzaju dyscypliny sportowe, 
bez względu na warunki po-
godowe. Dodatkowo obiekt 
będzie wyposażony w po-
most dla ciężarowców wraz 
z zapleczem.

Umowa z wykonawcą (LE-
SZEK NOWAK MBM INSTAL 
z Lipna) została podpisana 25 
kwietnia br. 

Gmina Nowy Tomyśl 
otrzymała na budowę do-
finansowanie zewnętrzne 
w wysokości ponad 380 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-
2020 na operację w ramach 
poddziałania 19.2 Leader. 

Świetlica ma mieć po-
wierzchnię użytkową prawie 
114 m² w konstrukcji stalo-
wej szkieletowej, ze ścianami 
i stropodachem z płyt war-
stwowych.

Na Placu Kościelnym w Borui 
Kościelnej zostało wymienio-
ne ogrodzenie placu zabaw na 

ogrodzenie panelowe – koszt: 
12162,51 zł, w tym z funduszu 
sołeckiego 7167,98 zł

200 tys. zł wsparcia dla szpitala!

Zmagania STRONGMAN-ów 

Trwa budowa hali sportowej 
w Borui Kościelnej!

Sala wiejska w Chojnikach 
na ukończeniu!

Wymiana ogrodzenia
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A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016Znajdziesz nas na: www.comland.pl

ODWIEDŹ NAS:

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 tel. 509 408 163

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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W niedziele 17 lipca 2022r. 
odbył się już 3 Miedzichowski 
Eko-Jarmark na Szlaku Wi-
kliny. Dzięki licznym uczest-
nikom impreza okazała się 
bardzo udana. Nie byłoby to 
również możliwe gdyby nie 
wystawcy m.in.:
- Pisański Jerzy Pasieka- Wy-
roby Pszczelarskie z Miedzi-
chowa,
- Anna Patela G.A. Grudzian-
ka- Wyroby z drewna,
- Koło Gospodyń wiejskich: 
Jabłonka Stara, Pasieka pod 
Jabłonią, Zagroda u Kuski- 
Produkty Regionalne
- Leśna Koziarnia,
- Leśna Farma,
- Kasia Wachowiak-Wiklina,
- Fundacja Lutol Nasz Dom,
- Daria Maryś Wyroby rze-
mieślnicze,
- Wikliniarz- Jakub Witczak,
- Stylowy Zakątek,
- Rękodzieło/szydełkarstwo 
Szamotuły, Jurek Beata,
- Rękodzieło/szydełkartswo 
Monika Heinrch,
- Gospodarstwo rolne Lubu-
ski Hereford- Wołowina,
- Seremonia,
- Eko Zakątek,

Imprezą towarzyszącą na 
terenie ,,skansenu arche-
ologicznego Dymarki Mie-
dzichowskie” był Piknik z 
Produktem Polskim, nad 
którym patronat honorowy 
sprawował Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. W trakcie 
pikniku odbył się konkurs 
kulinarny dla Kół Gospodyń 
Wiejskich pod nazwą „Bitwa 
Regionów”. Organizatorami 
konkursu byli Minister Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa przy wparciu 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz 

Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się:
- Dyrektor Oddziału Tereno-
wego KOWR w Poznaniu Bog-
dan Fleming,
- Zastępca dyrektora oddzia-
łu Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w 
Poznaniu  Marcin Klemenski,
- Starosta Powiatu Nowoto-
myskiego Andrzej Wilkoński,
- Wójt Gminy Kuślin Mieczy-
sław Skrzypczak

W konkursie udział wzięły 
następujące Koła Gospodyń 
Wiejskich:
KGW Nowe Tłoki,
KGW Niałek Wielki,
KGW Paproć,
KGW Cicha Góra,
KGW Grońsko,
KGW Władysławowo,
KGW Bucz Nowy,
KGW Starkowo,
KGW Reklinek

Pierwsze miejsce zajęło 
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Cichej Górze. Panie przygoto-
wały plyndze z gnykiem czyli 
cichogórskie placki ziemnia-
czane z gulaszem.

Drugie miejsce w kon-
kursie „Bitwa Regionów” w 
powiecie nowotomyskim i 
wolsztyńskim zajęło KGW z 
Niałka Wielkiego z potrawą 
parowana pyra z gzikiem.

Trzecie miejsce natomiast 
zdobyło KGW w Starkowie, 
przygotowując szparagową 
tartę.

Imprezę prowadził Se-
kretarz Gminy Opalenica 
Pan Tomasz Matusiak przy 
wsparciu Sekretarza Gminy 
Miedzichowo Karoliny Łotec-
kiej.

Podczas Eko Jarmarku oraz 
Bitwy Regionów można było 
korzystać ze:

- Stoiska Muzeum Wikli-
niarstwa i Chmielarstwa w 
Nowym Tomyślu,

- Stoiska Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Miedzi-
chowie, które przygotowało 
mnóstwo atrakcji m.in. „Eko-
logiczne zagadki” na temat 
ekologii, zdrowego stylu 
życia i odżywiania się, kolo-
rowanki, eko paczka- rozpo-
znanie owoców, warzyw za 
pomocą dotyku i węchu ( bez 
oglądania). Ponadto odbywa-

ło się tam skręcanie balonów 
i malowanie twarzy.

Podczas trwania obu im-
prez odbywały się również 
warsztaty:

- plecionkarskie prowa-
dzone przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Nowotomyskiej 
Wikliny.

- plecionkarskie pn. „Inte-
grujmy się” w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Przy tej okazji 
do akcji profilaktycznej przy-
łączyli się również Policjanci 
z Posterunku Policji w Mie-
dzichowie, którzy prowadzili 
akcję informacyjną poprzez 
pogadanki i ulotki.

Imprezę umilił Zespół 
Śpiewaczy „Bolewiczanie” z 
Bolewic pod kierownictwem 
Pani Cecylii Ślusarz.

Gorące podziękowania za 
zaangażowanie w organiza-
cję obu imprez kierujemy do 
pracowników Wydziału Ko-
munikacji Społecznej Staro-
stwa Powiatowego w Nowym 
Tomyślu oraz Powiatowego 
Centrum Sportu w Nowym 
Tomyślu.

Niedziela pełna wrażeń w Miedzichowie!
Polskie Sieci Elektroener-
getyczne podnoszą poziom 
bezpieczeństwa na terenie 
gminy Miedzichowo. Dzięki 
grantowi możliwy był zakup 
kamery termowizyjnej dla 
OSP Miedzichowo.

Kamera termowizyjna FLIR 
K33 to nowy, łatwy w użyciu 
model kamery termowizyj-
nej dla straży, która przy za-
chowaniu wciąż niskiego po-
ziomu cenowego prezentuje 
niezwykle wyrazisty obraz 
i gwarantuje niezawodność 
w najtrudniejszych warun-
kach. Kamera FLIR K33 wypo-
sażona jest w funkcję FSX™ 
(innowacyjne ulepszenie 
obrazu termalnego), dzięki 
czemu uzyskujemy krysta-
licznie czysty obraz termalny 
i jednocześnie możliwość ob-
serwowania najmniejszych 
detali w polu widzenia.

Stosując termowizję moż-
na szybko i skutecznie wy-
krywać ukryte źródła ognia, 
jak np. pożary ocieplenia 
wewnątrz ściany, a także 
w środowisku objętym przez 
płomienie i dym, dokład-
nie zlokalizować centrum 
pożaru i co najważniejsze 
odnaleźć tam zagrożonych 
ludzi. Kamerą można prowa-
dzić obserwację otoczenia 
w paśmie podczerwieni, czy-
li promieniowania cieplnego. 
Pozwala to na wykrycie cia-
ła ludzkiego, w całkowicie 
zadymionych pomieszcze-
niach, gdzie nawet potężne 
strażackie latarki nie pozwa-
lają niczego dostrzec. Dzię-
ki takiej kamerze strażacy 
mogą skuteczniej ratować 
życie ludzkie.

Polskie Sieci Elektroener-
getyczne są operatorem sys-
temu przesyłowego energii 

elektrycznej w Polsce. Spół-
ka jest własnością Skarbu 
Państwa o szczególnym zna-
czeniu dla polskiej gospo-
darki. To właśnie PSE dbają 
o stabilne, bezpieczne i zbi-
lansowane dostawy energii 
na terenie całego kraju – po 
to, by w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym było 
jej tyle, ile potrzeba w danym 
momencie. Na ternie Gminy 
Miedzichowo PSE realizują 
projekt budowy linii 400 kV 
relacji Baczyna-Plewiska, 
która jest niezbędna dla za-
pewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej 
do odbiorców w północno-
-zachodniej Polsce.

Projekt zrealizowano w ra-
mach programu „WzMOCnij 
swoje otoczenie” zorganizo-
wanego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne.

Program „WzMOCnij swo-
je otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy reali-
zowany przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne, skie-
rowany do samorządów i ich 
jednostek – np. przedszkoli, 
szkół, bibliotek, czy ośrod-
ków pomocy społecznej, oraz 
do organizacji pozarządo-
wych, które chcą wprowa-
dzać ważne i długotrwałe 
zmiany w swoim otoczeniu 
w jednym z ośmiu następu-
jących obszarów: aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, 
edukacja, ochrona zwierząt, 
rozwój wspólnej przestrzeni 
publicznej, środowisko natu-
ralne, zdrowie i inne inicja-
tywy mieszczące się w celach 
programu. Dodatkowe infor-
macje o programie można 
znaleźć na stronie https://
raport.pse.pl/pl/ oraz www.
wzmocnijotoczenie.pl.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
podnoszą poziom bezpieczeństwa

W bieżącym roku kalenda-
rzowym realizujemy projekt 
,,Aktywnie i kreatywnie dba-
my o kondycję fizyczną” . W 
ramach tego projektu inte-
grujemy seniorów i zachęca-
my do aktywności ruchowej 
na świeżym powietrzu. 

Jednak największym po-
wodzeniem cieszą się zaba-
wy taneczne lub biesiady.  23 
lipca br. w Zajeździe ,,U Bog-
dana” odbyła się właśnie taka 
zabawa. Jak potrafią bawić 
się seniorzy przedstawiają 
załączone fotki. Jak zagrają, 

to wszystkie bóle ustają, bo 
na co dzień wielu z nas różne 
dolegliwości.

Prezes Stowarzyszenia
,,Złota Jesień” w Rakoniewicach

Dorota Jaśkowiak

19 lat „Złotej Jesieni”

We wtorek, 12 lipca br. 
w Rakoniewicach z seniora-
mi i radnymi PiS Rady Powia-
tu Grodziskiego  spotkał się 
Poseł na Sejm RP  Marcin Po-
rzucek. Pan Poseł przybliżył 
zebranym prace legislacyjne, 
nad którymi aktualnie pracu-
ją komisje sejmowe. Prioryte-
tem są  prace nad rządowym 
projektem ustawy - jedno-
razowy dodatek w wysoko-
ści trzech tysięcy złotych 
dla każdego gospodarstwa 
domowego zarejestrowane-
go w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, dla 
którego głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel lub 
brykiet. Chcemy ten projekt 
przegłosować jeszcze na naj-
bliższym posiedzeniu Sejmu 
– powiedział Poseł Marcin 
Porzucek. 

Pan Poseł zainteresował 
się również problemami, 
z którymi borykają się senio-

rzy z Gminy Rakoniewice. 
Przed trzema laty Stowarzy-
szenie ,,Złota Jesień” w Rako-
niewicach została oszukana 
przez firmę ,,Sollus Enterin-
meent Spółka z o.o. z Pozna-
nia, a Prokuratura Rejonowa 

Poznań Grunwald prowadzi 
wciąż dochodzenie w tej 
sprawie. 

Dziękujemy Panu Posłowi 
Marcinowie Porzuckowi za 
obecność i poświęcony nam 
czas. 

Poseł Marcin Porzucek 
odwiedził „Złotą Jesień”
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W Sali Herbowej Wielkopol-
skiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu odbyła się 
piękna uroczystość wręcze-
nia odznaczeń państwowych 
przez p. Anetę Niestrawską 
I-wice Wojewoda Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Wśród odznaczonych zna-
lazły sie osoby z naszego re-
gionu, których kandydatury 
zaproponował minister Jan 
Dziedziczak, a o które za-
wnioskował Wojewoda Wiel-
kopolski Michał Zieliński.

Odznaczonymi za „sze-
roko” rozumianą pracę spo-
łeczną w „Małych Ojczy-
znach” w aspektach Pracy 
Organicznej, Ochrony Przy-
rody, Historii,Pamięci Patrio-
tycznej,Obrony i Bezpieczeń-

stwa Osób zostali:
-Srebrnym Krzyżem Za-

sługi pan Stefan Żurkiewicz
-Brązowym Krzyżem Za-

sługi pan Maciej Jagodziński.
Gratulujemy obu Panom 

tak wysokich odznaczeń 
i dziękujemy za wieloletnią 

pracę i służbę dla naszej Oj-
czyzny.

Ewa Rosik
Foto: Maciej Jagodziński.

Krzyże zasługi za prace w „Małych Ojczyznach”

Miesiąc temu szefowa Komi-
sji Europejskiej Ursula von 
der Leyen  rozmawiała w Ki-
jowie z prezydentem Ukrainy 
Wołodymirem Zełenskim 
w sprawie przyznania Ukra-
inie statusu kandydującego 
do Unii Europejskiej. 

Nie będzie to jednak droga 
na skróty, ponieważ kraj 
będzie musiał spełnić 
pewne warunki w kwestii 
praworządności i walki 
z korupcją. Bruksela już 
wydała rekomendacje na 
przyznanie statusu. To nie 
wszystko, bowiem jeszcze 
musi się zgodzić 27 członków 
państw Unijnych. Jednak nie 
wszyscy chcą Ukrainy w Unii 
Europejskiej. Na ten temat 
zdania są podzielone. 

Kanclerz Niemiec Olaf 
Scholz jest przeciwny i jest 
za długim okresem przyjęcia 
Ukrainy do Unii Europej-
skiej. Niemców popiera także 
Austria, Holandia, Belgia, 
Szwecja, Dania, Portugalia 
i Francja. Natomiast za szyb-
kim przyjęciem do Unii Eu-
ropejskiej jest Polska, Finlan-
dia, Estonia, Łotwa, Litwa, 
Czechy, Włochy, Grecja Ir-
landia, Hiszpania. Prezydent 
Francji Emanuel Macron 
zaproponował utworzenie 

nowej Europejskiej Wspól-
noty Politycznej otwartej na 
Ukrainę. Widzi tam kraje 
Trójmorza  i bałkańskie 
oraz Wielką Brytanię. Być 
może jest to dobry pomysł. 
Lepiej taki układ, bo byśmy 
byli z ochroną NATO  ,a nie 
Federacją Niemiecką, która 
jest niechętna wojskom USA 
w swoim kraju. Utworzenie 
takiej Wspólnoty Politycznej 
„Wielomorza” byłby jeszcze 
z jednej strony korzystny 
dla Polski. Wojska NATO 
stacjonowałyby w Ukrainie 
co stworzyłoby stuprocen-
towe bezpieczeństwo dla 
naszego państwa. Może taka 
wizja w przyszłości będzie 
miała rację bytu w naszej 
Ojczyźnie.

Fr. Gwardzik

Wybieramy „Wielomorze” 
czy Federacje?

„Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu został 
wywieszony wykaz numer 294/2022 nieru-
chomości komunalnych przeznaczonych do 
sprzedaży.”

GMINA TRZCIEL
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Gość porannej rozmowy Radia 
Poznań wiceminister spraw 
zagranicznych Szymon Szyn-
kowski vel Sęk mówił, że nie 
wyobraża sobie sytuacji, by 
ktoś miał Polskę do tego zmu-
szać. 

Z Niemcami prowadzimy w 
tej chwili dyskusję dotyczącą 
wymiany tzw. okrężnej, czyli 
uzupełnienia naszych zaso-
bów wojskowych, które zostały 
uszczuplone w związku z do-
nacją na Ukrainę i te rozmo-
wy idą niestety bardzo powoli 
i muszę powiedzieć, że są jak 
do tej pory rozczarowujące. 
Dopóki tego rodzaju elementu 
nie ma, wykazywania oznak 
solidarności ze strony naszych 
partnerów, to też oczywiście 
trudno w tej chwili mówić, że 
my w ramach jakiś naszych 
nadwyżek będziemy się altru-
istycznie z sąsiadami dzielić 
- mówi Szymon Szynkowski 
vel Sęk.
Wiceminister zaznaczył, że 
Polska jest otwarta na pomoc, 
ale oczekuje też wsparcia i 
zrozumienia w innych obsza-
rach. Ponieważ kryzys gazowy 
może dotykać całą Europę, to 
przecież prośby mogą wpły-
wać także z innych kierun-
ków. Na pewno nie będzie się 
to dziać kosztem naszego bez-
pieczeństwa energetycznego 
- dodał Szymon Szynkowski 
vel Sęk.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat:

Łukasz Kaźmierczak: W na-
szym studiu wiceminister 
spraw zagranicznych Szy-
mon Szynkowski vel Sęk. 
Taką tradycję mieliśmy kie-
dyś, że te poniedziałki, jak 
pan bywał w Poznaniu, to 
była okazja do spotkania. 
Pytanie od razu z grubej 
rury: a propos spraw ener-
getycznych, czy powinniśmy 
podzielić się z Niemcami na-
szymi zasobami gazu?
Szymon Szynkowski vel Sęk: 
W pierwszej kolejności na-
szym obowiązkiem jest za-
pewnienie bezpieczeństwa 
gazowego naszym obywa-
telom i dzięki długowzrocz-
nej polityce prowadzonej w 
ostatnich latach, Polska jest 
jednym z tych krajów, które 
nie muszą się obawiać o swoje 
bezpieczeństwo gazowe. To 
chciałem bardzo zdecydowa-
nie podkreślić. My zużywamy 
rocznie mniej więcej około 
20 mld sześciennych, ale je-
dynie w dwudziestu procen-
tach realizujemy to własną 
produkcją, więc musimy ten 
gaz importować i gdyby na te 
możliwości importowe spoj-
rzeć jeszcze kilka lat temu, 
to by były zdecydowanie 
niewystarczające, bylibyśmy 
w głębokim kłopocie. W tej 
chwili dzięki otwarciu inter-
konektora z Litwą w maju, 
interkonektor ze Słowacją w 
tej chwili otwierany i stra-
tegiczna inwestycja Baltic 
Pipe otwierana na początku 
października, to wszystko 
uzupełni nasze zasoby o kil-
kanaście miliardów metrów 
sześciennych gazu i to spra-
wia, że możemy być bezpiecz-
ni. Natomiast, gdyby okazało 
się, że mamy jakąś nadwyżkę, 
to oczywiście możemy się 
dzielić z naszymi sąsiadami, 
ale tylko wówczas.

Dobrowolnie, jak rozumiem?
Ja nie wyobrażam sobie sytu-

acji, w której ktoś miałby nas 
zmuszać. Polityka i solidar-
ność energetyczna nie polega 
na tym, że ktoś nas zmusza do 
podzielenia się gazem.

Solidarność energetyczna - 
to różnie z tym w ostatnich 
latach bywało. Eurodepu-
towany Jacek Saryusz-Wol-
ski mówi, że wie, że Ursula 
von der Leyen poparła pro-
jekt szefa Europejskiej Par-
tii Chrześcijańskiej - EPP 
- Manfreda Webera, który 
powiedział, że powinien być 
wprowadzony przymus ta-
kiego dzielenia się, między 
innymi z Niemcami, które z 
kolei nie mają takiej dobrej 
sytuacji energetycznej i cier-
pią i tak naprawdę musie-
libyśmy podzielić się z roz-
dzielnika troszeczkę.
Z Niemcami prowadzimy w 
tej chwili dyskusję dotyczą-
cą wymiany tzw. okrężnej, 
czyli uzupełnienia naszych 
zasobów wojskowych, które 
zostały uszczuplone w związ-
ku z donacją na Ukrainę i te 
rozmowy idą niestety bardzo 
powoli i muszę powiedzieć, 
że są jak do tej pory rozczaro-
wujące i w związku z powyż-
szym tutaj oczekiwalibyśmy 
nie tylko zrozumienia, bo to 
jest oczywiste, ale też kon-
kretnych działań ze strony na-
szych partnerów. Dopóki tego 
rodzaju elementu nie ma, wy-
kazywania oznak solidarności 
ze strony naszych partnerów, 
to też oczywiście trudno w 
tej chwili mówić, że my w ra-
mach jakiś naszych nadwyżek 
będziemy się altruistycznie 
dzielić.

To może być element nego-
cjacji w sprawie czołgów? 
Wyobrażam sobie polskich 
negocjatorów z MON, którzy 
mają zapalniczki i tak sobie 
pstrykają i pokazują, że tego 
gazu mamy dużo. Dajcie nam 
na Leopardy, a my...
Nie, nie ulegajmy tym filmo-
wym wyobrażeniom, jak wy-
glądają negocjacje. To bardzo 
twarde, konkretne, ale jednak 
w większości pozbawione 
takich efekciarskich gestów, 
rozmowy. Natomiast rzeczy-
wiście jest tak, że jeśli w in-
nych sprawach nie będziemy 
mogli liczyć na konkretne 
wyrazy solidarności ze strony 
różnych naszych partnerów, 
to oczywiście też trudno bę-
dzie, byśmy my wykazywali 
się altruistyczną solidarno-
ścią. Tutaj musi być wzajemne 
zrozumienie, wzajemne za-
ufanie, na to liczymy.
To też jest taka sytuacja, że 
przecież na tym rollercoaste-
rze energetycznym siedzimy 
też troszeczkę dzięki Niem-
com. Podwyżki cen wynikają 
też z tego, jak przez ostatnie 
lata wyglądała energetycz-
na polityka Niemiec. Han-
del, Nord Stream 2, my to 
wszystko wiemy, bo rozma-
wialiśmy o tym tuta nie raz, 
ale też z drugiej strony cały 
czas pamiętam takie zdanie, 
niedawno je przeczytałem, 
że jeżeli Niemcy kichają, to 
choruje cała Europa, więc 
może się okazać, że dla dobra 
całej Europy, tak naprawdę 
trzeba będzie Niemcom po-
móc?
Ale my jesteśmy otwarci na 
tę pomoc, tylko tak, jak po-
wiedziałem, oczekujemy na 
wsparcie i zrozumienie tak-
że w innych obszarach. To 

po pierwsze, po drugie - tę 
pomoc będziemy realizować 
wtedy, kiedy będziemy w stu 
procentach pewni, że nasze 
bezpieczeństwo energetycz-
ne jest zagwarantowane. My 
dziś dochodzimy do tej pew-
ności, więc ta otwartość z na-
szej strony na rozmowy jest. 
Natomiast, ponieważ kryzys 
gazowy może dotykać całą 
Europę, to przecież prośby 
mogą wpływać także z in-
nych kierunków. W związku z 
tym, gdyby prośby wpływały 
z takich kierunków, gdzie wi-
dzimy ten wyraz solidarności 
realizowany w sposób bardziej 
efektywny, to siłą rzeczy tam 
będziemy, na tych kierunkach 
w pierwszej kolejności nasze 
nadwyżki kierować.

Nie wyobraża pan sobie sy-
tuacji, że ktoś nas może zmu-
sić do czegoś takiego, żeby-
śmy się dzielili gazem?
Na pewno nie kosztem nasze-
go bezpieczeństwa.

Nie ma takich instrumen-
tów.
Nie ma takich instrumentów. 
W odniesieniu do nadwy-
żek można tutaj dyskutować, 
natomiast na pewno nie ma 
takiej możliwości, żeby kosz-
tem naszych obywateli ktoś 
nas zmuszał do dzielenia się 
czymkolwiek.

Panie ministrze, czy liczy 
pan jeszcze na to, że dosta-
niemy środki KPO? Dlatego, 
że niedawno eurodeputowa-
ny Zdzisław Krasnodębski 
powiedział, że on właściwie 
nie spodziewa się, aby te 
pieniądze ostatecznie zosta-
ły Polsce wypłacone. Mamy 
też sekwencję zdarzeń z po-
przedniego tygodnia. To jest 
choćby to, że Komisja Euro-
pejska pozywa nas po raz ko-
lejny, zapowiada pozwanie 
nas za działalność naszego 
Trybunału Konstytucyjne-
go, czyli tak zwany drugi 
etap wdrażania procedury 
naruszeniowej - cokolwiek 
to znaczy. Były też rekomen-
dacje Komisji Europejskiej 
dla naszego systemu praw-
nego. To niedobrze wróży, 
bo pokazuje tak naprawdę, 
że my nie jesteśmy tym pań-
stwem, które według KE po-
winno otrzymać pieniądze, 
bo nie zasługuje na miano 
państwa praworządnego. 
Tak można wyczytać z tych 
różnych komunikatów, które 
płyną ze strony Brukseli.
Środki z KPO zostaną wypła-
cone. Rzeczywiście uważam, 
że powinny być wypłacone 
już dawno. Natomiast w tej 
chwili to porozumienie wokół 
tych środków i kroki legisla-
cyjne, które zostały podjęte, 
one - moim zdaniem - prze-
sądzają o tym, że te środki 
będą wypłacane. Jak chodzi o 
to tzw. drugi etap procedury 
naruszeniowej, to jest - mam 
wrażenie - taki gest, który ma 
charakter bardziej niestety 
publicystyczny niż charak-
ter konkretnego działania. 
Procedura naruszeniowa się 
zatrzyma. Ona nie ma potem 
większości do kolejnego eta-
pu, więc to jest trochę tak, 
jak z tymi dotychczasowymi 
procedurami prowadzonymi 
w oparciu o art. 7 wobec Pol-
ski. One dochodzą do etapu, 
w którym potrzebna byłaby 
odpowiednia większość w ra-
dzie. Tam nie ma tej większo-

ści, więc komisja nie podejmu-
je decyzji.

Większość czy jednomyśl-
ność?
Większość do kolejnego etapu 
i nie ma tej większości w Ra-
dzie Europejskiej. Natomiast 
jeśli chodzi o kwestie tego 
raportu, też omawianego w 
zeszłym tygodniu, to jest ra-
port z zaleceniami niewywo-
łującego skutków prawnych. 
Tam są takie elementy, które 
są w ogóle poza kompetencja-
mi UE, np. mówienie o tym, że 
funkcja prokuratora general-
nego powinna być rozdzielona 
z funkcją ministra sprawie-
dliwości. To komisji nic do 
tego. Tak, że to jest znów taki 
element publicystyczny. Ja ża-
łuję, bo uważam, że urzędnicy 
KE powinni skupić się na prze-
pisach traktatowych. Ostatnio 
jest raport o tym mówiący o 
tym, że jest kilka krajów, które 
mają z tym solidne problemy. 
Polska jest na 11 miejscu, a są 
kraje, nie będę ich teraz wy-
mieniać, nie ma ich co stawiać 
pod pręgierzem, ale są kra-
je południa głównie Europy, 
gdzie niewykonywanie prawa 
europejskiego jest istotnym 
problemem. Na tym lepiej by-
łoby się skupić niż na elemen-
tach fikcyjnych albo publicy-
stycznych.

To trochę porozmawiajmy o 
ustępującym ambasadorze 
Niemiec Arndt Freytag von 
Loringhoven, który udzielił 
niedawno takiego dużego 
wywiadu dla Rzeczpospoli-
tej. Tam pada takie zdanie, 
że jest dobry czas, że można 
by robić interesy, skróci-
ły się łańcuchy dostaw, ale 
niemiecki biznes cały czas 
go pyta o praworządność w 
Polsce i się waha, żeby u nas 
inwestować. Jak pan to sko-
mentuje?
To zabawna teza, bo ja ją sły-
szałem nie akurat od pana 
ambasadora, ale zdarzało 
się, że podnosili ją niektórzy 
niemieccy politycy, ale kie-
dy pytam o konkrety w tych 
rozmowach, kto pyta, kto się 
waha przed inwestowaniem, 
przecież my mamy wielką 
skalę inwestycji niemieckich, 
czy ktokolwiek się wycofał z 
tego powodu, czy ktokolwiek 
zatrzymał inwestycje? Nie 
ma żadnych konkretów, więc 
to jest moim zdaniem znowu 
teza postawiona na użytek 
publicystyczny. Pan amba-
sador skraca, można powie-
dzieć, swoją kadencję, czy też 
została mu skrócona ta ka-
dencja, bo zjeżdża wcześniej 
niż to jest normalnie przewi-
dywane.

Berlin skraca?
Tak, Berlin podjął taką decy-
zję o skróceniu tego okresu. 
Myślę, że nie wypełnił wszyst-
kich założeń swojej misji tutaj 
i taki może element być samo-
niezadowolenia.

Trochę pan podsumowuje tę 
jego misję dyplomatyczną.
Staram się to robić bardzo 
delikatnie, z zachowaniem 
wszystkich elementów języka 
dyplomatycznego. Myślę, że 
taki element samoniezado-
wolenia pcha go w kierunku 
takich - moim zdaniem - nie-
uzasadnionych ocen.

Jestem ciekawy, czy nie-
miecki biznes pyta o handel 

z Moskwą w takim razie, bo 
to pytanie, jak tam wyglą-
da praworządność, bo to się 
chyba to jakoś rozjeżdża.
Przynajmniej podnoszenie 
tego, że takie pytania są sta-
wiane, brakuje, a zwracam 
uwagę, że Polska powinna 
być dla Niemiec rzeczywiście 
istotnym punktem odniesie-
nia, ale nie krytyki, tylko od-
niesienia w takim sensie, że 
jest to bardzo istotny partner 
handlowy, więc my bywamy 
też momentami zniecierpli-
wieni tymi pouczeniami, tymi 
tezami stawianymi, co powin-
nyśmy robić, bo jeżeli ma ta 
współpraca dobrze wyglądać, 
to ona musi być na poziomie 
partnerskim prowadzona i 
równej rozmowy. Nowy am-
basador i tu chciałem powie-
dzieć rzecz pozytywną - w 
tych pierwszych rozmowach 
daje nadzieję na nowe otwar-
cie. Wręczył niedawno listy 
uwierzytelniające panu pre-
zydentowi, miałem okazję to-
warzyszyć panu prezydentowi 
w tej rozmowie i widać, że nie 
ma takiego stereotypowego 
podejście ze strony nowego 
ambasadora. Jest chęć bardziej 
słuchania niż mówienia, więc 
nie należy się zbytnio uspoka-
jać pierwszymi rozmowami, 
ale to jest na pewno jakiś mo-
ment dający nadzieję na nowe 
otwarcie.

Nawiązaliście kontakt? Bo 
to jest ważne w dyplomacji. 
Wiem, że pan miał wiele kon-
taktów z niemieckimi polity-
kami, często z zupełnie innej 
strony barykady, choćby 
Zieloni - Manuel Sarrazin, 
o którym nie raz rozmawia-
liśmy, który był w Poznaniu 
między innymi w Forcie VII 
między innymi, więc pytam 
o tę chemię, bo to ma znacze-
nie. Z poprzednim ambasa-
dorem ta chemia jaka była, 
taka była.
Z Thomasem Baggerem znam 
się jeszcze sprzed jego funkcji 
ambasadora. On pełnił róż-
ne funkcje dyplomatyczne. 
Wyrażał zawsze duże zrozu-
mienie i sporą wiedzę na te-
mat Polski. Funkcjonował w 
urzędzie prezydenta i to jest 
można powiedzieć taka wia-
domość, która kazałaby mieć 
pewien dystans, bo wiem, że 
prezydent Steinmeier i jego 
polityka wobec Rosji, to jest 
symbol porażki. Natomiast 
Thomas Bagger był jednym 
z tych urzędników otaczają-
cych prezydenta, który akurat 
wyrażał bardzo często pewne 
obawy dotyczące tej polityki. 
Trudno go utożsamiać z tą 
polityką, więc mam tutaj pew-
ne nadzieje. Mnie cieszy to, 
że rzeczywiście z Niemcami 
mamy otwarte wiele kanałów 
kontaktu, natomiast potrzeba 
aktywności i otwartości cho-
ciażby w sprawie czołgów. Z 
drugiej strony, żebyśmy od-
budowali zaufanie, bo gdy nie 
ma zaufania, to trudno mówić 
o polityce.

Straciliście to zaufanie?
Jest kryzys tego zaufania, bo 
jeżeli pada deklaracja w maju, 
że jest gotowość partnerów do 
uzupełnienia naszych zaso-
bów, a potem długo się nic nie 
dzieje.

My dajemy czołgi Ukrainie, 
też o tym nie zapominajmy.
Daliśmy dużo czołgów Ukra-
inie, a nie ma takiej reali-

stycznej oferty ich uzupełnie-
nia, a te oferty, które padają 
- szczerze powiedziawszy - 
wprowadzają nas w konfu-
zję i zastanowienie. To nie 
poprawia sytuacji w zakresie 
odbudowywania kryzysu za-
ufania.

Pytanie, co teraz będzie po 
tych niedawnych słowach 
Jarosława Kaczyńskiego, 
który powiedział, że nie po-
puścimy kwestii reparacji, 
że to nie jest tylko kwestia 
rozliczeń finansowych, ale 
dodał: ale nawet moralnych, 
że to też nadal do końca nie 
jest załatwione. Jeżeli to też 
wróci na stół, to nie będzie 
łatwo o dobre relacje.
No tak, ale szczerość w tych 
relacjach jest równie ważna. 
Ja podzielam w pełni zdanie 
pana premiera Kaczyńskiego, 
że ta sprawa nie może zostać 
zamknięta bez realnego roz-
liczenia. Jest tylko kwestią 
czasu i ten czas został okre-
ślony - pierwsza część rapor-
tu zostanie opublikowana 1 
września tego roku. Później 
będziemy czekać na decyzję 
polityczną. Pewna ścieżka po-
lityczna w zakresie dochodze-
nia tych reparacji prawnych, 
ona jest na stole dostępna i 
jeżeli będzie sygnał MSZ, któ-
re pełni rolę służebną w tej 
sprawie i będzie wykonywało 
wszelkie kroki dyplomatyczne 
zmierzające do tego, żeby uzy-
skać odszkodowania niewy-
płacone do tej pory Polsce za II 
wojnę światową.

Ja uważnie śledzę tę kwe-
stię, widziałem, że rok temu 
powołano Instytut Spraw 
Wojennych. W ubiegłym ty-
godniu ukonstytuowała się 
rada tego instytutu. Na jego 
czele stoi prof. Bogdan Mu-
siał mieszkający przez wiele 
lat w Niemczech, też znający 
tamte realia, też zastana-
wiam się, na ile jest to real-
ne, bo cały czas jest kwestia 
tego 1953 roku, tego porozu-
mienia między rządem PRL 
a rządem Niemiec pod presją 
sowiecką, ale jednak takie 
deklaracje padły. Pewnie 
międzynarodowo to będzie 
bardzo trudno przeprowa-
dzić. Niemcy mówią w za-
sadzie cały czas „pomidor”, 
jeżeli mówimy o stratach.
Nie wszyscy Niemcy, bo rze-
czywiście takie jest stanowi-
sko rządu niemieckiego, ale 
są w klasie politycznej osoby, 
które rozumieją, że ten pro-
blem jest nierozwiązany i że 
trzeba go jakoś rozwiązać, 
chociażby wspomniany przez 
pana Manuel Sarazzin jeszcze 
w poprzedniej funkcji stawiał 
konkretne tezy dotyczące 
tego, jak to by mogło być roz-
wiązane, ale ważne funkcja, 
bo pełnomocnik rządu do 
spraw Bałkanów Zachodnich, 
jesteśmy w tej sprawie z nim 
w kontakcie, ale poruszamy 
oczywiście inne tematy. Ge-
neralnie Zieloni są ugrupowa-
niem, które ma tej wrażliwości 
historycznej najwięcej spo-
śród ugrupowań koalicyjnych 
w tej chwili, rządzących w tej 
chwili w Niemczech, więc bę-
dziemy te kontakty wykorzy-
stywać. Ta ścieżka naprawdę 
nie jest zamknięta.

Pewnie będzie jeszcze oka-
zja, by przed pierwszym 
września rozmawiać właśnie 
na temat tego bilansu strat.

Czy Polska przekaże Niemcom nadwyżki gazu 
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W ramach trzeciej edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strate-
gicznych - dedykowanej dla 
samorządów, w których zlo-
kalizowane były PGR-y, Gmi-
na Opalenica otrzymała 2 545 
000 złotych. 

Z przyznanych środków 
wykonane zostanie utwar-
dzenie drogi gminnej Kopan-
ki – Bukowiec, w granicach 
wsi Kopanki.

Uzyskanie dofinansowa-
nia jest m.in. efektem pracy 
posła Marcina Porzucka. Par-
lamentarzysta od dłuższego 
czasu angażuje się w życie 
Gminy Opalenica. W ramach 
swoich kompetencji stwarza 
warunki, które przyczynia-
ją się do jej rozwoju. Dzięki 
rzetelnej współpracy otrzy-
mujemy wymierną pomoc, 
przekładającą się na realiza-
cje kolejnych inwestycji.

Dodajmy też, że Program 
Inwestycji Strategicznych to 

bezzwrotne dofinansowania 
inwestycji publicznych reali-
zowanych przez gminy, po-
wiaty, miasta i województwa 
w całej Polsce. To Program, 
który jest zbudowany wokół 
głównych założeń Polskiego 
Ładu. Program obejmuje po-
nad 30 obszarów gospodar-
ki, w tym m.in.: inwestycje 
drogowe, inwestycje w infra-
strukturę wodno-kanaliza-
cyjną, modernizację źródeł 
ciepła na zeroemisyjne, czy w 
gospodarowanie odpadami, a 
także inwestycje społeczne tj. 
żłobki, przedszkola czy ścież-
ki rowerowe.  TM

Gmina Opalenica 
z dofinansowaniem

Zastępca Burmistrza Opa-
lenicy Paweł Jakubowski re-
prezentował Gminę podczas 
powiatowych uroczystości 
Święta Policji. Uroczystość 
odbyła się w środowe przed-
południe w sali widowisko-
wej Nowotomyskiego Ośrod-
ka Kultury.

Dowódca uroczystości 
kom. Arkadiusz Pelc złożył 
meldunek na ręce zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Poznaniu mł. Insp. 

Mariusza Wiśniewskiego, 
o gotowości policjantów do 
rozpoczęcia uroczystej zbiór-
ki z okazji Święta Policji.

W tym jakże szczególnym 
dla policjantów dniu swoją 
obecnością zaszczycili m.in. 
przedstawiciele władz samo-
rządowych powiatu nowo-
tomyskiego, służb mundu-
rowych, zaprzyjaźnionych 
instytucji, a także zaproszeni 
goście.

Wydarzenie było okazją do 

wręczenia awansów zawo-
dowych dla funkcjonariuszy. 
Wśród awansowanych zna-
leźli się również opaleniccy 
policjanci: 

Młodszego aspiranta Ka-
mila Michalaka awansowano 
do stopnia aspiranta;

Sierżanta sztabowego Cy-
ryla Brzezieckiego awanso-
wano do stopnia młodszego 
aspiranta;

Posterunkowego Macieja 
Maciejewskiego na stopień 

starszego posterunkowego;
Posterunkową Zuzannę 

Zienkiewicz na stopień star-
szej posterunkowej.

Dodać na warto, że Pa-
weł Jakubowski w imieniu 
burmistrzów i wójtów gmin 
z terenu powiatu nowoto-
myskiego, przekazał na ręce 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Nowym Tomyślu in-
spektora Mirosława Gogołka 
okolicznościowy list gratula-
cyjny oraz bukiet kwiatów.  

Powiatowa uroczystość Święta Policji

W sobotę, 16 lipca w siedzibie 
Powiatowego Centrum Spor-
tu w Nowym Tomyślu odbył 
się briefing Wojewody Wiel-
kopolskiego Michała Zieliń-
skiego, poświęcony wynikom 
naboru w ramach Rządowego 
Programu Inwestycji Stra-
tegicznych - edycja III PGR. 
Zgromadzonym samorzą-
dowcom z powiatów nowo-
tomyskiego, grodziskiego 
i wolsztyńskiego uroczyście 
przekazano informacje na 
temat pozyskanych środków. 
Wraz z wojewodą czeki sym-
bolizujące kwotę przyzna-
nych dotacji wręczył poseł 
na sejm RP Marcin Porzucek. 
Wizyta w Powiatowym Cen-
trum Sportu była też okazją 
do zapoznania się z obiek-
tem, gdzie w pierwszy week-
end listopada odbędą się Mi-
strzostwa Polski Seniorów 
w Podnoszeniu Ciężarów. 

Poniżej wykaz gości bio-
rących udział w wydarzeniu 
wraz z nazwą zadania i kwo-
tą, w jakiej zostało ono dofi-
nansowane:

1. Powiat Nowotomyski 
- Starosta Andrzej Wilkoń-
ski - Budowa kładki pieszo 
- rowerowej nad rzeką Obrą 
w miejscowości Nowa Wieś 
Zbąska oraz kładki pieszo-
-rowerowej nad rzeką Czar-
na Woda w m. Komorowo na 

drodze powiatowej nr 1731P: 1 
991 046,95 zł.

2. Powiat Grodziski - Staro-
sta Mariusz Zgaiński - Prze-
budowa drogi powiatowej nr 
3584P Parzęczewo - Puszczy-
kowo - Kotusz - granica po-
wiatu - etap III: 2 000 000 zł.

3. Powiat Wolsztyński - 
Wicestarosta Mariusz Silski 
- Modernizacja sali sportowej 
Świtezianka w Wolsztynie: 2 
000 000 zł.

4. Gmina Kuślin - Wójt 
Mieczysław Skrzypczak - Bu-
dowa drogi gminnej w Śliw-
nie: 1 960 000,00 zł.

5. Gmina Lwówek - Kie-
rownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego Krzysztof Pa-

cholak - „Przebudowa ulicy 
Południowej w Lwówku wraz 
z włączeniem do ul. Kamion-
ki”: 2 400 000 zł.

6. Gmina Miedzichowo - 
Sekretarz Karolina Łotecka - 
Budowa drogi gminnej w Sta-
rym Folwarku: 980 000 zł.

7. Gmina Nowy Tomyśl 
- Zastępca Burmistrza Gra-
żyna Pogonowska - Zago-
spodarowanie terenu przy 
ul. Zbąszyńskiej w Nowym 
Tomyślu: 1 960 000 zł.

8. Gmina Opalenica - Za-
stępca Burmistrza Paweł 
Jakubowski - Utwardzenie 
drogi gminnej Kopanki - Bu-
kowiec w granicach wsi Ko-
panki: 2 545 000 zł.

9. Gmina Zbąszyń - Zastęp-
ca Burmistrza Marek Orze-
chowski - Rozbudowa szkoły 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu przy rozbudowanej 
szkole w Przyprostyni, gmina 
Zbąszyń: 1 950 000 zł.

10. Gmina Grodzisk Wiel-

kopolski - Zastępca Burmi-
strza Marcin Brudło - Bu-
dowa świetlicy wiejskiej 
w Kąkolewie: 2 940 000 zł.

11. Gmina Kamieniec - Wójt 
Piotr Halasz - Rozbudowa bu-
dynku szkoły Podstawowej 
w Parzęczewie o oddziały 
przedszkolne: 1 470 000 zł.

12. Gmina Rakoniewice - 
Sekretarz Gminy Jarosław 
Marciniak - Budowa drogi 
gminnej Jabłonna - Blinek 1 
999 973 zł.

13. Gmina Wielichowo- Za-
stępca Burmistrza Ewa Ka-
sperska - Rozbudowa przed-
szkola w Wielichowie: 3 430 
000 zł.

14. Gmina Przemęt - In-
spektor w Wydziale Rozwoju 
Gminy Michał Żok - Budo-
wa ulicy Leśnej i Wąskiej 
w miejscowości Perkowo 
oraz budowa dróg gminnych 
ul. Lipowej i Podgórnej wraz 
z odwodnieniem w miejsco-
wości Mochy: 2 450 000 zł.

15. Gmina Siedlec - Wójt Ja-
cek Kolesiński - Moderniza-
cja sali sportowej w Siedlcu: 1 
960 000 zł.

16. Gmina Kaźmierz - Wójt 
Zenon Gałka - Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Kaź-
mierzu, rejon ulicy Okrężnej: 
1 862 000 zł.

MM, Fot. Dominika Kapałka, Nowy 
Tomyśl naszemiasto.pl

Promesy dla samorządów

gmina oPalenica / Powiat nowotomyski
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20 lipca to w gminie Grodzisk 
Wielkopolski dzień, w któ-
rym wspominamy Grodzisz-
czanina 700-lecia, ks. kano-
nika Czesława Tuszyńskiego. 
Dla części mieszkańców, któ-
ra miała okazję doświadczyć 
dobroci i życzliwości księ-
dza to okazja do spotkania, 
wspólnych rozmów i wspo-
mnień.

Od wielu lat, w dniu imie-
nin księdza w parafii pw. św. 
Jadwigi Śląskiej, gdzie peł-
nił swoją posługę kapłańską 
odprawiana jest msza św. w 
intencji imienników księdza 
kanonika.

Wcześniej, delegacja złoży-
ła wiązankę kwiatów i zapali-
ła znicz na grobie ks. Tuszyń-
skiego.

Z roku na rok, w tym nieco-
dziennym spotkaniu udział 
bierze coraz większa grupa 
mieszkańców, w tym coraz 
częściej pojawiają się osoby 
które nie znały ks. Tuszyń-
skiego osobiście z racji swo-
jego wieku, ale chcą poznać 
lepiej postać, która w tak 
szczególny sposób zapisała 
się w sercach i pamięci miesz-
kańców.

Placek drożdżowy, któ-
rym mogli poczęstować się 
uczestnicy spotkania, to tak-
że nie przypadek. To właśnie 
placek drożdżowy w dniu 
swoich imienin serwował pa-
rafianom ksiądz kanonik i tę 
tradycję również pragniemy 
zachować.

We wtorek 12 lipca 2022 
roku w Urzędzie Miejskim 
w Grodzisku Wielkopolskim 
gościliśmy nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego 
z Rumunii, Turcji, Bułga-
rii, Macedonii Północnej, 
przebywających w naszym 
mieście w ramach programu 
Erasmus+ - ASIDEC. Grupa 
odwiedziła Grodzisk Wielko-
polki w ramach współpracy 
z Niepubliczną Szkołą Pod-
stawową oraz Prywatnym 

Przedszkolem Akademia Ma-
lucha.

Podczas spotkania w gro-
dziskim ratuszu, grupę przy-
jął w imieniu Burmistrza 
Grodziska Wielkopolskie-
go oraz własnym Zastępca 
Burmistrza Marcin Brudło,  
który opowiedział o historii 
miasta, najcenniejszych wa-
lorach naszej gminy, współ-
pracy międzynarodwej, 
a także symbolach naszego 
miasta.

W dniu 5 lipca 2022 roku 
w gminie Siedlec, Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan wraz ze Skarb-
nikiem Gminy Iwoną Prusak 
oraz Jackiem Bogusławskim 
– Członkiem Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, 
przy udziale Henryka Szy-
mańskiego Radnego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go podpisali umowę na dofi-
nansowanie z budżetu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
zadania pod nazwą „Wykona-

nie ekologicznego muralu pt. 
Codziennie Odkrywaj życie” 
na ścianie szczytowej budyn-
ku Gminnego Centrum Pomo-
cy Środowiskowej Promessa 
w Grodzisku Wielkopolskim 
przy wykorzystaniu farb an-
tysmogowych” w ramach 
Programu „Błękitno – zielone 
inicjatywy dla Wielkopolski”.

Wartość dofinansowania 
wynosi 31 920,00 zł. Udział 
własny – 6 384,00 zł. Poniżej 
prezentujemy projekt mura-
lu.

W niedzielę 10 lipca, na Sta-
rym Rynku w Grodzisku 
Wielkopolskim odbył się 
wernisaż artystów uczestni-
czących w XX Międzynaro-
dowym Plenerze Malarskim. 
Tematem przygotowanych 
prac był portret Grodziska 
Wielkopolskiego. Organi-
zatorem pleneru był Urząd 
Miejski w Grodzisku Wiel-
kopolskim oraz Związek Pol-
skich Twórców Sztuki.

Podczas niedzielnego 
wernisażu, przez całe po-
południe, obrazy mogli 
podziwiać grodziszczanie 
i goście. Wcześniej, na ręce 
Komisarza Pleneru pani 
Magdaleny Sciezynskiej 
podziękowania wszystkim 
artystom złożyli Zastępca 
Burmistrz Grodziska Wiel-

kopolskiego Marcin Brudło, 
Henryk Szymański Rad-
ny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego oraz Sła-
womir Górny Wicestarosta 

Grodziski wraz z przedsta-
wicielami Rady Powiatu.

W trakcie wernisażu moż-
na było także kupić obrazy 
przekazane przez partnerską 

gminę Brod z Bośni i Herce-
gowiny, Republiki Serskiej z 
przeznaczeniem dla miesz-
kańców dotkniętych wojną 
na Ukrainie.

Im. ks. kan. Czesława Tuszyńskiego

Międzynarodowe spotkanie 
w grodziskim ratuszu

Podpisano umowę na Błękitno – zielone inicjatywy

XX Międzynarodowy Plener Malarski - Wernisaż

Dzieci, będące podopiecz-
nymi świetlic opiekuńczo 
– wychowawczych gminy 
Grodzisk Wielkopolski przez 
cały lipiec mogły uczestni-
czyć w półkoloniach. Pro-
gram obejmował wiele cie-
kawych zajęć, jak chociażby 
warsztaty pieczenia pizzy 

w pizzerii Filippo, a także 
w zajęciach w Grodziskiej 
Orkiestrze Dętej.

Oprócz zajęć na terenie 
Grodziska, podopieczni sko-
rzystali również z wycieczek, 
miedzy innymi do Poznania 
na seans filmów, do ZOO we 
Wrocławiu, Muzeum Mły-

narstwa w Jaraczu, Bogilu, 
czy na basen we Wolsztynie. 
Szczególną atrakcją był tu-
rystyczny wyjazd do Mur-
zasichle, malowniczej wsi 
położonej u podnóża Tatr. 
Półkolonie zakończyły się 
nocą filmową, która odbyła 
się w siedzibie świetlicy.

Półkolonie w grodziskich świetlicach 
opiekuńczo - wychowawczych
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W środę, 20 lipca 2022 Po-
wiat Grodziski odwiedził 
Wojewoda Wielkopolski Mi-
chał Zieliński. Pierwszym 
punktem wizyty było spo-
tkanie z przedstawicielami 
samorządu powiatowego 
w Grodzisku Wielkopolskim 
oraz kierownictwem Zespołu 
Szkół Technicznych im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego. 

W nowym budynku szko-
ły przy ulicy Nowy Świat 
omówiono bieżące tematy 
związane z naborem uczniów 
na nowy rok szkolny, wy-
zwaniami stojącymi przed 
szkolnictwem zawodowym 
oraz planami budowy sali 
gimnastycznej i zaplecza dy-

daktycznego niezbędnego do 
realizacji zajęć wychowania 
fizycznego. W

 dalszej części, w trakcie 
spotkania ze Starostą Gro-
dziskim oraz radnymi po-
wiatowymi omówiono stan 
realizacji inwestycji prowa-
dzonych przez Powiat Gro-
dziski, a także stan przygo-
towania kolejnych projektów 
inwestycyjnych. 

Przedstawiciele Powiatu 
podziękowali Wojewodzie 
Wielkopolskiemu za dotych-
czas udzielone dofinansowa-
nia z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz Rządowe-
go Programu Inwestycji Stra-
tegicznych.

Wizyta wojewody w Powiecie Grodziskim

Starosta Grodziski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej  
do dokonania darowizny

Informacja o wywieszeniu wykazu części 
nieruchomości, położonej w Grodzisku Wlkp., 

przeznaczonej do oddaniawużyczenie jednostce 
samorządu terytorialnego.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego podaje 

do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz części nieruchomości, położonej 
w Grodzisku Wlkp., przeznaczonej do oddania w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego.

Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego oraz na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.pgw.pl/m,4880,ogloszenia.html.

Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku 
Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1. 

Grodzisk Wielkopolski, 28.07.2022 r.

Miejscowość 
(obręb ewidencyjny) Adres nieruchomości Nr działki Powierzchnia 

działki Nr księgi wieczystej Wartość  
nieruchomości 

0003  Granowo 422/3 0,1088 ha PO1S/00062164/5 47.491,00 zł 

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Granowo, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/42/2011 Rady Gminy 
Granowo z dnia 27 czerwca 2011 r. ze zm., działka nr 422/3 jest położona na obszarze przeznaczonym pod 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieuciążliwych usług. Natomiast zgodnie  
z wypisem z ewidencji gruntów i budynków teren ten oznaczono jako tereny kolejowe. Ulica Torowa stanowi 
drogę gminną nr 534520P i jest zaliczona do kategorii dróg gminnych na podstawie uchwały nr XXXI/195/2006 
Rady Gminy Granowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic Granowa do kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenia ich przebiegu. 

Sposób zagospodarowania nieruchomości:   
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w użytkowaniu wie-
czystym Gminy Granowo , która  ponosi koszty jej utrzymania. 

Opis nieruchomości:  Działka nr 422/3 obejmuje grunt stanowiący drogę utwardzoną kostką brukową – ul. 
Torową – biegnącą równolegle do torów kolejowych, po ich północnej stronie, na odcinku od ul. Kolejowej do 
wysokości stacji kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie linia kolejowa i zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, dalej pola uprawne. Dojazd drogą asfaltową. Uzbrojenie w zasięgu. 

Termin do złożenia wniosku wynosi: 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości osobie, która speł-
nia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o go-
spodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

* Zgodnie  z  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2021  r., poz. 1899), 
 wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

* Osoba wyznaczona do kontaktu  Katarzyna Rabiega- Łakoma 
Nr telefonu: 61 44 52 531

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

ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919
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Trwa nowy nabór do projektu 
dla osób mieszkających sa-
motnie lub osób, którzy prze-
bywają samotnie przez więk-
szą część dnia, oraz będących 
w trudnej sytuacji życiowej 
z powodu niesamodzielności 
lub niepełnosprawności. Pro-
jektem objęci są mieszkańcy 
Poznania. Projekt polega na 
usłudze możliwości całodo-
bowego wezwania pomocy 
w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia oraz systema-
tyczny kontakt z teleopieku-
nem w celu monitorowania 
stanu zdrowia i sytuacji oso-
by korzystającej. 

Uczestnik projektu zo-
stanie wyposażony w bran-
soletkę z guzikiem alarmo-
wym oraz prosty w obsłudze 
głośnomówiący aparat te-
lefoniczny. Aparat telefo-
niczny i bransoletka umożli-
wiają: połączenia „czerwone” 
- możliwość wezwania pomo-
cy w sytuacji zagrożenia ży-
cia lub zdrowia 24/7 oraz po-
łączenia „zielone” – rozmowy 
towarzyskie i informacyjne 
oraz cotygodniowe rozmowy 
kontrolne. W sytuacji zagro-
żenia życia lub zdrowia (np. 
duszności, zawroty głowy, 
upadek) podopieczny może  

prosty sposób skontaktować 
się z Teleasystentem, który 
mając informacje o uczestni-
ku (adres, przyjmowane leki, 
osoby kontaktowe) podejmu-
je odpowiednie działania – 
np. wzywa służby ratunkowe, 
powiadamia sąsiada posia-
dającego klucze. Uczestnik 
może także skontaktować się 
z Teleasystentem w innych, 
mniej nagłych sprawach. 
Ponadto raz w tygodniu Te-
leasystenci sami inicjują roz-
mowę z podopiecznym, by 
być z nim w kontakcie i mo-
nitorować jego stan zdrowia 
i samopoczucie. Centrum 
Teleopieki działa 24 godziny 
na dobę, również w niedziele 
i święta, oferując jednocze-
śnie usługi domowe umoż-
liwiające np. umówienie wi-
zyty domowej pielęgniarki, 
fizjoterapeuty i psychologa. 

Zainteresowani mogą zgła-
szać się telefonicznie od pon. 
do pt. w godz. 8.00-16.00 
w następującej lokalizacji za-
mieszkania: Nowe Miasto – 
Tel. 518 301 265, Wilda – Tel. 
518 301 525,Jeżyce – Tel. 518 
301 64, Stare Miasto – Tel. 518 
301 215, Grunwald – Tel. 518 
301 796.
Roman Szymański

W listopadzie br. minie 14 
lat od pierwszego Zjazdu 
Rodu Gwardzików. Wszystko 
zaczęło się od propozycji 
mojego kuzyna Andrze-
ja, mieszkańca Jastarni, 
dwa lata wcześniej, który  
przedstawił plan takiego 
spotkania. 

Organizacyjnie wszystko 
wypaliło i Zjazd odbył się 
w Jastarni w motelu „Augu-
styna”, gdzie gospodarzem 
był kuzyn Zdzisław. Około 
80 osób z całego kraju świet-
nie się bawiło przy muzyce 
do późnego wieczora. 

Kulminacyjnym punktem 
Zjazdu było ogłoszenie 
najstarszego członka rodu. 
Poszukiwanie dokumentów 
w różnych kościołach zajęło 
kilka miesięcy. Najstarszą 
osobą, której dokumenty 
były, okazał się Jean Gwar-
dian urodzony w 1782 roku 
w okolicy Szubina. Jako 30 
latek został wcielony do 
armii cesarza Napoleona 
Bonaparte, który między 
innymi utworzył księstwo 
Warszawskie. Nasz poto-
mek brał udział na Moskwę 
i Lipsk, które zakończyły się 
porażką. 

Zanim cesarz Bonaparte 
został wysłany na wyspę 
Elbe wyróżniającym ofice-
rom nadał tytuł szlachecki 
i herby oraz przekazał ziemie 
włościańskie. W tym gronie 

znalazł się również nasz 
przodek, który po osiedleniu 
się w okolicy Szubina otrzy-
mał nazwisko Jan Gwardzik. 
W kolejnych pokoleniach 
miał syna Władysława a ten 
w trzecim syna Piotra, który 
ożenił się z Salomeą Kinow-
ską, która urodziła czterech 
synów Piotra, Jana, Kazimie-
rza i Franciszka. Franciszek 
to już czwarte pokolenie. 
Jego żoną została Stanisława 
Szczepaniak, która dała mu 
siedmiu synów i dwie córki. 
Było to piąte pokolenie wśród 
którego był mój ojciec Alek-
sander. Szóstym pokoleniem 
zostałem ja i mój św. pamięci 
brat Henryk. Kolejnym  
siódmym pokoleniem jest 
pięciu moich synów. Ósmym 
ich dzieci, dla których jestem 
dziadkiem. Dziewiąte po-
kolenie to Stanisław i Adam 
których śp. kuzyn Roman 
byłby pradziadkiem. Do 
dnia dzisiejszego nic się nie 
zmieniło. 

Franciszek Gwardzik

Zintegrowane Centrum 
Opieki i Teleopieki 

Herb nadany przez 
Napoleona Bonaparte

Lawinowy napływ uchodź-
ców z Ukrainy, którym ma-
sowo trzeba było pomagać 
doraźnie mamy już za sobą. 
Wielu z nich podjęło pracę 
i stara się ułożyć życie – choć 
tymczasowo - w naszym 
kraju. Czy ci, którzy pracują 
wstępują do Związku? 
Wszystko zależy od zakładu 
pracy. Generalnie przynależ-
nością związkową są zainte-
resowani Ukraińcy, którzy 
przyjechali do Polski jeszcze 
przed wojną i są już jakiś czas 
w naszym kraju oraz uchodź-
cy zamierzający osiedlić się 
u nas na dłużej i nie planują 
powrotu do Ukrainy zaraz po 
zakończeniu działań wojen-
nych. Co prawda, nie zapisu-
ją tak chętnie jak Polacy, ale 
widać zainteresowanie przy-
należnością związkową. Jeśli 
chodzi o nasz Region, przy-
gotowaliśmy ulotki w języku 
ukraińskim i rosyjskim – bo 
dla wielu z nich rosyjski jest 
pierwszym językiem –wyja-
śniające czym jest związek 
zawodowy i dlaczego war-
to się do niego zapisać. Tak 
samo deklaracja członkow-
ska została przetłumaczona 
na ukraiński, żeby wiedzieli 
jak i co wypełnić. Nie moż-
na mówić o jakimś wielkim 
poruszeniu, ale w firmach, 
w których pracują Ukraińcy, 
coraz więcej mówi się o przy-
należności związkowej i zain-
teresowaniu ,,Solidarnością”. 
Możemy więc powiedzieć, że 
mamy w swoich szeregach 
Ukraińców. Najwięcej człon-
ków mamy w firmach moto-
ryzacyjnych i centrach logi-
stycznych, czyli w naturalny 
sposób tam, gdzie ich odsetek 

jest najwyższy wśród zatrud-
nionych. Zdarzało się wcze-
śniej wiele sytuacji, w których 
Ukraińcy nie byli zatrudniani 
na równych warunkach z Po-
lakami, stąd mają mniejsze 
zaufanie do pracodawców 
i szukają w związku zawodo-
wym pomocy i ochrony.

Czy teraz do Zarządu Re-
gionu docierają sygnały 
z konkretnych zakładów, że 
wykorzystując trudną sy-
tuację życiową Ukraińców, 
pracodawcy traktują ich 
niezgodnie z obowiązują-
cym prawem pracy? 
Docierają do nas sygnały, że 
zdarzają się takie sytuacje, 
jednak nie otrzymaliśmy 
dotąd zgłoszenia z żadne-
go zakładu pracy, w których 
działa ,,Solidarność”. Pilnu-
jemy tego. Pracodawcy boją 
się zatrudniać Ukraińców 
na gorszych warunkach, 
bo wiedzą, że spotka się to 
z reakcją związków i kontrolą 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
Przeważnie jest tak, że sąsie-
dzi zza wschodniej granicy 
zatrudniani są przez agencje 
pracy tymczasowej, przez co 
nie mają potrącanych skład-
ników wynagrodzenia, które 
zabierane są osobom zatrud-
nionym na umowę o pracę 
i w związku z tym otrzymują 
o kilkanaście złotych więcej. 
Wtedy mówi się o sytuacji 
odwrotnej – że Ukraińcy za-
rabiają więcej od Polaków, co 
oczywiście też nie jest praw-
dą. Generalnie jeśli dochodzi 
do nieprawidłowości, to naj-
częściej w małych firmach 
prywatnych, gdzie nie działa 
związek zawodowy. 

Na jaką skalę i w jakiej for-
mie organizacje związkowe 
angażują się bezpośred-
nio w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy? Wiem, że np. Ko-
misja podzakładowa w Enei 
podjęła uchwałę, że co mie-
siąc będzie przekazywać 2 
tys. zł ze składek członkow-
skich na rzecz uchodźców 
z Ukrainy. Jak ta pomoc wy-
gląda z pozycji Regionu?
Nie tylko poszczególne komi-
sje, ale także Zarząd Regionu 
jest bezpośrednio zaanga-
żowany w pomoc. Obecnie 
w naszym hostelu przy ul. 
Zamkowej w Poznaniu prze-
bywa 25 osób z Ukrainy, 
w tym osoby niepełnospraw-
ne – głuchonieme. W związku 
z tym zwróciliśmy się bezpo-
średnio do organizacji zakła-
dowych o wsparcie finanso-
we na ich utrzymanie i taka 
pomoc jest przekazywana. 
Związkowcy prowadzą także 
zbiórki rzeczowe, reagują na 
konkretne potrzeby.  Stwo-
rzyliśmy na Facebooku gru-
pę, do której należą przewod-
niczący z różnych zakładów 
pracy. Tam umieszczamy 
potrzeby: pralka, lodówka, 
suszarki, żelazko oraz inny 
potrzebny sprzęt. I otrzymu-
jemy to wszystko. Nie nawet 
od samych organizacji, ale 
od poszczególnych członków. 
Oprócz stałych datków i po-
mocy rzeczowej np. komisja 
w Volkswagenie zorganizo-
wała turniej charytatywny 
oraz angażuje uchodźców 
w różne działania. Są orga-
nizacje, które finansują bony, 
kwestują, prowadzą zbiórki 
ubrań – pomoc prowadzona 
jest na wielu polach. 

Ostatnio w przekazie me-
dialnym pojawiły się infor-
macje, że pomocy jest coraz 
mniej, ci co mieli dać, już 
dali, inni już są zmęczeni 
pomaganiem. Można po-
twierdzić tę tendencję w po-
mocy związkowej?
U nas tego nie widać i Ukra-
ińcy też nie mają takich od-
czuć. Zaangażowanie związ-
kowców na szczęście nie 
słabnie.

Jak wygląda sytuacja z dru-
giej strony? Wszystko nie-
stety wskazuje na to, że 
wojna w Ukrainie to nie 
kwestia tygodni, ale dłuż-
szego czasu. Czy uchodźcy 
wspierani przez Zarząd Re-
gionu tylko biernie przyj-
mują tę pomoc? 
Po aklimatyzacji i dojściu 
do pewnej równowagi, któ-
rą udało im się osiągnąć po 
przyjeździe do Polski, sami 
zaczęli szukać pracy. My 
także im w tym pomogli-
śmy. Osobom głuchonie-
mym w znalezieniu pracy 
bardzo pomogła fundacja, 
za pośrednictwem której 
ci uchodźcy trafili pod na-
szą opiekę. Wszyscy, któ-
rzy obecnie przebywają na 
Zamkowej pracują. Otrzy-
mują najniższe krajowe 
wynagrodzenia, ale dzięki 
temu starają się być samo-
dzielni i nas odciążać. Kiedy 
dorośli są w pracy, dzieci są 
w szkole lub w przedszkolu 
– one też spędzają aktyw-
nie czas. Także w hostelu 
są dobrze zorganizowani: 
sami dbają o czystość, mają 
wyznaczone dyżury. Mamy 
super zmobilizowaną grupę.

Ma 5,2 km długości i wypro-
wadza tranzyt z centrum 
miasta. 6 lipca 2022 roku, 
z udziałem Wojciecha Janko-
wiaka, Wicemarszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
otworzyliśmy obwodnicę 
Wronek.  

„Oddanie do użytku ob-
wodnicy Wronek, wybudo-
wanej przez Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, 
likwiduje wąskie gardło 
w układzie komunikacyjnym 
województwa. Poprawi się 
także poziom bezpieczeń-
stwa i komfort codziennego 
funkcjonowania mieszkań-
ców” – podkreśla Marszałek 
Marek Woźniak.  

Marszałkowska inwesty-
cja była realizowana przez 
756 dni. Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich udostęp-
nił plac budowy wykonawcy – 
konsorcjum firm Colas Polska 
oraz Most Sopot w kwietniu 
2020 roku. Od tego czasu zo-
stały przeprowadzone warte 
81 mln złotych prace, z czego 

65 mln złotych to dofinanso-
wanie unijne w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020, nad którym 
pieczę sprawuje Zarząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.   

Początek obwodnicy Wro-
nek zlokalizowany jest przy 
ulicy Szamotulskiej, w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 184 
w Nowej Wsi, a koniec – na 
rondzie w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 182 przed 
miejscowością Smolnica. 
Do dyspozycji mieszkańców 
i przejeżdżających przez tę 

część Wielkopolski zostają 
oddane m.in.: trójprzęsłowy 
most nad Wartą, wiadukt ko-
lejowy nad linią z Poznania 
do Szczecina, wiadukt nad 
drogą prowadzącą do miej-
scowości Stróżki, trzy ronda 
oraz drogi dojazdowe do te-
renów przyległych. 

Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Woj-
ciech Jankowiak:
Dziś po latach intensywnych 
przygotowań i prac oddali-
śmy do użytku długo ocze-
kiwaną obwodnicę miasta 

Wronki. Most nad Wartą, 
wiadukt nad liną kolejową, 
trzy ronda i 5,2 km drogi za 
Jedyne 81 mln zł po starych 
cenach… Uff !!! Odjeżdżam 
pierwszym TIRem do Madry-
tu… Ps wysiadłem jednak na 
ostatnim rondzie bo zosta-
ło jeszcze parę obwodnic do 
zbudowania w naszym woje-
wództwie…

Po oficjalnym oddaniu do 
użytku obwodnicy Wronek, 
Marszałek Wojciech Janko-
wiak oraz  Jacek Bogusław-
ski – Członek Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
i Burmistrz Wronek Mirosław 
Wieczór rozmawiali z prze-
wodniczącym Społecznego 
Komitetu Budowy Wiaduktu 
w Nowym Tomyślu – Mieczy-
sławem Michalczakiem.

Jednym z podwykonaw-
ców, największej inwestycji 
drogowej w historii Wronek, 
była nowotomyska firma DO-
MO-BEST.

Fot. Maciej Kasprzak / 
Wielkopolskamagazyn.pl

Solidarność z Ukrainą 

Obwodnica Wronek otwarta!

Z Patrykiem Trząsalskim, zastępcą przewodniczącego Regionu Wielkopolska
NSZZ ,,Solidarność” rozmawia Anna Dolska  
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WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Kupię Stare monety 
z II RP lata 1923-1939

Tel. 519 503 203

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.
Sprzedam Dwutygodnik  

”Powiaty- Gminy”
Od 28 lat wydawany jest na terenie powiatów i gmin.

Od Kargowej do Poznania oraz w Kościanie, Lesznie, Wolsztynie, Nowym 
Tomyślu, Grodzisku Wlkp. Pniewach i innych miejscowościach Zachodniej Wlkp. 

Cena wywoławcza 50 tys. PLN

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: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o. Oddział Poznań/Skórzewo , ul. Malwowa 158, 60 - 175,  tel. +48 61 626 21 00,  +48 61 626 21 17, e-mail:  drukarnia.poz@pprint.pl

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

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

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

Dnia 7 lipca br. przy cmenta-
rzysku kurhanowym w Wila-
nowie odbyła się uroczystość 
odsłonięcia obelisku zwień-
czonego kopią berła sztyleto-
watego, odnalezionego pod-
czas prac archeologicznych 
w latach 1933-1970 w kurha-
nie I.  Berło sztyletowate było 
symbolem władzy na tere-
nach ziem polskich w okre-
sie wczesnej epoki brązu, 
a w szczególności w czasie 
trwania kultury unietyckiej.

Wójt Gminy Kamieniec 
Piotr Halasz powitał za-
proszonych gości, repre-
zentantów samorządu ka-
mienieckiego, dyrektorów 
i nauczycieli SP w Konojadzie 
i mieszkańców gminy. W uro-
czystości wzięli udział mię-
dzy innymi zastępca dyrek-
tora Departamentu Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielko-
polskiego Czesław Kruczek, 
kustosz Wielkopolskiego 

Muzeum Archeologicznego 
w Poznaniu Andrzej Krzy-
szowski, prof. Jacek Wierz-
bicki i prof. dr hab. Maciej 
Kaczmarek z Wydziału Ar-
cheologii Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Kaczmarek swo-
im wystąpieniem wyjaśnił, 
że początkowo berło służyło 
do walki. W miarę postępów 

cywilizacyjnych broń otrzy-
mywała nowe znaczenie jako 
wyraz kultury materialnej 
i duchowej. Stała się więc 
symbolem mocy i panowa-
nia, swoistym insygnium 
władzy.

Wójt Gminy w przemowie 
podkreślił, że ten zabytek 
minionych społeczeństw – 
wzmacnia, wzbogaca i wpi-

suje się w historię ziemi ka-
mienieckiej i naszego kraju. 
Jednocześnie żywiąc nadzie-
ję, że dla mieszkańców i nie 
tylko, będzie to kolejne cieka-
we miejsce do zwiedzania na 
mapie gminy Kamieniec.

Oficjalnego odsłonięcia 
kopii berła umieszczonego na 
pamiątkowym obelisku, do-
konali p. Piotr Halasz, p. Cze-

sław Kruczek oraz p. Przemy-
sław Olejnik - fundator.

Uroczystość umilił występ 
artystyczny w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Konojadzie.

Inspiracją do tego wy-
darzenia jest projekt filmu 
dokumentalnego pt. „Berło 
z brązu” autorstwa Krzysz-

tofa Paluszyńskiego, któ-
ry również uczestniczył 
w niniejszej uroczystości. 
Scenariusz fabularyzowa-
nego dokumentu przewiduje 
wędrówkę po ziemiach na-
szego kraju i Europy w cza-
sie dawno minionym – autor 
zabierze nas do epoki brązu 
i neolitu. Dzięki plenerom, 
scenografii, rekonstruk-
cjom, animacji 3D, precyzyj-
nie zaplanowanym kadrom, 
przywoła świat, który istniał 
około cztery tysiące lat temu. 
Punktem wyjścia do filmu 
są kurhany z odnalezionymi 
w nich wyrobami ze złota 
i brązu – tzw. groby książę-
ce, z miejscowości Łęki Małe, 
funkcjonujące również, jako 
„Wielkopolskie Piramidy”. Są 
to największe zbadane kur-
hany w Polsce. Zbudowane 
zostały przez członków spo-
łeczności, którą dzisiaj ar-
cheolodzy nazywają kulturą 
unietycką.

Uroczystość odsłonięcia obelisku, uwieńczonego berłem sztyletowatym

gmina kamieniec
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Minął rok od naszej rozmo-
wy a więc dużo się działo 
u Ciebie?
Jesienią ubiegłego roku poje-
chałem na obóz do Mikosze-
wa gdzie trenowałem przez 
dwa tygodnie. W listopadzie 
odbywały się Mistrzostwa 
Polski w przełaju na cztery 
kilometry w Tomaszowie Lu-
belskim. Zająłem tam siódme 
miejsce. Następnie było roz-
trenowanie. Pierwsze starty 
w2022 roku były na hali 
sportowej i po tych startach 
był wyjazd na obóz na dwa 
tygodnie do Portugalii.

Kto jest Twoim trenerem?
Trenerem jest Damian 
Rudnik z bydgoskiego 
Klubu „Budowlani” i trenuje 
mnie od 2019  roku. Jestem 
zadowolony z pracy z tym 
trenerem, ponieważ podcho-
dzi bardzo indywidualnie. 
W moim przypadku jest 
systematyczny postęp w bie-
gach średnich. Oprócz mnie 
trenuje jeszcze pięciu zawod-
ników i całą grupą jeździmy 
na zawody i mityngi. W tej 
grupie jestem najstarszym 
zawodnikiem. Startowałem 
w halowych Mistrzostwach 
Polski. Uzyskałem na 1000 
metrów 2,29 min. Na trzy 
tysiące metrów uzyskałem 
8,27 min. dwa tygodnie 
przed Mistrzostwami Polski 
Seniorów na 1500 metrów 
3,53 min. W Mistrzostwach 
Polski w hali startowałem 
na trzy kilometry uzyskałem 
8,20 min. co mi dało siódme 
miejsce wśród seniorów na 
hali. Po mistrzostwach cały 
tydzień był spokojniejszy,ale 
już miesiąc później musia-
łem szybko biegać bo sezon 
letni się zbliżał. Od 8 do 11 
czerwca odbyły się Mistrzo-
stwa Polski . Głównym  moim 
celem było zdobyć medal 
Mistrzostw Polski na 3 kilo-
metry z przeszkodami. To mi 
się udało bo wywalczyłem 
wicemistrzostwo Polski 
ale poprawiłem „życiówkę” 
z czasem 8,48 min. Po Mi-
strzostwach Polski miałem 
jeszcze biegać w Starogardzie 
1 lipca aby poprawić  rekord. 
Niestety nie doszło do tego 
biegu, ponieważ część za-
wodników się wycofała.

W ubiegłych latach odby-
wały się zawody i mityngi 
co sprzyjało bicie rekordów
Oczywiście wpływ na to 
miała epidemia. Obecnie 
Mistrzostwa Polski odbyły 
się bardzo wcześnie  bo w 
czerwcu. Na mityngi nie 
wszyscy mogą sobie pozwolić 
bo trzeba sobie samemu 

opłacić startowe, przejazd, 
posiłki, noclegi itp. Jeżeli 
jest się członkiem kadry 
narodowej to w części coś 
tam zwracają. Żeby być w 
kadrze narodowej to trzeba 
mieć wyniki na poziomie 
światowej czołówki lub olim-
pijskim. W mojej dyscyplinie, 
żeby być w kadrze trzeba 
uzyskać wyniki w granicach 
8,30min. Takiego wyniku 
nikt nie uzyskał  i stąd w 
kadrze nikogo nie ma . Gdyby 
w kadrze było 10 zawodni-
ków to by z pewnością była 
rywalizacja i wyniki byłyby 
lepsze. 

Jakie są Twoje plany na 
pozostałą część roku?
Od sierpnia będę zaczynał 
przygotowywać się do sezo-
nu halowego. Spotkam się z 
trenerem i wspólnie ustalimy 
następną część treningową, 
oraz plan startów. Obecnie 
jestem w Rakoniewicach i 
co jakiś czas będę jeździł do 
Bydgoszczy na kilka dni. Jest 
teraz taki okres że polecę sa-
molotem do Szkocji aby tam 
zarobić na wyjazdy na obozy. 
Po powrocie jadę już do 
Bydgoszczy. Dotychczas pra-
cowałem jako instruktor na 
siłowni. Nie jest to korzyst-
na  sytuacja aby poprawiać 
wyniki. Co do przyszłego 
roku odbywać się będą dru-
żynowe Mistrzostwa Europy 
w Lekkoatletyce. Więc będę 
rywalizował z kolegami o 
dobry rezultat aby zmieścić 
się w drużynie.
Fr.Gwardzik

motoryzacja / sPort

Rozmowa z Mateuszem Kaczmarkiem 
z Rakoniewic – Mistrzem Polski juniorów 
i Wicemistrzem seniorów w biegu na trzy 

kilometry z przeszkodami

W dniach 10 – 12 czerwca, ka-
walkada super samochodów 
po raz kolejny zawitała do 
Poznania. I choć cała impre-
za na terenie naszego kraju 
trwała 8 dni, to właśnie po-
byt w Poznaniu na jej zakoń-
czenie miał typowo sportowy 
charakter.  

Cykl tych dość nietypo-
wych, turystyczno - sporto-
wych spotkań w Europie ma 
swoją długoletnią tradycję.  

Dla organizatorów to nie-
zwykle trudne zadanie logi-
styczne. W każdej imprezie 
bierze przecież udział po-
nad 100 samochodów. A od 
momentu, kiedy Gran Tu-
rismo Polonia zaczęło, tak 
jak w tym roku wędrować 
po kraju impreza stała się 
wielką wyprawą. Wszystko 
zaczęło się w Sopocie, po-
tem kawalkada aut jechała 
do |Mikołajek, na trasie było 
też Szczytno, Ostrów Mazo-
wiecka. Potem Warszawa, 
Łudź i na końcu oczywiście 
Poznań. Tu przez dwa dni 
trwały zmagania z torem 
wyścigowym. Określenie 
zmagania jest jak najbardziej 
na miejscu, bowiem w po-
niedziałek 11 lipca, a był to 
pierwszy dzień wyścigów 
pogoda była dla kierowców 
powiedzmy dość wymaga-
jąca. Na początek spokojny 
deszcz, potem grad, a w połu-
dnie ulewa. Stąd tylko część 
kierowców miała odwagę 
wyjechać na tor. Po południu 
opady ustały, a asfalt zaczął 
pomału wysychać. Za to wto-
rek był już ciepły i słoneczny. 
Stąd frajdy ze sportowej jaz-
dy było tym razem wiele. Jak 
zawsze w tej polskiej edycji 
Gran Turismo najwięcej aut 
przyjechało ze Skandynawi.
To swego rodzaju grupa do-
brych znajomych i jak mówi 
Peter Ternström od lat głów-
ny organizator i pomysło-

dawca rozgrywania jednej 
z edycji tego cyklu w naszym 
kraju - „ W Polsce czujemy 
się świetnie. Wielu mówi, ze 
to dla nich najlepsza impre-
za w ciągu całego roku, stąd 
pojawiają się tu, kierowcy ze 
Szwecji, Finladii, Danii, Nie-
miec, Grecji, krajów nadbał-
tyckich, a nawet z Monaco 
i Stanów Zjednoczonych. Pa-
miętajmy, że przyjeżdżają tu 
przecież ludzie biznesu, któ-
rzy niejednokrotnie zastana-
wiają się gdzie jeszcze można 
by zainwestować własny ka-
pitał. Niekiedy tym miejscem 

jest właśnie Polska. Zatem 
można powiedzieć, że Gran 
Turismo Polonia to wydarze-
nie wielowymiarowe”.

A powracając do opisu 
tego motoryzacyjnego spo-
tkania, tym razem była to 
już dwudziesta edycja. Być 
może niektórzy z Państwa 
pamiętają te super samocho-
dy prezentowane kiedyś na 
ul. Świętego Marcina przed 
Centrum Kultury Zamek. 
Tłumy ludzi i wielkie moto-
ryzacyjne święto w stolicy 
Wielkopolski. To tam często 
wielu po raz pierwszy mogło 

zobaczyć wyjątkowe modele 
między innymi Ferrari, Lam-
borghini, Astona Martina, 
Lotusa, Maserati, Koenig-
segga, KTM, McLarena, czy 
Porsche.

Teraz auta można było po-
dziwiać głównie przed Hote-
lem Andersja, gdzie uczestni-
cy przez kilka dni mieszkali. 
Natomiast część cyklu na To-
rze Poznań była już imprezą 
zamkniętą.

Gran Turismo Polonia 
2023 już za rok. Zatem do zo-
baczenia.

Tekst i zdj.: Andrzej Błaszczak

Gran Turismo Polonia po raz dwudziestyWicemistrz Polski 
szuka sponsora

Na mityngi nie wszy-
scy mogą sobie po-
zwolić bo trzeba opła-
cić startowe, prze-
jazd, posiłki, noclegi 
itp.

„
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
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EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl) 
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81

Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
     SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ             www.auto-orwat.gratka.pl

Gdybyśmy zorganizowali 
uliczną sondę i zapytali prze-
chodniów - „Jakiego pier-
wiastka mamy wokół siebie 
najwięcej?”. Być może część 
odpowiedziałaby już teraz, 
że to wodór. Temat zwią-
zany z wodorem stał się nie 
tyle tematem modnym, co 
aktualnym. „Alternatywne 
źródła napędu samocho-
dów”, to hasło, które już od 
dłuższego czasu nie zachodzi 
z łam gazet i stron większości 
publikatorów. Oczywiście  
to nie tylko motoryzacja jest 
czynnikiem wiodącym, choć 
trzeba przyznać, że najlepiej 
„sprzedaje” się wizerunko-
wo. Tu chodzi ogólnie o nowe 
źródła energii. Źródła alter-
natywne w stosunku do paliw 
kopalnych. Natomiast kiedy 
uczciwie! zrobimy bilans zy-
sków i strat wszystkich ro-
dzajów proponowanych nam 
napędów do samochodów, 
łącznie z elektryfikacją, to 
jedno jest pewne, jesteśmy 
na samym początku tej drogi. 
Drogi wyboistej i pełnej puła-
pek.

Ale teraz przejdźmy już 
do aut z napędem wodoro-
wym. Jedno jest pewne, na 
obecnym etapie króluje w tej 
dziedzinie Azja, a konkret-
nie dwa kraje Japonia i Ko-
rea Południowa. Ludzie tam 
działający mają pewną cechę 
mało znaną w Europie, mogą 
ze sobą konkurować, ale to 
wcale nie oznacza, że nie po-
winni współpracować. Stąd 
większość firm motoryza-

cyjnych w dziedzinie zasto-
sowania wodoru jako źródła 
napędu, zwiera tam szeregi.

A kiedy w ogóle zbudowa-
no pierwszy pojazd napę-
dzany wodorem? Oj, bardzo 
dawno, przy czym nie był to 
samochód. Otóż 27 sierpnia 
1783 roku Jackques Charles 
do przelotu balonu użył wła-
śnie, wodoru. Natomiast kil-
kadziesiąt lat później w roku 
1838 chemik szwajcarski 
Christian Friedrich Schön-
bein opisał zasadę działania 
ogniw wodorowych. To od-
krycie posłużyło Walijczy-
kowi sir Wolliamowi Grove 
do zbudowania pierwszego 
ogniwa paliwowego. Z kolei 
dekadę później ten wynala-
zek zastosowano do napę-
du łodzi. W latach 50 – tych 
XX wieku wodór do napędu 
samolotów postanowili wy-
korzystać Amerykanie. Były 
to co prawda eksperymenty, 
ale obiecujące. Jednak naj-
większe przyspieszenie w  tej 
dziedzinie nastąpiło w okre-
sie realizacji przez NASA 
lotów kosmicznych, począw-
szy od programu „Gemini”. 
Dzięki ogniwom wodorowym 
uzyskiwano dwa najbardziej 
cenne na orbicie produkty, 
energię i wodę, która jest pro-
duktem ubocznym  odwróco-
nej elektrolizy.

A samochody? W roku 
1966 koncern amerykański 
GM zbudował eksperymen-
talny mikrobus GM Elektro-
van, napędzany ogniwami 
paliwowymi.

Z kolei w Europie pierwszy 
był Mercedes. W roku 1978 
pojawił się eksperymentalny 
autobus wodorowy. Nazwano 
go Mercedes „Nacar’ - New 
Electric Car. W roku 1999 do 
komunikacji miejskiej w Mo-
nachium trafiły pierwsze au-
tobusy z silnikami spalino-
wymi zasilanymi wodorem.

Obecnie w samej tylko Eu-
ropie autobusy napędzane 
wodorem kursują w miastach 
35 państw. W Azji prym wie-
dzie Japonia. Komunikacja 
miejska eksploatująca taki 
tabor, to spora oszczędność 
w stosunku do pojazdów 
elektrycznych. Nie potrze-
ba budować kosztownych 
stacji ładowania na licznych 
pętlach autobusowych, czy 
nawet punktach przesiad-
kowych, wystarczą jedynie 
punkty zasilania wodorem 
w zajezdniach, najczęściej 
udostępnione także dla aut 
osobowych. Jak rozwija się 
ten sektor transportu pu-

blicznego widać choćby po 
działaniach w zakładach 
Solaris,  gdzie  realizuje się 
właśnie dostawę 20 autobu-
sów wodorowych dla Kolonii. 
A obecnie eksploatowanych 
jest tam już 15 takich pojaz-
dów Solarisa. W roku 2021 
fabryka z Bolechowa pod 
Poznaniem wyprodukowa-
ła 54 autobusy wodorowe 
dla klientów w kilku krajach 
Europy. Obecnie w sumie re-
alizowane są zamówienia na 
100 takich pojazdów.

Ale największe zainte-
resowanie mediów wzbu-
dzają jednak samochody 
osobowe. Tu na pierwszym 
miejscu musimy postawić 
Toyotę. Model Miray, któ-
rego druga generacja trafiła 
już na rynek Europejski jest 
najbardziej znanym pojaz-
dem tego typu. Ten obecnie 
produkowany to model udo-
skonalony.

A oto co na ten temat mówi 
Jakub Stefaniak Toyota Cen-

tral Europe - „To pojazd elek-
tryczny, ale jego głównym 
źródłem zasilania jest wodór. 
A energia pozyskiwana jest 
w procesie odwróconej elek-
trolizy w ogniwie paliwo-
wym. Auto jest odporne na 
zmienne warunki pogodowe. 
Nie musimy tak jak w aucie 
elektrycznym uważać czy 
nie tracimy zbyt dużo prą-
du na grzanie zimą, czy też 
przy włączonej klimatyzacji 
latem. Moc 180 KM, moment 
obrotowy 300 Nm. Napęd 
na tylną oś. No i to co naj-
ważniejsze, zasięg. To nawet 
powyżej 700 km. pojemność 
zbiornika na wodór to 5.6 l, 
a tankowanie auta zajmuje 
około 3 min.”.

Dodajmy jeszcze, że auto  
nie traci energii na chło-
dzenie, tak jak w przypadku 
aut elektrycznych, potęż-
nego bloku akumulatorów. 
Tu wielkość akumulatora 
umieszczonego za tylny-
mi siedzeniami jest wręcz 

symboliczna i wynosi 6.5Ah 
a waży on 44.6 kg. A co za 
tym idzie, auto z napędem 
wodorowym jest zdecydowa-
nie lżejsze i chociaż waży ono 
prawie 2t, to przy długości 
prawie 5m. jest konkurencyj-
ne w stosunku do podobnych 
aut elektrycznych. Np. Tesla 
S o podobnych wymiarach 
waży ponad 160 kg więcej.

Auta wodorowe pomału 
zaczynają pojawiać się w Eu-
ropejskim pejzażu. Np. w sto-
licy Danii Kopenhadze tabor 
taksówkowy zasila już 100 
pojazdów Toyota Mirai. Na-
tomiast zdecydowanie więcej 
pojawiło się autobusów z ta-
kim napędem.  Tu postęp jest 
znaczący.

A powracając do Europy 
i autobusów wodorowych. 
Jak wspomniałem kursują 
one już w miastach 35 krajów.

Z kolei obserwując dzia-
łania na naszym rynku wy-
raźnie widać, że kilka firm 
postanowiło zainwestować 
spory kapitał w uruchomie-
nie seryjnej produkcji takich 
pojazdów. Do wspomnianego 
już Solarisa, niebawem dołą-
czy NesoBus produkowany 
w Świdniku, a na pierwszym 
w Polsce Forum H2 Poland  
w Poznaniu swój autobus wo-
dorowy prezentowała fabry-
ka Autosan. Należy jedynie 
trzymać kciuki za powodze-
nie tych wszystkich przed-
sięwzięć, bo tak jak w każdej 
dziedzinie, konkurencja to 
klucz do postępu.

Tekst i zdj.: Andrzej Błaszczak

Auta z napędem wodorowym
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W latach 70 – tych i 80 – tych 
XX wieku, dla wielu nie tylko 
Poznanianek, ale i Polek, za-
kłady MODENA mieszczące 
się pomiędzy Ulicami Kra-
szewskiego, Jackowskiego 
i Wawrzyniaka były marką 
wyznaczającą nie tylko nowe 
trendy, ale i stanowiącą sy-
nonim jakości. Stąd bywało, 
że zdecydowana większość 
produkcji trafiała na eksport. 
Aż trudno uwierzyć, że histo-
ria firmy liczy sobie ponad 
100 lat. Zakłady powstały bo-
wiem jeszcze przed odzyska-
niem niepodległości w roku 
1908.

Zarówno przed jak i po 
roku 1918 zajmowano się tu 
głównie szyciem mundu-
rów, ale nie tylko dla wojska, 
w pewnym okresie również 
dla pracowników kolei. Nie 
inaczej było też w czasie 
trwania II Wojny Światowej, 
tyle, że wtedy produkowano 
umundurowanie dla armii 
niemieckiej. Dopiero po za-
kończeniu tego światowego 
konfliktu nadeszły lata naj-
większych osiągnięć zakła-
dów MODENA. Powstawały 
nie tylko pierwsze kolekcje 
odzieży dla Pań, ale zaczęto 
szyć także męskie garnitury. 
Powoli tworzyła się tradycja 
dobrej marki. Śmiało moż-
na powiedzieć, że trwało to 
wiele lat. Niestety przemiany 
w kraju po roku 1989 dopro-
wadziły Modenę tak jak i wie-
le innych zakładów w kraju, 
do upadku. Stąd od 1996r. 
kiedy definitywnie zatrzy-
mana produkcję, budynki 
niszczały.

7 lipca 2022r. uroczyście 
wmurowano kamień węgiel-
ny pod rewitalizację terenu 
po zakładach Modena. Rewi-
talizacja to dobre określenie 
bowiem oprócz nowych do-
mów gruntowniej przebudo-
wie poddane zostaną także 

trzy z ocalałych budynków. 
Między innymi ten najbar-
dziej charakterystyczny, sto-
jący przy ul. Kraszewskiego 
z zachowanym neonem Mo-
deny. Zresztą całe to osiedle 
przejmie nazwę po dawnych 
zakładach odzieżowych. 
Nową funkcję spełniać bę-
dzie teraz zabytkowa aleja 
platanów, która zachowała 
się na tym terenie. Ma ona 
stanowić wraz z nową zie-
lenią część nowego ciągu 
pieszego pomiędzy ulicami 
Wawrzyniaka i wspomnianą 
już, Kraszewskiego. A oprócz 
mieszkań mają tu także po-
wstać zakłady usługowe 
i przestrzenie dla potrzeb 
kultury. Zatem jakaś część 
historii przetrwa, choćby 
w nazwie. Modena pozosta-
nie zatem na mapie Poznania.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Poznańska MODENA
metroPolia Poznańska

Przed Sądem Okręgowym 
w Poznaniu przy al. Mar-
cinkowskiego w dniach 
5,7 lipca 2022 roku zaczął 
się niecodzienny proces 37 
osób, w tym pseudokibiców. 
Okolice Sądu przypominały 
oblężenie, małą twierdzę. 
Pełno służb mundurowych 
wraz z wyposażeniem i sa-
mochodami, motocyklami. 
Wstępnie  prokuratura po-
dała, że przemycono do 
Polski z Hiszpanii 4 tony 
marihuany o wartości 90 
mln złotych. Według pro-
kuratury grupa miała brać 
udział w przemycie: ponad 3 
ton marihuany,119 kg amfe-
taminy i 14 kg kokainy oraz 
10 litrów płynnej zasadowej 
(narkotyki w płynie). War-
tość całego przemytu ocenia 
się na około 80 mln złotych. 
Grupa specjalizowała się 
w produkcji, przemycie i han-
dlu narkotykami. Ze względu 
na ilość osób największa sala 
w Sądzie ledwo pomieściła 
wszystkich. Część osób od-
powiada z wolnej stopy resz-
ta została dowieziona przez 
policję z aresztów. W czwar-
tek odczytano dalsze zezna-
nia Pawła P. pseudonim: Po-
czwara. Został zatrzymany 

na gorącym uczynku pod-
czas transakcji w 2021 roku 
przez policję. Od tego czasu 
zdecydował się na współ-
pracę z policją i prokuraturą. 
Na sali był chroniony przez 
policję  za kuloodporną szy-
bą i w  kominiarce. W swoich 
zeznaniach omówił sposób 
dostaw do Polski narkotyków 
/magazyn w Komornikach/. 
Z Hiszpanii narkotyki do-
starczone były ukryte w do-
nicach. Magazynem zarzą-
dzał Andrzej ps. Żołnierz. 
Nie braliśmy udziału w rozła-
dunku dostaw. Omówił rów-
nież sieć odbiorców narkoty-
ków.

Po zeznaniach „Poczwary” 
głos zabrali przedstawiciele 
palestry czyli adwokaci po-
dejrzanych. Wskazywali na 
nieścisłości w zeznaniach 
Poczwary. W odpowiedzi tłu-
maczył się jaki czas upłynął 
od zdarzeń oraz obszerno-
ścią zdarzeń i wydarzeń. Ze-
znania Poczwary obciążają 
Gang narkotykowy działa-
jący wśród pseudokibiców. 
Czytelników informować 
będziemy o dalszym procesie 
i wydarzeniach z tym zwią-
zanych.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

Niecodzienny proces ?

Czy udaje nam się znaleźć 
pracę w pobliżu miejsca za-
mieszkana? Niestety nie za-
wsze. W dodatku powstające 
inwestycje mieszkaniowe na-
wet w dotychczas niewielkich 
miejscowościach spowodo-
wały, że wielu potencjalnych 
mieszkańców Poznania, od 
wielu lat stara się zamieszkać 
właśnie w takich miejscach. 
Mała społeczność, tańsze 
mieszkania, niekiedy intere-
sująca okolica, to atuty, które 
decydują o wyprowadzeniu 
się z dużego miasta. No tak, 
ale wszystko ma również 
swoje ciemniejsze strony. 
Jedną z nich jest dojazd do 
miejsca pracy no i oczywiście 
powrót do domu.

Tu mamy kilka wyjść. 
Wsiadamy do własnego auta, 
korzystamy z roweru, jeśli 
mamy stosunkowo bliska do 
przystanków masowej ko-
munikacji w mieście, jednak 
tu ktoś powinien nam za-
pewnić bezpieczne miejsce 
gdzie zostawimy rower. A je-

śli mamy daleko, to możemy 
skorzystać z usług kolei i tu 
mamy odpowiedź po co na-
leży rozwijać sieć kolei me-
tropolitalnej. W dodatku auta 
na trasach wlotowych do 
Poznania we wczesnych go-
dzinach rannych to koszmar. 
Gigantyczne korki, które cią-
gną się aż do centrum miasta. 
W dodatku auto jeszcze trze-
ba gdzieś zostawić.

Stąd dojazd pociągiem wy-
daje się być dobrym rozwią-
zaniem.

Ale jest pewne...ale.
Otóż niestety na uro-

czystości podpisania poro-
zumienia o uruchomieniu 
ostatniego odcinka Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej na 
trasie Poznań – Wronki,  nic 
nie usłyszeliśmy na temat 
powstawania infrastruktury 
parkingowej wokół dworców, 
czy przystanków kolejowych 
na tej trasie. Cóż to chyba 
naturalne, że każdy chciałby 
aby jego mienie było w choć-
by podstawowy sposób za-

bezpieczone w miejscu, gdzie 
zostanie pozostawione na 
czas pracy i żeby nie musia-
ło być dosłownie porzucane 
w jakiś chaszczach w okolicy 
jakże często nieczynnych już 
przecież dworców. Dotyczy 
to zarówno samochodów jak 
i jednośladów. Ważne jest 
również by do czasu przy-
jazdu pociągu ludzie mogli 
schronić się gdzieś przed 
deszczem czy wiatrem. Ta 
infrastruktura wraz z do-
kładnie przemyślanym roz-
kładem jazdy to składowe, 
które decydują o chęci sko-
rzystania z usług kolei, czyli 
powodzeniu całego przedsię-
wzięcia.

Miejmy jednak nadzieję, 
że w niedługim czasie i na 
ten temat dowiemy się więcej 
szczegółów.  

A do samej idei uruchomie-
nia Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej na pewno jeszcze 
powrócimy.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Poznańska Kolej Metropolitalna

W połowie lipca do Nowego 
Tomyśla przybył wojewoda 
Województwa Wielkopolskie-
go- Michał Zieliński w towa-
rzystwie posła Marcina Po-
rzucka. 

Powodem tej wizyty było 
wręczenie samorządowcom 
powiatu nowotomyskiego, 
wolsztyńskiego oraz gminom 
tych powiatów promes, czyli 
środki finansowe z programu 
„Polski Ład”

Po zakończeniu wizyty była 
okazja zapytać pana wojewo-
dę jakie ma odczucia po dużej 
200% podwyżce cen na gaz 
i prąd. 

„Do mnie takie informacje 
też napływają, ale zgodnie 
z procedurą przekazuje te in-
formację do poszczególnych 
ministrów, ministra klimatu 
i środowiska oraz ministra 
aktywów państwowych. In-
formacje, które docierają 
z Gminy Nowy Tomyśl oraz 
problemy które tu powstały 
są do rozwiązania w sposób 
legislacyjny tutaj na miejscu. 
Wojewoda nie ma takich kom-
petencji  i instrumentów, żeby 
wprowadzić pewne rozwiąza-
nia, które złagodziłyby skutki 
podwyżek. Moim obowiąz-
kiem jest, aby sygnalizować 

te sprawy i przekazywać bez-
pośrednio do poszczególnych 
jednostek ministerialnych”. 

Po tej odpowiedzi wojewo-
dy zapytałem się posła Marci-
na Porzucka o odwiedzinach 
w Nowym Tomyślu, gdzie go-
spodarzem spotkania był sta-
rosta nowotomyski Andrzej 
Wilkoński. 

„Cieszę się że możemy dzi-
siaj się spotkać, bo jest praco-
wita sobota, ale myślę, że ra-
dosna sobota dla wszystkich 
samorządowców z zachodniej 
Wielkopolski z powiatu no-
wotomyskiego, wolsztyńskie-
go i grodziskiego. Olbrzymie 
środki trafiają z programu in-
westycji strategicznych dedy-
kowanemu samorządom po-
pegeerowskim. Cieszę się, że 
prawie wszystkie samorządy 
otrzymują te środki. Nie zale-
żą one od ministra, wojewody, 
czy posła  na co mają być prze-
znaczone. To samorządowcy 
decydują, czy ma być droga, 
czy też świetlica wiejska. Są 
to historyczne pieniądze dla 
polskich samorządów. Tutaj 
posłowie nie patrzą jaka opcja 
w gminie, czy powiecie spra-
wuje władzę. Liczą się potrze-
by samorządowców”.

Fr. Gwardzik

 „Polski Ład” trafił do samorządowców
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Między 27 czerwca a 3 lipca 
2022 r. ulice Poznania wy-
pełniły się teatrem, tańcem, 
muzyką, a także sztukami wi-
zualnymi i cyrkowymi. Gene-
rator Malta wrócił do swojego 
pierwotnego znaczenia, czyli 
miejsca – miasteczka festi-
walowego, które mieściło się 
w aż trzech przestrzeniach: 
na pl. Kolegiackim, Wolnym 
Dziedzińcu Urzędu Miasta 
Poznania i w parku im. F. Cho-
pina. W programie teatralnym 
została zaprezentowana twór-
czość flamandzkiego reżysera 
i aktora Luka Percevala. 

Tegoroczna edycja festiwa-
lu obfitowała w przedstawie-
nia taneczne i teatralne, a tak-
że działania performatywne 
twórców polskich i między-
narodowych. W ostatni po-
niedziałek czerwca odbyła się 
oficjalna inauguracja festiwa-
lu Malta. Ulicami Poznania 
przeszła parada francuskiego 
zespołu Générik Vapeur, któ-
ry wystąpił na festiwalu po raz 
piąty. Na finał zaserwowano 
natomiast Wesele Wielkopol-
skie, czyli żywiołową reinter-
pretację tradycyjnej muzyki 
regionu. W programie przewi-
dziano spotkania z artystami 
i artystkami, debaty, warszta-
ty, śniadania na trawie i roz-
grzewki. Nie zabrakło również 
programu dla dzieci.

Hasłem przewodnim 32. 
edycji Malta Festival Poznań 
był „Świat w uścisku / World 
Held Tight / Стиснутий 
Світ”. Uścisk ma z jednej 
strony potencjał bliskości, 
czułości, troski, zrozumie-
nia i solidarności, z drugiej 
– może być przemocowy 
i opresyjny. Świat w uścisku 

to również świat w potrzasku 
– świat, w którym bezpieczna 
przestrzeń do życia coraz bar-
dziej się kurczy.

- W ostatnich latach sztu-
ka i kultura stają się domeną 
solidarności i wsparcia – nie 
inaczej swoją rolę powinien 
widzieć festiwal teatralny. Już 
jesienią zeszłego roku, gdy 
zaczynaliśmy pracę nad ko-
lejną edycją Malty, sytuacja 
zmuszała nas jako organizato-
ra kultury do zajęcia pozycji, 
zabrania głosu, aktywnego 
udziału w kształtowaniu świa-
ta, w którym chcemy żyć. Pro-
gram Malta Festival Poznań 
2022 powstawał w odpowie-
dzi na kryzys humanitarny na 
granicy polsko-białoruskiej, 
rasizm, którego ten kryzys 

był i jest przejawem, skrajne 
podziały społeczne i konflikty 
kulturowe. Wojna w Ukrainie 
wzmocniła naszą potrzebę 
stworzenia festiwalu będą-
cego przestrzenią upodmio-
towienia i radykalnego 
zbiorowego marzenia o bar-
dziej równościowym jutrze. 
W związku z inwazją Rosji na 
Ukrainę w ciągu trzech mie-
sięcy przybyło do Polski 3,4 
mln uchodźczyń i uchodźców. 
Jak współdzielić z nimi prze-
strzeń, w której żyjemy? Jak 
budować wspólnotowe życie? 
Wspierać zarówno doraźnie, 
jak i długofalowo w codzien-
nym funkcjonowaniu? Jak od-
dawać im głos? - taki przekrój 
wydarzeń i ideę minionej edy-
cji przedstawili organizatorzy 

wydarzenia: dyrektor Michał 
Merczyński i programerki - 
Dorota Semenowicz i Joanna 
Pańczak.

Ich zdaniem Malta Festival 
Poznań powinien odzwier-
ciedlać coraz bardziej zróżni-
cowany społeczno-kulturowy 
kontekst, w którym funkcjo-
nuje. - Jesteśmy na początku 
długiego procesu skierowane-
go nie tylko na zewnątrz, lecz 
także na nas samych. Otwarcie 
na drugiego człowieka wią-
że się ze współtworzeniem, 
z odpowiedzialnością, uważ-
nością, ustępowaniem pola 
– uczymy się tego. Wyraźnie 
czujemy, że to nie konflikt, 
manifestacja i odrębność czy-
nią współczesne sztuki per-
formatywne istotnymi, lecz 
poszukiwanie nowych form 
wyrazu dla solidarności i ega-
litarności. Solidarni i otwarci 
spotkajmy się pod tym samym 
niebem z nadzieją na pokój – 
dodają organizatorzy.

Jak co roku znakiem roz-
poznawczym festiwalu było 
wspólne siedzenie na trawie, 
tańce, śmiech i łzy, wspólne 
przeżywanie działań perfor-
merów, tancerek, muzyków, 
aktorek, a także cyrkowców 
– żonglerek i klaunów, akro-
batek, którzy na czas festiwalu 
przejęli we władanie miasto. Na 
koniec odbyły się jeszcze dwa 
ostatnie spektakle zamykające 
32. Malta Festival: dokument 
ruchu i pieśni o przerywaniu 
cyklu niepamiętania „Kresza-
ny” w reż. Oleny Apczel oraz 
projekt poświęcony dzieciom 
doświadczonym wojną „Jutro 
wrócimy do domu”.

Oprac. red. i zdjęcia Michał Szott
Źródło / mat. graf.: Malta Festival

Ulice Poznania wypełniły się 
teatrem, tańcem i muzyką

Po remoncie placu Kolegiac-
kiego odbyła się inaugura-
cja w dniu 26 czerwca 2022 
roku koncertem Pt; Muzycz-
ne Otwarcie Lata . Na scenie 
wystąpił Zespół Teatru Mu-
zycznego wPoznaniu.W swo-
im ponad półtoragodzinnym 
programie zaprezentował  
najlepsze utwory;muzycz-
ne,sceny baletowe,duży re-
pertuar piosenek z całego 
roku 2021/2022 . Widzieli-
śmyurywki z przedstawień 
;Kombinat,Virtuoso,Rodzi-
ny Adamsów,Evity,Jekyll & 
Hyde, Pippinaoraz Zakon-
nica w przebraniu.Po raz 
pierwszy mogliśmy usłyszeć 
publiczne wykonaniepiose-
nek z nowego dramatu Irena 
o Irenie Sendlerowej.Premie-
ra odbędzie27 sierpnia 2022 
roku w Teatrze Muzycznym 
w Poznaniu. Solistka Te-

atru Muzycznego Roksana 
Hamerskawykonała wzru-
szający utwór pt.„Ukraina 
żyje”,który powstał dzięki 
współpracy z FundacjąBarak 
Kultury w geście  solidarno-
ści z narodem ukraińskim.
Dyrektor Teatru Muzycznego 
omówił  najbliższe działania 
w sprawie budowy  nowej 
siedziby Teatru Muzycznego 
wPoznaniu.W październi-
ku nastąpi wybór głównego 
wykonawcę budowy.Budowa 
ma być zakończona na jesień 
2024 roku.Koncert był jedno-
cześnie inauguracją otwarcie 
FestiwaluMalta .Przy takiej 
temperaturze na placu Ko-
legiackim wodę gazowaną 
i niegazowaną zapewnił 
sponsor firma Aguanet moż-
na było pić do oporu .

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
zdj.: Hieronim Dymalski

Muzyczne Otwarcie 
Lata 

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

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUChOWA 749,-929

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
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Miejska Rada Seniorów-
przyznała tytuł Senioribu-
soptimemeritis –Najlepszy 
Przyjaciel Seniorów. Zgodnie 
z regulaminem przyzna-
wania tytułu - laureatem 
nagrody może zostać osoba 
fizyczna lub prawna, która 
w sposób szczególny zasłu-
żyła na uznanie za działal-
ność na rzecz poznańskich 
seniorów: konkretnej osoby 
lub osób bądź przyczyniając 
się w jakikolwiek sposób do 
polepszenia życia codzienne-
go seniorów w naszym mie-
ście.

W tym roku ten zaszczyt-
ny tytuł otrzymał doc. dr 
Zdzisław Szkutnik, który był 
wieloletnim członkiem Miej-
skiej Rady Seniorów (prze-
wodniczący MRS w trzeciej 
kadencji). Przez wiele dał się 
poznać jako wybitny znaw-
ca problematyki senioralnej, 
a jego ogromne zaangażo-
wanie przyczyniło się do 
powstania wielu nowych 
rozwiązań podnoszących 
jakość życia najstarszych 
mieszkańców miasta. Dzięki 
niesamowitej charyzmie, za-
angażowaniu i konsekwen-
cji, w działalność na rzecz 
seniorów, udało się włączać 
kolejne środowiska, organi-
zacje, jednostki i samorząd. 

Nieocenioną zasługą jest 
przyczynienie się do budo-
wania silnego dialogu wielu 
środowisk z seniorami i o se-
niorach.Godne podziwu jest, 
że zabieganie o interesy osób 
starszych stało się dla laure-
ata kwestią najwyższej wagi. 
Oddając swój czas, doświad-
czenie, wiedzę, przyczyniał 
się do zmiany wizerunku 
osób starszych poprzez pod-
kreślanie ich wartości, wkła-
du w życie miasta, kompe-
tencji i doświadczeń. Wiele 
realizowanych programów 
i bezpłatnych usług dla se-
niorów w ramach programu 

VIVA SENIOR, w większości 
znanych starszym miesz-
kańcom Poznania, powstało 
z jego inicjatywy lub przy du-
żym jego udziale.

Nadal wyjątkowo aktyw-
ny, szczególnie na polu se-
nioralnym, poprzez swoją 
działalność udowadnia, że 
wszelka praca na rzecz śro-
dowiska ma sens i przyno-
si nie tylko satysfakcję, ale 
przede wszystkim owocuje 
konstruktywnymi rozwią-
zaniami, które przynoszą 
efekty dla całej społeczności 
Poznania.

Roman Szymański

Zdzisław Szkutnik- Senioribusoptimemeritis

senior 60+

Dom Pomocy Społecznej 
położony przy ul. Żołnierzy 
Wyklętych w Poznaniu, od-
dany do użytku w listopa-
dzie ubiegłego roku, na stałe 
wrósł w panoramę miasta. 
Budynek w pełni spełnia eu-
ropejskie standardy opieki 
nad seniorami, w tym rów-
nież z niepełnosprawnościa-
mi. Pomieszczenia pogru-
powane w tzw. familie, a jest 
ich łącznie siedem, składają 
się z jedno i dwuosobowych 
pokoi, umożliwiając 15 – 
osobowej z grup familijnych 
na „rodzinną” atmosferę. 
Wszystkie pokoje na parte-
rze mają wyjście na taras, 
a na pierwszym piętrze na 
balkon. Jego przystosowanie 
do potrzeb pensjonariuszy, 
wyposażenie, a także poło-

żenie, umożliwia komforto-
wy i bezpieczny pobyt, a co 
najważniejsze nowoczesne 
rozwiązania zapewniają nie 
tylko wygodę, ale i poczucie 
godności i intymności.

W placówce zakwatero-
wano pensjonariuszy ze 
zlikwidowanego Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. Bu-
kowskiej, który nie spełniał 
standardów dla tego typu 
placówek. Obecne warunki 
udowadniają, że pobyt w pla-
cówce jest nie tylko wyjąt-
kowy, ale w rzeczywistości 
zapewnia komfort i właściwą 
opiekę przez cały personel, 
który poza typową opieką 
zapewnia jednocześnie wiele 
działań poprzez różne for-
my pomocy, wspomagania 
w utrzymaniu kondycji fi-

zycznej oraz wartościowym 
uzupełnianiu czasu wolnego, 
a różnorodne działania ani-
macyjne, powodujące zaan-
gażowanie seniorów w inne 
przedsięwzięcia, które są 
swoistą terapią i jednocze-
śnie pozwalają poczuć się po-
trzebnymi dla społeczności. 
Zapewne te wszystkie dzia-
łania powodują, że opinie 
mieszkańców są wyjątkowo 
pozytywne, a wypowiedzi 
typu: „żyjemy tu jak raju…” 
nie są odosobnione. Należy 
tylko życzyć by pozostałe 
DPS-y, i to nie tylko w naszym 
mieście, posiadały tak dosko-
nałe warunki umożliwiające 
opiekę na najwyższym pozio-
mie. Dziękujemy i życzymy 
dalszych sukcesów…

Roman Szymański

Dom na miarę XXI wieku


