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BEZPłATNY

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

Zatrudnimy kierownika 
warsztatu obróbki skrawaniem 

oraZ ucZnia ślusarZa

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

WSAD: 1,30 zł/1kg BLACHA: 1,05 zł./1kg PUSZKA: 4,30 zł/1kg

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

rbj.sp@wp.pl
tel. 512 306 483 lub 534 611 454
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Dokładnie o godz. 9:00 
rozpoczęto rok szkolny 
2021/2022 w nowej szko-
le podstawowej w Wirach. 
Dyrektor – Janusz Judziński 
otrzymał symboliczny klucz 
do nowego budynku z rąk 
Wójta Jana Brody, wraz 
z życzeniami, by kadra i 
uczniowie szybko poczuli się 

w szkole jak w domu. 
Padły słowa podziękowania 

wszystkim, którzy pracowali 
przy budowie i zagospoda-
rowaniu nowego obiektu. Z 
sentymentem wspomniano 
„starą szkołę”, która zosta-
nie w pamięci nauczycieli 
i młodzieży życząc sobie, 
by w nowoczesnej szkole 

panował wzajemny szacunek, 
zrozumienie i zapał do nauki.

Uczn iowie upamiętn i-
l i przypadającą dziś 82. 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej poświęcając temu 
wydarzeniu oraz patronom 
szkoły – Powstańcom Wiel-
kopolskim część artystyczną. 

Życzenia pomyślnego roku 

szkolnego złożyli uczniom 
także Marian Adamski – 
Przewodniczący Rady Gminy 
Komorniki i jego Zastępca 
– Piotr Wiśniewski. Zebrani 
odmówili modlitwę w intencji 
nowej szkoły, uczniów i na-
uczycieli zaintonowaną przez 
proboszcza ks. Jana Polca 
z wirowskiej Parafii, który 

poświęcił budynek. 
Budowa szkoły rozpoczęła 

się w styczniu 2020 r. a 
zakończyła w maju 2021 r. 
Nowa szkoła to m.in. 26 sal 
lekcyjnych, 3 świetlice, 4 
pracownie, 4 gabinety, bi-
blioteka, stołówka. Wrażenie 
robi infrastruktura sporto-
wa – pełnowymiarowa sala 

gimnastyczna z magazynem, 
2 salkami treningowymi, 
szatniami i zapleczem gospo-
darczym. Cały budynek to w 
sumie 7,8 tys. m2. 

1 września w nowej szko-
le rozpoczęło naukę 640 
uczniów w 32 oddziałach 
(w tym 4 oddziały przed-
szkolne). 

Pierwszy dzwonek w nowej szkole w Wirach

W weekend, 4 i 5 września-
na terenie Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie odbyły 
się Dni Gminy Komorniki. 
W sobotę zagrał zespół De 
Mono, legenda polskiej 
muzyki, którego przeboje 
znamy i śpiewamy wszyscy. 
W niedzielę scenązawład-
nął Andrzej Grabowski ze 
swoim programem kabare-
towym.

Jeszcze przedgłownymi ob-
chodami, w piątkowy wieczór 
podczas Spotkania Przyjaciół 
Gminy Komorniki w CTK, 
wójt Jan Broda wręczył za-
służonym dla gminy osobom 
statuetki Bene Meritus.

Oto laureaci wyróżnień Bene 
Meritus: 

a Tomasz Kryk – trener 
olimpijskiej kadry kajakowej 
kobiet – za mistrzowskie pro-
mowanie gminy Komorniki na 
światowych torach kajakowych 
(nie mógł odebrać nagrody 
osobiście, w jego imieniu sta-
tuetkę odebrała kajakarka, me-
dalistka tegorocznych igrzysk 
olimpijskich w Japonii – Anna 
Puławska)

a Kamila Wiśniewska – 
właścicielka pierwszej apteki 
„Fabianowskiej” w Plewiskach 
– za profesjonalizmi przyjazne 
pacjentom prowadzenie Apteki 
Fabianowskiej;

a Władysław Kwaśniewski 
– sołtys sołectwa Szreniawa 
Rosnowo – za życzliwą i wie-

loletnią służbę mieszkańcom 
sołectwa;

a Robert Kurasz – naczelnik 
OSP Plewiska – za ratowanie 
ludzkiego życia i mienia po-
moc seniorom w trudnym cza-
sie pandemii oraz szczepienie 
mieszkańców;

a Joanna Brychcy – za 
promowanie czytelnictwa, 
profesjonalne zarządzanie 
biblioteką i życzliwe podejście 
do czytelników;

a Liliana Buchwald – była 
dyrektor Wydziału Admi-
nistracji Architektoniczno 

– Budowlanej w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu – za 
wieloletnią i życzliwą współ-
pracę z gminą Komorniki.

Podczas uroczystości obec-
na była także osoba, która 
zameldowała się w ubiegłym 

tygodniu jako 30-tysięczna 
mieszkanka gminy Komor-
niki. Razem ze swoją rodziną 
została zaproszona na scenę, 
gdzie odebrała ufundowany 
przez urząd gminy oraz sklep 
Decathlon voucher oraz liczne 
upominki. 

Wieczór uświetnił gościom 
koncer t charyzmatycznej 
wiolonczelistki Agnieszki 
Kowalczyk, która porwała pu-
bliczność grą na elektrycznym 
instrumencie. Wśród utworów 
znalazła się muzyka filmowa, 
znane przeboje, a także kom-
pozycje artystki.

Liczne atrakcje i wspaniała, 
wciąż letnia pogoda sprawiły, 
że mnóstwo mieszkańców 
odwiedziło w weekend Mu-
zeum Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie.Podczas tegorocznych 
obchodów Dni Gminy Ko-
morniki wiele rozrywek cze-
kało na najmłodszych, w tym 
warsztaty i animacje, koncerty 
lokalnych artystów, itp. W oby-
dwa dni imprezy do dyspozy-
cji gości był mobilny punkt 
spisowy. Każdy, kto jeszcze 
nie spisał się w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań miał okazję zrobić 
to w Szreniawie. Ponadto dla 
chętnych strażacyOSP Plewi-
ska zorganizowali mobilny 
punkt szczepień przeciwko co-
vid-19. Można było zaszczepić 
się bez zapisów. 

Na  t e r e n i e  Mu z e u m 
w Szreniawie wszystk ie 

stoiska były oblegane przez 
mieszkańców i gości. Dużym 
wzięciem cieszyło się piwo 
rzemieślnicze, nie brakowało 
chętnych na potrawy z grilla 
oraz na słodkości. Publika-
cjami i gadżetami, którymi 
szczególnie interesowały się 
dzieci, zaprezentowała się 
gmina Komorniki. Gminny 
Ośrodek Kultury reklamował 
wachlarz zajęć, które odby-
wają się w poszczególnych 
świetlicach. Obok własne 
stoisko miało Centrum Me-
dyczne Komorniki, cieszące 
się coraz większym uzna-
niem mieszkańców gminy. 
Jak zwykle wystawili się 
też kolekcjonerzy znaczków 
turystycznych, prezentując 
najnowsze drewniane krążki. 

Przez dwa dni wiele się 
działo również na scenie. 
Rolę prowadzących nie-
strudzenie pełnili Izabela 
Frąckowiak i Jacek Wietrzy-
kowski, a występy lokalnych 
artystów uprzyjemniały czas 
zgromadzonej publiczności. 
Gwiazdą sobotniego wie-
czoru był zespół De Mono, 
którego utwory Polacy znają 
i nucą od 35 lat. Występ 
artystów przyciągnął tłu-
my sympatyków. Niedzielne 
popołudnie umilił widzom 
Andrzej Grabowski. Aktor 
już pierwszymi słowami ka-
baretowego występu rozbawił 
liczną publiczność, potem 
było jeszcze weselej.

Fot. Tomasz Kamiński

Dni Gminy Komorniki 
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Początek lat ’80 minionego 
wieku okazał się przełomo-
wym dla powojennej Polski. 
Powstanie  w sierpniu 1980 
roku pierwszej niezależnej 
od władz, w pełni legalnej 
organizacji, obudziło na-
dzieję Polaków w każdym 
zakątku naszego kraju.

Znaczenie Niezależnego Sa-
morządowego Związku Za-
wodowego „Solidarność”, 
daleko wykraczało poza ramy 
związku zawodowego. Stała 
się ona bowiem zalążkiem do 
dalszych demokratycznych 
przemian, a w konsekwencji do 
uniezależnienia się od Związ-
ku Radzieckiego.

We wtorkowe przedpołu-
dnie 31 sierpnia 2021 roku 
w Grodzisku Wielkopolskim 
odbyły się uroczystości upa-
miętniające wydarzenia sprzed 
czterdziestu laty. Rozpoczęła 
je msza św. odprawiona jak 
wówczas,w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. 
Przewodniczył jej Dziekan 
Dekanatu Grodziskiego ks. 
Tadeusz Osiński.

Następnie, wraz z Grodzi-
ską Orkiestrą Dętą, uczest-
nicy przeszli przed Pomnik 
Wdzięczności, gdzie zapalo-

no znicz i złożono wiązankę 
kwiatów w hołdzie wszystkim 
represjonowanym oraz wal-
czącym z komunistycznym 
rządem, często z narażeniem 
siebie oraz swoich najbliż-
szych.

Uroczystość zakończyła się 
w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich.

Tam, przybyłych gości 
w imieniu dyrektora IPN 
w Poznaniu pana Rafa ła 

Reczka oraz własnym przy-
witał Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Hojan, 
a byli wśród nich: pan Jaro-
sław Lange Przewodniczący 
Zarządu Regionalnego NSZZ 
Solidarność w Poznaniu, pani 
Barbara Napieralska pełno-
mocnik Zarządu Regionalnego 
NSZZ Solidarność w Poznaniu 
ds. Kombatantów, pan Henryk 
Szymański radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go oraz wieloletni burmistrz 

Grodziska Wielkopolskiego, 
pan Tomasz Dolata Sekretarz 
PowiatuGrodziskiego Repre-
zentujący Starostę Grodzi-
skiego, Przewodniczący Rady 
Miejskiej pan Józef Gawron 
oraz Radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele duchowień-
stwa oraz organizacji zwią-
zanych z działalnością NZSS 
Solidarność w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Burmistrz Piotr Hojan po-
dziękował również Instytutowi 

Pamięci Narodowej w Pozna-
niu za pomoc w organizacji 
rocznicowych uroczystości 
oraz udostępnienie wystawy, 
z którą przed dwa tygodnie 
można było zapoznać się na 
Starym Rynku.

Uroczystość była okazją 
do wręczenia wyjątkowych 
odznaczeń. Pan Zdzisław Jan-
kowski z rąk dyrektora od-
działu IPN w Poznaniu pana 
Rafała Reczka,Przewodniczą-
cego ZR NSZZ Solidarność 

w Poznaniu pana Jarosława 
Lange oraz Burmistrza Piotra 
Hojana odebrał przyznawane 
przez Prezydenta RP odzna-
czenie Krzyżem Wolności 
i Solidarności. Natomiast pan 
Stanisław Mączkowski za 
swoją działalność otrzymał 
Okolicznościowy Pamiątkowy 
Medal Regionu Solidarności 
Wielkopolskiej.

Okolicznościowy wykład na 
temat tworzenia się struktur 
i działalności NSZZ Soli-
darność w Grodzisku Wiel-
kopolskim przedstawił pan 
Sebastian Tuliński.

Spotkanie było okazją do 
zaprezentowania pierwszego 
numeru Zeszytów Historycz-
nych Solidarności Wielkopol-
skiej wydanych przez Zarząd 
Regionu Wielkopolska NSZZ 
Solidarność przy współpracy 
IPN oddział w Poznaniu.

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego dziękuje Gro-
dziskiej Orkiestrze Dętej im. 
Stanisława Słowińskiego, 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grodzisku 
Wielkopolskim za wsparcie 
i pomoc w organizacji i prze-
biegu uroczystości.

40 lat Solidarności w Grodzisku Wielkopolskim

W środę, 25 sierpnia 2021 
roku, w Urzędzie Miejskim 
w Grodzisku Wielkopolskim 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia aktów nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego oraz listów 
gratulacyjnych nauczycielom 
dyplomowanym.

Akty nadania wręczył Bur-
mistrz Grodziska Wielkopol-
skiego Piotr Hojan.

Stopień nauczyciela miano-
wanego otrzymali:
a Pani Anna Domitrz, Pani 
Daria Dzierla oraz Pani Mar-
lena Bendowska, nauczyciele 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Polskich Olimpijczyków w 
Grodzisku Wielkopolskim.
a Pani Barbara Glinka – Po-
laczek, Pani Martyna Rosołek 
oraz Pani Patrycja Ciorga, na-
uczyciele Szkoły Podstawowej 
Nr 4 im. Kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wielkopolskim.

a Pani Alicja Buda oraz Pani 
Marta Bobrowicz, nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej w 
Grąblewie.
a Pani Monika Wielgosz, 
nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Ptaszkowie.
a Pani Magdalena Wojcie-
chowska, nauczyciel Przed-
szkola Gminnego im. Krasnala 
Hałabały w Grodzisku Wiel-
kopolskim.

Ponadto, Burmistrz Piotr Ho-
jan złożył gratulacje Panu 
Tomaszowi Piątyszkowi – 
nauczycielowi Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Grodzisku 
Wielkopolskim, Pani Karoli-
nie Hamrol– nauczycielowi 
Szkoły Podstawowej Nr 4 
im. Kpt. Józefa Rejdycha w 
Grodzisku Wielkopolskim oraz 
Pani Magdalenie Wasielew-
skiej  - nauczycielowi Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Ptaszkowie, którzy w po-
stępowaniu u Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty uzyskali  
stopień awansu zawodowego 
- nauczyciela dyplomowanego.

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego pogratulował 
nauczycielom dbałości i za-
angażowania w nieustan-
ny rozwój, życząc dalszych 
sukcesów zawodowych oraz 
zadowolenia z pełnionej misji. 
Gratulacje złożyli również 
Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych Rafał Sikorski 
oraz dyrektorzy szkół.

Awans zawodowy nauczycieli

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Burmistrz pogratu-
lował nauczycielom 
dbałości i zaangażo-
wania w nieustanny 
rozwój

„



Str. 4 POWIATY-GMINY
7 września 2021GMINA NOWY TOMYŚL

24 sierpnia 2021 roku, 
Marek Woźniak - marsza-
łek województwa wielkopol-
skiego spotkał się z Włodzi-
mierzem Hibnerem - bur-
mistrzem Nowego Tomyśla 
oraz Adrianną Zielińską - 
zastępcą burmistrza w celu 
omówienia wspólnych dla 
obu samorządów spraw. 

Burmistrz zdał relację z postę-
pów prac projektowo - koszto-
rysowych budowy obwodnicy 
miasta wraz z wiaduktem nad 
torami kolejowymi. 

Marszałek Marek Woź-
niak został poinformowany 
również o zakończeniu prac 
nad dwiema dokumentacjami 
projektowo - kosztorysowymi, 
dot. budowy dużego ronda na 
drodze wojewódzkiej w Przy-
łęku oraz budowy ścieżki 
rowerowej w Przyłęku. Obie 
te dokumentacje posiadają już  
pozwolenia na budowę. 

Ww. inwestycje będą reali-
zowane przez Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Gmina wywiązała się ze 
swoich deklaracji związanych 
z przygotowaniem niezbędnej 

dokumentacji. 
Ponadto poruszono temat 

budowy ścieżki rowerowej 
z Nowego Tomyśla do Borui 
Kościelnej, przy drodze woje-
wódzkiej 305 - przedstawiciele 
władz gminnych zasygnalizo-
wali konieczność dokończenia 
tej inwestycji w przyszłym 
roku z uwagi na realne za-
grożenie dla rowerzystów 
w rejonie mostu, przed którym 
kończy się ścieżka. 

Przypomnijmy, że łączny 
koszt budowy ścieżki wyniósł  
prawie 1,85 mln zł, z cze-
go prawie połowę tej kwoty  
(909 639,55 zł) pokryto z bu-
dżetu gminy. 

Gmina Nowy Tomyśl sfi-
nansowała również opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
z pozwoleniem na budowę 
w kwocie   95 940 zł.

Ponadto Gmina Nowy To-
myśl pokryła koszty wykupu 
gruntów, po których przebie-
ga ciąg rowerowy  w kwocie  
415 000 zł.

W sumie Gmina Nowy 
Tomyś l przeznaczyła na 
realizacje tej inwestycji1  
420 579,55 zł.

Z wizytą u marszałka

W dniu 30 sierpnia 2021 r. 
w Urzędzie Miejskim w No-
wym Tomyślu, odbyło się 
spotkanie z zaproszonymi 
nauczycielami przedszkoli 
i szkół podstawowych  tere-
nu Gminy Nowy Tomyśl.

Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner wręczył 
akty nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela 
mianowanego dziewięciu na-
uczycielom, którzy w lipcu br. 
zdali  egzamin przed Komisją 
Egzaminacyjną, powołaną 
przez Burmistrza Nowego 
Tomyśla i otrzymali kolejny 
stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele, którzy w wy-
niku postępowania egzamina-
cyjnego otrzymały akt nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego:
a Lucyna Przybyła, nauczy-
cielka matematyki i fizyki 
zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowym Tomyślu,
a Elwira Zimna, nauczyciel-
ka edukacji wczesnoszkolnej 
zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Nowym Tomyślu,
a Anna Lubryka, nauczycielka 

edukacji wczesnoszkolnej, 
zatrudniona w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Nowym 
Tomyślu,
a Paweł Werner, nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej, 
zatrudniony w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Skło-
dowskiej - Curie w Nowym 
Tomyślu
a Magdalena Plura, nauczy-
cielka edukacji wczesnosz-
kolnej, zatrudniona w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym To-
myślu,
a Karolina Rechenberg, na-
uczycielka języka angielskie-
go, zatrudniona w Szkole 
Podstawowej im. Leonarda 
Śliwińskiego w Sątopach,
a Jadwiga Wolska, nauczyciel-
ka wychowania przedszkolne-
go, zatrudniona  w Przedszkolu 
Nr 2 „ Plastusiowe Osiedle ” 
w Nowym Tomyślu,
a Weronika Adamska, na-
uczycielka współorganizująca 
wychowanie przedszkolne 
w oddziale integracyjnym, za-
trudnionaw Przedszkolu Nr 3 
”Bajkowe Zacisze” w Nowym 
Tomyślu,
a Elżbieta Podlaszewska - 

Cybal, nauczycielka współ-
organizująca wychowanie 
przedszkolne w oddzia le 
integracyjnym, zatrudniona 
w Przedszkolu Nr 3 ”Bajkowe 
Zacisze” w Nowym Tomyślu.

Zgodnie z art.15 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela  przy nadawaniu 
stopnia nauczyciela miano-
wanego nauczyciel składa 
ślubowanie, potwierdzając je 
podpisem. 

Nauczyciele w obecności 
Zastępcy Burmistrza Nowego 
Tomyśla złożyły ślubowanie, 
według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić 
mą powinność nauczycie-
la wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowy-
wać młode pokolenie w duchu 
umiłowania Ojczyzny, tradycji 
narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.”Serdecznie gratulu-
jemy nauczycielom uzyskania 
stopnia awansu zawodowego 
- nauczyciela mianowanego. 
Życzymy satysfakcji z pracy 
w zaszczytnym zawodzie na-
uczyciela oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

Spotkanie z nauczycielami

W dniach od 3 do 5 wrze-
śnia br., w centrum Nowego 
Tomyśla odbył się „Nowo-
tomyski Jarmarek”. Ze 
względu na panującą pan-
demię już drugi rok z rzędu 
wydarzenie było nieco 
skromniejsze w porównaniu 
do ubiegłych lat. 

Trzydniowa impreza rozpo-
częła się występem teatral-
nym, a następnie oficjalnym 
otwarciem nowotomyskiego 
jarmarku przez gospodarza 
miasta, Burmistrza Nowe-
go Tomyśla Włodzimierza 
Hibnera. Swoją obecnością 
zaszczycili nas przedstawiciele 
miasta partnerskiego Biesen-
thal: p. Andre Nedlin Dyrektor 

Urzędu Biesenthal Barnim, p. 
Carsten Bruch Burmistrz Bie-
senthal oraz posłowie na sejm 
RP Marcin Porzucek i Jakub 
Rutnicki.

Motywem przewodnim jar-
marku były „Food Trucki” 
w ramach festiwalu smaki 
świata, bezpłatne warsztaty 
wikliniarskie prowadzone 
przez członków Stowarzy-
szenia Przyjaciół Nowotomy-
skiej Wikliny oraz występy 
artystyczne grup lokalnych, 
w szczególności działających 
przy Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury. Drugiego dnia w so-
botę strażacy z terenu powiatu 
nowotomyskiego zaangażowa-
li się w akcję charytatywną dla 
Mai Tomczak, która choruje 

na SMA. Akcja rozpoczęła 
się przejazdem przez centrum 
miasta 27. wozów strażackich 
oraz pokazem sprzętu stra-
żackiego. Tego dnia chętni 
zmierzyli się w konkursie na 
najdłuższą czasowo deskę 
„Plank”. Wieczorem świę-
towaliśmy X-lecie zespołu 
„Country Zenit”. Członkowie 
zespołu otrzymali podzię-
kowania za dotychczasową 
działalność muzyczną, któ-
rym towarzyszył aplauz nie 
tylko fanów muzyki country.
Ostatniego dnia odbyły się 
liczne  rozgrywki sportowe. 
W niedzielę na stadionie LKS 
KORONA w Bukowcu od-
były się Łucznicze Mistrzo-
stwa Wielkopolski Dzieci 

i Młodzików, a na Stadionie 
Miejskim w Nowym Tomyślu 
turniej piłkarski „Feliks Cup”, 
w których udział wzięło 8 
drużyn po 15. zawodników. Po 
południu na scenie gościliśmy 
zespół muzyczny „Future-
Folk” - góralska muzyka zde-
cydowanie porwała nowoto-
myską publiczność. W ramach 
Festiwalu Folkloru Miejskiego 
im. Andrzeja Bobkiewicza 
wystąpiły kapele. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć rytmów 
Kapeli „Zza Winkla”.  Akcen-
ty humorystyczne zapewnił 
„KABARET EWG”.

Bardzo łaskawa okazała się 
pogoda. Wbrew tradycji, przez 
wszystkie dni Jarmarczku było 
ciepło i bezchmurnie.

Nowotomyski Jarmarek

W dniu 30 sierpnia 2021 
r. w Urzędzie Miejskim w 
Nowym Tomyślu odbyło 
się spotkanie z dyrekto-
rami przedszkoli i szkół 
podstawowych, dotyczące 
organizacji nowego roku 
szkolnego 2021/2022.

W czasie spotkania Bur-
mistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner wręczył 
pięciu dyrektorom szkół 
podstawowych powierzenie 
funkcji dyrektora oraz peł-
nienia obowiązków dyrektora 
szkoły od dnia 1 września 
2021 r. tj.:

a Krzysztofowi Magdan-
sowi – powierzenie funkcji 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 
w Nowym Tomyślu,

a Markowi Polcynowi - po-
wierzenie funkcji dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w 
Nowym Tomyślu,

a Sylwii Czarneckiej – po-
wierzenie pełnienia obowiąz-
ków dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej 
w Borui Kościelnej,

a Darii Bąkowskiej - powie-

rzenie pełnienia obowiązków 
dyrektora Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w 
Wytomyślu,

a Jolancie Król - powierze-
nie funkcji dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Leonarda 
Śliwińskiego w Sątopach.

Burmistrz wręczył nagrody 
jubileuszowe i z okazji jubi-
leuszu złożył podziękowanie 
dyrektorom za wieloletnią 
działalność dydaktyczno – 
wychowawczą. 

Nagrody otrzymali:
a Krzysztof Magdans, dy-

rektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  
w Nowym Tomyślu – nagroda 

za 25 lat pracy,
a Marek Polcyn, dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej - Curie  
w Nowym Tomyślu – nagroda 
za 40 lat pracy,

a Dariusz Stachecki, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego  
w Nowym Tomyślu – nagroda 
za 30 lat pracy,

a Iwona Jarzyna, dyrek-
tor Przedszkola Nr 1 „Misia 
Uszatka” w Nowym Tomyślu  
– nagroda za 35 lat pracy,

a Lidia Borkiewicz, Przed-
szkola Nr 5 „Słoneczko” w 
Nowym Tomyślu – nagroda za 
30 lat pracy.

Spotkanie z dyrektorami przedszkoli 
i szkół podstawowych
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W sobotę, 21 sierpnia bo-
iska plażowe po raz kolejny 
w tym sezonie zapełniły się 
siatkarzami. Ale tym razem 
była to impreza przygo-
towana specjalnie dla 
zbąszyńskich siatkarzy. Po 
raz drugi rozegrane zostały 
Mistrzostwa Zbąszynia w 
Siatkówce Plażowej. 

Tym ra zem r ywa l i zac ja 
sportowa odbywała się pod 
hasłem „Gramy dla Mai”.  
Z inicjatywy uczestnika wy-
darzenia, Michała Gassema, 
tradycyjne wpisowe oraz do-
datkowe dobrowolne datki 
były zbierane do specjalnej 
puszki by po zakończeniu 
imprezy przekazać je ma-
łej Mai. W trakcie sobotniej 
imprezy odwiedził nas na 
krótko tata Mai, Pan Dawid 
Tomczak, który dziękował za 
włączenie się w pomoc dla 
córeczki. Poza uczestnikami, 
w akcję włączyła się, również 
dzięki zaangażowaniu Michała 
Gassema, firma Stalhandel 
przekazując swoją cegiełkę do 
naszej puszki. Przed zakoń-
czeniem imprezy została ona 
otwarta, a zawartość dokład-
nie komisyjnie przeliczona. 
Wspólnymi siłami udało się 
zebrać kwotę 1 054,37 zł (je-
den tysiąc, pięćdziesiąt cztery 
złote i 37 groszy), dziękujemy 
wszystkim za każdą wrzuconą 
złotówkę i każdy grosz. To 
kolejny mały krok w ratowaniu 
zdrowia dziewczynki.

Rywalizacja sportowa odby-
wała się w dwóch kategoriach: 
open oraz dziecięcej, syste-
mem grupowym - każdy z każ-
dym. Młodsi grali pełne mecze 
czyli do dwóch wygranych se-
tów, starsi ze względu na dużą 
ilość spotkań do rozegrania 
(21 pojedynków grupowych), 
jeden set do 21 punktów lub 
do dwóch punktów przewagi, 
od stanu 21:21. Do zawodów 
zgłosiło się w siedem duetów 
w kategorii open oraz trzy  
w dziecięcej.

Ranga zawodów zobowią-
zywała do ambitnej postawy i 
pokazania się z jak najlepszej 
strony. I tak też było, nikt się 
nie oszczędzał, każdy walczył 
z całych sił. Nie przeszkadza-
ło to jednak przede wszystkim 
w dobrej zabawie bo o to 
przecież chodzi. Cieszy także 
fakt, że w zawodach wzięli 
udział najmłodsi, którzy od 
niedawna zapoznają się z siat-
kówką. Treningi rozpoczęli od 
przygody z siatkówką halową, 
a w sezonie letnim mając 
możliwość gry na piasku 
przystąpili do treningów na 
naszych obiektach nad jezio-
rem. Okazało się, że jest to 
siatkówka w innej i wcale nie 
najłatwiejszej odsłonie. Trzy 
młode pary dzielnie walczyły 
o każdy punkt wiedząc, że 
będą one decydowały o kolo-
rze odbieranego na zakończe-
nie medalu. Starsi tradycyjnie 
spędzili na boiskach więcej 
czasu, każda para musiała 
rozegrać 6 spotkań, które 
pozwoliły wyłonić kolejność 
końcową. O wyrównanym 
poziomie świadczy fakt, że 
w dwóch przypadkach o 
zajętych miejscach musiały 
decydować bezpośrednie po-
jedynki pomiędzy parami, 
ponieważ zgromadziły one 
identyczny dorobek punktowy  
w rywalizacji grupowej. Nie-
pokonaną parą, okazali się 

w sobotę Jakub Lis i Wojtek 
Kostera, którzy tym samym 
zostali nowymi Mistrzami 
Zbąszynia, poprawiając swój 
ubiegłoroczny start o jedną 
lokatę – gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim za 
udział w turnieju i wspól-
ną zabawę oraz włącze -
nie się w pomoc dla Mai.  

Klasyfikacja końcowa Mi-
strzostw Zbąszynia w Siat-
kówce Plażowej, kategoria 
open
1/ Wojciech Kostera/Jakub 
Lis, Zbąszyń, 
2/ Karol Dembniak/Hubert 
Kostera, Zbąszyń, 
3/ Adrian Najbor/Maksymi-
lian Poźniak, Zbąszyń, 
4/ Damian Kramski/Adrian 
Mól, Zbąszyń, 
5/ Michał Gassem/Łukasz 
Woźny, Zbąszyń, 
6/ Henryk Hofbauer/Marek 
Kołc, Zbąszyń, 
7/ Maciej Tobys/Kacper 
Tobys, Nowy Tomyśl.

Klasyfikacja końcowa Mi-
strzostw Zbąszynia w Siat-
kówce Plażowej, kategoria 
dziecięca
1/ Julian Orzechowski/Kac-
per Stróżyk, Zbąszyń, 
2/ Aleksander Prętki/Tomek 
Rogoziński, Zbąszyń, 
3/ Gabriel Orzechowski/An-
tek Woźny, Zbąszyń.

Mistrzostwa Zbąszynia 
w Siatkówce Plażowej

Na wszystkich uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Na Stadionie Śląskim w Cho-
rzowie Memoriał zgromadził 
w tym roku tyle gwiazd świa-
towej lekkoatletyki; 41 me-
dalistów olimpijskich, szereg 
z zawodników startujących 
z cyklu Diamentowej Ligi. 
Publiczność i kibice mogli 
obejrzeć wszystko za darmo. 
Prawie na stadionie mogło 
być 25 000 osób, a w telewi-
zji bardzo dużo. Zaczęło się 
od powitania medalistów z 
Olimpiady w Tokio, którzy 
otrzymali czeki na 30 000 zł.

Na podium zaproszono 
sportowców polskich kończą-
cych kariery sportowe; Joannę 
Fiedorow rzut młotem / upra-
wia w AZS Poznań /, Kamilę 
Lićwinko-skok wzwyż oraz 
Piotra Małachowskiego, który 
bierze udział po raz dwunasty 
w Memoriale / od początku/. 

Syn Małachowskiego 8 letni 
Henio rzucił dyskiem ponad 20 
m .Kończący sportowcy zrobili 
rundę honorową wokół bieżni 
na samochodzie a  kibice na 
stojąco pożegnali ich.

Im dłużej trwał Memoriał, 
tym emocje były większe. 
Medaliści  zrzutu młotem z 

Tokio nie przekroczyli 80 m 
a wygrał Paweł Fajdek 79,60 
m. Zawodnicy bili szereg 
rekordów Memoriału np;100 
m Jamajka, 400 m Natalia 
Kaczmarek, w skoku Włoch 
Gianmarco Tamberi - 2,30 m.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj. Przegląd Sportowy

XII Memoriał Kamili Skolimowskiej
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‚Tropem Słowa’ to kolej-
ne spotkanie w ramach 
projektu ‚Tropem Kultury’ 
dofinansowanego przez 
Lokalną Grupę Działania 
KOLD.

Spotkaliśmy się po raz czwar-
ty, a 9 sierpnia 2021r o godz. 
11.00. drugi raz w bibliotece 
w Bolewicach. Celem było wy-
ruszyć na wieś ku przygodzie. 
Tym razem ul. Leśną, Młyń-
ską, Rzemieślniczą i Spor-
tową. Po drodze ‚uciekający’ 
zdążyli się nabrać i zmęczyć. 
Mimo to poziom zadań był 
bardzo wysoki, ‚Goniącym’ 
natomiast, udało się rozwiązać 
prawie wszystkie zadania, ale 
nie na tyle szybko, by złapać 
grupę pierwszą. To spotkanie 
zakończyliśmy wspólnym 
ogniskiem. Było bardzo ciepło, 
wesoło i słodko. Rzecz jasna 
nie obło się bez strat w po-
staci zwęglonych kiełbasek, 
ale przecież zabawne sytuacje 

i śmiech, zawsze wychodzą na 
zdrowie. Także nie ma tego 
złego..

Pozostały nam jeszcze dwa 
spotkania. Podchody leśne 
w Miedzichowie 19.08.2021 
i 3.09.2021 w Bolewicach, 
kiedy to planujemy spacer na 
Smolarnię. Zapraszamy do 
zabawy!

Projekt ,,Na tropie kultury”, 
dofinansowany został przez 
Lokalną Grupę Działania 
KOLD, którego partnerami 
poza naszą biblioteką są: 
Stowarzyszenie Uśmiech Po-
koleń Zespół Szkól i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach 
i Sołectwo Bolewice.

inf. Biblioteka Miedzichowo

W czwartek 19.08.2021 
w Miedzichowie odbyły 
się podchody. Tym razem 
uczestnicy zostali uwikłani 
w zagadki i zadania doty-
czące ciekawych postaci 
kultury, ale nie tylko. 
Młodzież zaskoczyła nas 
nie tylko frekwencją, ale 
i niezwykle kreatywnymi 
pomysłami na zadania.

Mieliśmy okazję zwiedzić 
wioskę, jak i malownicze 
obrzeża Miedzichowa. Trasa 
z pod biblioteki wiodła przez 
ulice wsi, malownicze pola 
i kręte lasy. Piaszczysta ziemia 
i przejeżdżające auta spowodo-
wały, że trzeba było naprawdę 
bystrego oka , żeby nie prze-
oczyć wskazówek i rozwiązać 
wszystkie pozostawione przez 
‚uciekających’ zadania. Pogo-
da nam sprzyjała, a mieszkań-
cy okazali się być niezwykle 
mili. Zostaliśmy poczęstowani 
jabłkami, dowiedzieliśmy się 
jak uratować wspinające się 
po drzewie korbole, a żeby 
tego było mało, otrzymaliśmy 
kiszone ogórki i pyszne pomi-
dorki na drogę.

‚Goniącym’ niemal udało 
się dogonić grupę uciskającą. 
Niemal.. Ostatecznie wszy-
scy dotarliśmy nad piękny 
miedzichowski zalew. Tam 
urządziliśmy sobie ognisko 
z prawdziwego zdarzenia.

Dzieci na podchodach, na 
leśnej ścieżce. W tle drzewa.

Projekt ,,Na tropie kultury”, 
dofinansowany został przez 
Lokalną Grupę Działania 
KOLD, którego partnerami 
poza naszą biblioteką są: Sto-
warzyszenie Uśmiech Poko-
leń Zespół Szkól i Placówek 
Oświatowych w Bolewicach 
i Sołectwo Bolewice.

Ruszyliśmy „Tropem Słowa”

Podchody ‚Tropem ciekawych postaci’

Zakończyła się przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości 
Piotry. Długość modernizowa-
nego odcinka to 0,925 km. W 
ramach wykonanych robót wy-
konano asfaltową nawierzch-
nię wraz z humusowaniem 
poboczy. Wykonawcą zadania 
była firma INFRAKOM KO-

ŚCIAN Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka 
komandytowo-akcyjna. War-
tość inwestycji wyniosła 325 
900,80 zł brutto, z czego kwota 
300 000,00 zł pochodziła z 
dotacji udzielonej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Nowym 
Tomyślu.

Droga w Piotrach
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Szef Nowoczesnej i parlamen-
tarzysta z Poznania, Adam 
Szłapka, podczas czwartko-
wego protestu w sprawie tzw. 
„lex TVN” wznosił niecenzu-
ralne hasło pod adresem partii 
rządzącej. 

Takie zachowanie skrytyko-
wał na antenie Radia Poznań 
poznański wydawca i socjolog. 
„To niestety mówi dużo o nas 
poznaniakach. Wybraliśmy 
takiego człowieka na posła” – 
podkreślił Tadeusz Zysk.

Zapytani o osiągnięcia po-
sła Szłapki nie powiemy nic. 
Wielka pustka. Wiemy, że 
całe życie był działaczem 
politycznym, najpierw w mło-
dzieżówce, potem jako dorosły. 
Kończył studia takie sobie, bo 
dziennikarstwo i politologię, 
tak jak wielu innych. Jeżeli 
zapytamy na czym się zna, to 
możemy powiedzieć, że zna się 
na krzyczeniu i nie robieniu

 - mówił Tadeusz Zysk.
„Wyborcy powinni zastano-

wić się i rozliczyć pana Szłap-
kę” – przekonywał Tadeusz 
Zysk. Socjolog zestawił parla-
mentarzystę z osobami „sto-
jącymi pod budką z piwem” i 
stwierdził, że mają one więcej 
ciekawego do powiedzenia niż 
szef Nowoczesnej.

Adam Szłapka występował 
na czwartkowym proteście 
przeciwko nowelizacji usta-
wy o radiofonii i telewizji. 
Zmiany przegłosowano dzień 
wcześniej.
 
Poniżej pełny zapis rozmo-
wy:
Roman Wawrzyniak: Jeśli 
widzi pan wrzeszczącego do 
mikrofonu na placu Wolno-
ści w Poznaniu, podjudzają-
cego do nienawiści zebraną 
tam grupę osób, parlamen-
tarzystę z Poznania, szefa 
kanapowej partii lewicowej 
Nowoczesna. Co nam to 
mówi o tym pośle, co mówi 
o jego kondycji etycznej 
oraz odpowiadającej na 
jego wezwania przeklina-
jącej grupie protestujących?
Tadeusz Zysk: To niestety 
mówi dużo o nas poznania-
kach. Wybraliśmy takiego 
człowieka na posła. Pomy-
śleć, że z regionu, gdzie się 
ceni merytoryczną wiedzę, 
kompetencje, działanie i 
skuteczność. Zapytani o 
osiągnięcia posła Szłapki 
nie powiemy nic. Wielka 
pustka. Wiemy, że całe życie 
był działaczem politycznym, 
najpierw w młodzieżówce, 
potem jako dorosły. Koń-
czył studia takie sobie, bo 
dziennikarstwo i politologię, 
tak jak wielu innych. Jeżeli 
zapytamy na czym się zna, 
to możemy powiedzieć, że 
zna się na krzyczeniu i nic 
nie robieniu. A najbardziej 
zabawne, że został odkryty 
przez Ryszarda Petru, który 
oprócz tego, że miał specy-
ficzną osobowość i wiedzę, 
jednak jakieś osiągnięcia 
życiowe miał. Był w bizne-
sie dość znaną osobą. Tutaj 
mamy do czynienia z kimś, 
kto jest znany z krągłych 
słówek, uśmiechów i żadnych 
osiągnięć. Ja myślę, że 
przede wszystkim wyborcy 
powinni zastanowić się i 
rozliczyć pana Szłapkę. Jeśli 
jego osiągnięciami jest krzy-
czenie na spotkaniu wybor-
czym czy politycznym, to jest 
małe osiągnięcie.

Czy taka retoryka posła, 

przypominająca bardziej 
mowę łobuza spod budki 
z piwem niż parlamenta-
rzystę, nawołującego do 
przemocy w przestrzeni 
publicznej, może być akcep-
towana? Czy nie powinni 
zareagować wszyscy ludzie 
czymś na zasadzie ostracy-
zmu?
Ja myślę, że przede wszyst-
kim w przyszłości nie wy-
bierać takich ludzi, jeżeli nic 
nie mają nic do powiedzenia. 
Myślę, że czasem ci co stoją 
pod budką z piwem, gdzieś 
czasem zaklną, to i tak mogą 
coś ciekawego powiedzieć. 
Ja mam wrażenie, że gdybym 
rozmawiał z posłem Szłapką 
o życiu, o Polsce, prawdopo-
dobnie niczego bym się nie 
dowiedział. Obawiam się, że 
ten pod budką z piwem może 
czasem coś mądrzejszego 
powiedzieć.

Może warto dać spokój 
panu posłowi wzywającemu 
do nienawiści, a zatrzymać 
się przy innej osobie, obra-
zującej kondycję moralną 
naszych pseudoelit. Pracow-
nik UAM nazywa posłów 
Kukiza „kundlami Ka-
czyńskiego”, samego Pawła 
Kukiza „gnidą” i „gnojem”. 
Wcześniej miał również 
chamskie i bezczelne wpisy. 
Jak powinniśmy reagować 
na takie zachowania?
Tutaj mamy sytuację bardziej 
skomplikowaną, mamy do 
czynienia z człowiekiem, 
który jest wykształconym 
i pełnił określoną rolę. 
Badacza oraz nauczyciela 
akademickiego. Jest kimś, 
kto modeluje i może mode-
lować zachowania ludzkie 
i tutaj wymagamy o wiele 
więcej. Tu reakcja powinna 
być o wiele bardziej zdecy-
dowana. On ma prawo do 
własnych poglądów, nawet 
ich skrajnego wygłaszania, 
ale nie publicznie i nie w roli 
nauczyciela akademickiego. 
I to jest właśnie problem. 
Bo od posła Szłapki trudno 
cokolwiek wymagać. Jakieś 
tam studia skończył. Zgrab-
ne słówka gada. Ale tutaj 

mamy do czynienia z osobą, 
która coś w życiu osiągnęła, 
zdobyła status naukowy. 
Merytorycznie raczej nie ma 
zastrzeżeń, bo inaczej nie 
pracowałby na uniwersytecie. 
I raptem zaczyna wygłaszać 
bardzo złe słowa. To jest 
problem w ogóle uczelni 
wyższych. Ja pracowałem 
jako nauczyciel akademicki, 
miałem dużo zajęć, lubiłem 
te zajęcia ze studentami i 
mam świadomość znaczenia 
tego co mówię i daję tym 
studentom. I że mogę w 
jakiś sposób na nich wpły-
wać. I staram się to robić w 
sposób rozsądny, taki, żeby 
nie krzywdzić tych ludzi. 
Bo łatwo różne brzydkie 
rzeczy gadać i potem gdzieś 

prowadzić swoich studentów 
w jakiś tunel, ślepą uliczkę, z 
której nie ma wyjścia.

Na razie reakcji uniwersy-
tetu nie ma, a wydaje mi 
się, że moglibyśmy takiej 
oczekiwać. Ostatnio na 
festiwalu, który jest teore-
tycznie apolityczny i promu-
je postawy tolerancyjne, 
także padały wulgarne 
hasła pod adresem partii 
rządzącej. Co by się stało 
w mediach, gdyby podobne 
okrzyki kierowano tam pod 
adresem Donalda Tuska lub 
osób LGBT?
Badania socjologiczne i psy-
chologiczne nad zwolennika-
mi danej partii politycznej w 
Polsce pokazują wyraźnie o 
wiele wyższy poziom auto-
rytaryzmu, zamknięcia i nie-
tolerancji ze strony zwolen-
ników tak zwanej tolerancji. 
To jest jedna z ilustracji tego, 
co jest znane psychologom i 
socjologom. To jest w ogóle 
zadziwiające. Na przykład 

zwolennicy lub sympatycy 
prawicy chętniej słuchają 
argumentów drugiej strony i 
są otwarci na rozmowę. Być 
może dlatego wygrywają. 
Tamta strona zamyka się. To 
być może wynika z lęku i 
błędnego zdefiniowania swo-
jej roli. To ludzie przekonani, 
że są najlepsi i najmądrzejsi. 
Częściowo tak. Jeżeli ktoś 
pracuje na uczelni, jest znaną 
osobą, tworzy kulturę, to 
jest osoba, która coś w życiu 
osiągnęła i zasługuje na sza-
cunek. Natomiast nie zawsze 
to się przekłada na działania 
codzienne. Wiemy, że na 
przykład osoba o dużym 
autorytecie i pozycji może 
jednocześnie czynić piekło 
w życiu rodzinnym i to samo 

dotyczy życia politycznego. 
Wybitny aktor, wybitny 
naukowiec, jego zdolności 
bycia dobrym politykiem czy 
działaczem są nie zawsze 
właściwe, tam pada rozbież-
ność, co powoduje frustrację 
i agresję. I oni dokonują pew-
nej publicznej samoterapii.

Słyszał pan, jak inny 
polityk Platformy Obywa-
telskiej, Radosław Sikorski, 
nazwał Pawła Kukiza szma-
tą? Poseł Sachajko przera-
żony jest skalą nienawiści. 
Córka posła napisała do 
niego, że się boi. Asystentka 
przestała odbierać telefony. 
Oni są brutalnie atakowani.
Rzeczywiście psycholog by 
powiedział, że oni odreago-
wują frustrację, tylko, że pan 
Radosław Sikorski uważa się 
za wielką osobę, ma dwór, 
powiesił tam portret generała 
Sikorskiego, sugerując, że 
pochodzi z tej rodziny, on nie 
pochodzi z tej rodziny, tylko 
z Bydgoszczy, dość biednej 

dzielnicy, rodziny niezbyt 
bogatej i to jest plusem, że on 
tak wiele w życiu osiągnął. Ja 
też pochodzę z Bydgoszczy, 
okolic śródmieścia, on okoli-
cy obok, zwanej „Biedaszko-
wem”. To już wszystko mówi. 
To, co on osiągnął, to jest 
wiele i za to należy mu się 
szacunek. Ale jednocześnie 
nie potrafi z tego skorzystać, 
tylko gdzieś się frustruje, 
próbuje ciągle udowodnić, 
że do tej elity należy. Tylko 
to definiowanie zachodzi w 
sposób społecznie niezbyt 
użyteczny, niezbyt atrakcyjny 
i jak myślę, godny potępienia.

Czy nie jest tak, że to są ci 
sami ludzie, którzy dwa lata 
temu po tragicznej śmierci 
Pawła Adamowicza, mieli 
usta pełne frazesów o zwal-
czaniu mowy nienawiści. 
Dziś te same osoby często 
kipią nienawiścią, wul-
garnością. Nawet używają 
przemocy. Pamiętamy prze-
cież sytuację z Dobromirem 
Sośnierzem przed sejmem. 
Pytanie skąd tyle hipokry-
zji? Czy pan widział, aby 
media i politycy równie 
protestowali po atakach 
na posła Sośnierza, posła 
Kukiza czy wspomnianego 
posła Sachajkę.
Oczywiście, że nie. To 
wynika z braku autorytetów i 
modelowania. Mamy kryzys 
kościoła w jakimś sensie. Ko-
ściół zawsze szukał mediacji 
i dawał wzory zachowań. 
Wybaczał, mówił o miłosier-
dziu, akceptacji. To było coś 
przeciwnego temu, jaki mo-
del zaczęła wprowadzać na 
przełomie XIX i XX wieku 
marksistowska lewica. Gdzie 
zaszczepiono dużą agresję. 
Natomiast jednak załama-
nie tych autorytetów, strach 
przed powiedzeniem „stop”, 
powoduje zgodę na przyzwo-
lenie. A jeśli jeszcze to fir-
mują osoby znane, zajmujące 
społecznie ważne role. Jak 
profesor uniwersytetu, znany 
dziennikarz, przedsiębiorca 
taki jak Palikot, to powoduje 
chaos i komunikuje reszcie, 
że macie prawo do takich 

zachowań, że są normalne. 
One nigdy nie są normalne, 
ponieważ prowadzą do de-
strukcji. Zawsze budowanie 
jest trudniejsze od niszczenia. 
Oni po prostu nie są w stanie 
budować. A niszcząc nic nie 
osiągniemy.

Od kilku tygodni mamy do 
czynienia z podpalaniem 
emocji, nie wiem, czy ma 
to związek z jakąś umową 
obozu antyrządowego. 
Wydaje mi się, że zaczęło 
się od powrotu do polityki 
krajowej Donalda Tuska.
Nie myli się pan. Ja myślę, 
że Donald Tusk, kiedy star-
tował do wielkiej polityki 
i opuszczał Unię Wolności, 
wszedł w sojusz z Prawem i 

Sprawiedliwością i próbował 
konstruktywnie przedstawiać 
nowy program. Budować 
nową rzeczpospolitą, która 
miała przynieść duży skok 
cywilizacyjny. I przegra-
na pierwsza w wyborach 
parlamentarnych z PiS-em. 
Następnie przegrana osobista 
z Lechem Kaczyńskim spo-
wodowały, że on zanegował 
sens racjonalnej polityki i 
prezentowania programu 
oraz współdziałania, a skon-
centrował się na agresywnej 
polityce. To przyniosło efek-
ty w 2007 roku. I w 2011. 
On odszedł przed klęską w 
2015 roku i nie odczuł tej 
klęski. On zrozumiał, że 
takie zachowanie jest dobre 
i właściwe. I on się tak 
zachowuje.
Jaki scenariusz przewi-
duje pan na te najbliższe 
tygodnie? Uda się ostudzić 
te emocje?
Ja myślę, że PiS popełnił 
rok temu dwa błędy doty-
czące symbolicznej aborcji i 
„Piątki dla zwierząt” i stracił 
8 punktów procentowych 
poparcia. To się ciągnie za 
nimi. Nowy Ład powinien 
być moim zdaniem trochę 
inaczej prezentowany i 
akcenty powinny być, gdzie 
indziej położone. Ale jestem 
przekonany, tak jak mówiłem 
studentom, że budowanie i 
praca solidna, dobre emocje, 
zawsze prędzej czy później 
odniosą tryumf. One nie są w 
stanie być zniszczone przez 
złe emocje, krzyk i frustrację. 
To się pojawi na pewno. Bo 
oni weszli w takie błędne 
koło. Uważają, że są lepsi, 
zdolniejsi, zrobiliby to lepiej, 
ale jednocześnie nie są w sta-
nie przekonać. To się zamyka 
w dużym kole. Ale ta grupa 
maleje i to widać. Widział 
pan atak na posła Sośnierza, 
tam z kanałów pod Sejmem 
wyłonił się Kijowski, jakaś 
babcia, to wszystko to samo. 
Po prostu będzie wygasało. 
Ale oczywiście wszystko 
zależy od oferty prezento-
wanej przez polityków oraz 
przekonania ludzi, że lepiej 
budować niż niszczyć.

T. Zysk po wulgarnym wystąpieniu posła KO: 
„Wyborcy powinni rozliczyć pana Szłapkę”
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Budowanie 
i praca solidna, 
dobre emocje, 
zawsze prędzej 
czy później 
odniosą tryumf

Pracownik UAM nazywa posłów 
Kukiza „kundlami Kaczyńskiego”, 
samego Pawła Kukiza „gnidą” 
i „gnojem”. 

„

„



Str. 8 POWIATY-GMINY
7 września 2021MUZYCZNE BRZMIENIA

Jak dobrze, że historia muzyki 
ma takie echo – skandowała 
publiczność szóstej edycji 
koncertu RANDEZ VOUS 
O 6.10, który jest wzorowany 
na audycjach Radia Wolna 
Europa w latach 1968 – 1984. 
Wydarzenie odbyło się 30 
sierpnia br. w Jeżyckim Cen-
trum Kultury i udowodniło, 
że wspomniane „echo” jest nie 
tylko echem ale świadomym 
przywołaniem głosu pokoleń 
trwającego w piosenkach. A 
było ich wiele i w sam raz…

Nie sposób tu o wszyst-
kich „śpiewać”, ale gdyby tak 
zanucić niektóre z nich to jako 
pierwsza zakwitła, nie tylko 
ze względu na swój tytuł – 
„Mały kwiatek” w dźwiękach 
saksofonu Jerzego Knopy. 
Łąka dźwięków? Tak. Zespół 
Emmanuel grający muzykę 
chrześcijańską pokłonił się 
przed Stwórcą (obecni twórcy 
i odtwórcy muzyki włączyli 
się w wielbienie). Na wyso-
kości przeżyć unosił się m.in.: 
„Linoskoczek” w wykonaniu 
Antoniny Dudziak przy akom-
paniamencie gitarowym jej 

ojca Michała. Dalsze kwiaty 
wzruszeń rwaliśmy w Paryżu 
za sprawą Grzegorza Twaroga, 
który wykonał utwory kojarzo-
ne głównie z Joe Dassin’em, 
Charlem Aznavourem czy 
Leonardem Cohenem. Choć 
nie tylko, z jego ust popły-
nęła „Rzeka” Wolnej Grupy 
Bukowiny. W tych barwnych i 
zapewniam nie tylko łąkowych 
klimatach prowadzili Rande 
Vous Ewelina Rajchel i Piotr 
Kałużny. W dwóch setach 
przypomnieli postać Elvisa 
Presley’a i Krzysztofa Kraw-
czyka. To drugie nawiązanie 
było kluczowe dla pojednania 
historii z teraźniejszością – to 
przecież Piotr Kałużny aran-
żował i nagrywał z orkiestrą 
Polskiego Radia i Telewizji w 
Katowicach pod batutą Jerze-
go Miliana „Byle było tak” i 
„Rysunek na szkle”. 

Dzięki twórczej pasji tak 
tego duetu jak i wszystkich 
artystów koncertu, nie trzeba 
było oglądać piosenek przez 
szybę. Były one namacalne i 
nieco inne niż w pierwotnych 
wykonaniach… i dobrze. Ży-

cie to sztuka interpretacji, 
a szczególnie jeśli chodzi o 
scenę. Wiem coś o tym jako 
osoba, która wzięła udział w 
koncercie. Jako zespół Anno 
Domini wraz z Anną Het-
mańską. Atmosfera stworzona 
przez publiczność poderwała 
nas do zaśpiewania „O mnie 
się nie martw” i „Jedziemy 
Autostopem” (kierowcą ma-
rzeń był Krzysztof Wodniczak, 
który zaśpiewał utwór wraz z 
nami). Po drodze wjechaliśmy 
w „Zaułki snów” (premiera 
koncertowa), do którego tekst 
napisałem za czasów zespołu 
autorskiego Delikatni. Fina-
łowym akcentem, choć artykuł 
(celowo) nie jest skonstru-
owany chronologicznie, były 
utwory zagrane na harmonijce 
ustnej przez Ryszarda Malec-
kiego – „Sto lat” i „Głęboka 
studzienka”. Brawa publicz-
ności zdawały się krzyczeć 
– niech jeszcze przez sto lat 
takie koncerty będą – u nas 
w Poznaniu – mieście pełnym 
ludzi kultury i jej samej…

Tekst: Dominik Górny 
Zdj. Hieronim Dymalski

RANDEZ VOUS Z MUZYKĄ

5 września wieczorową porą 
odbył się ostatni z zaplanowa-
nych na ten rok koncert z cy-
klu „Poznańskie muzykalia”, 
podczas którego zabrzmiały 
piosenki z repertuaru Krzysz-
tofa Krawczyka.

Koncert zorganizowany 
przez Polskie Towarzystwo 
Artystów, Autorów i Ani-
matorów Kultury PTAAAK 
rozpoczęła Natalia Mierzwa 
z piosenką „Jak minął dzień”. 
Po niej Ewelina Rajchel za-
śpiewała żywiołowo kolejny 
przebój Krzysztofa Krawczyka 
„Byle było tak”. Przemsky 
zabrał słuchaczy w rejs „Pa-
rostatkiem”, a Maciej Piotr 
zaśpiewał przejmująco „To co 
dał nam świat”. Wokalistom 
towarzyszył chórek w składzie 
Marianna Ćwiąkała i Anna 
Winkler oraz zespół instru-
mentalny: Kosma Kowalski 
– gitara, Dominik Tuchołka – 
bas, Piotr Jaraszkiewicz – per-
kusja. Za pianinem usiadł Piotr 
Kałużny, który towarzyszył 
Krzysztofowi Krawczykowi 
podczas pierwszych nagrań 
solowych z Orkiestrą Roz-
rywkową Polskiego Radia i 
Telewizji pod dyrekcją Jerzego 
Miliana w Katowicach.

Tu nastąpiła przerwa w 
koncercie, podczas której od-
było się wręczenie brązowych 
medali Zasłużony Kulturze 
Gloria Artist przyznanych na 
wniosek Polskiego Towarzy-
stwa Artystów, Autorów, Ani-
matorów Kultury PTAAAK 
przez Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
Piotra Glińskiego. Nagrodzeni 
zostali: Krzysztof Wodni-
czak – dziennikarz muzyczny, 
manager kultury, „przyjaciel 
artystów”, współzałożyciel i 
wieloletni Prezes Polskiego 
Towarzystwa Artystów, Au-
torów, Animatorów Kultury 
PTAAAK – oraz Arkadiusz 
Kozłowski – dziennikarz mu-
zyczny, publicysta, autor naj-
popularniejszej audycji Radia 
Merkury „Radio Yesterday”, 
w której przez ponad 20 lat 
przypominał muzykę, o której 
inni już dawno zapomnieli. 
Od 2016 roku prowadzi kon-
tynuację tej audycji „Radio 
Satysfakcja” w Radiu Poznań 
oraz jest Dyrektorem Anteny 
w tejże rozgłośni. W imieniu 
wojewody wielkopolskiego 
Michała Zielińskiego medale 
Gloria Artist wręczyła wice-
wojewoda Aneta Niestrawska.

Po przerwie przy pianinie 
usiadła Małgorzata Szczaw-
ny, a przy mikrofonie stanęła 
tegoroczna maturzystka Julia 
Galin, która zaśpiewała „Życia 
mała garść” oraz „Zwariowany 
czas”. Natalia Mierzwa przy-
pomniała przebój „Pamiętam 
Ciebie z tamtych lat”. Ewelina 
Rajchel i Piotr Kałużny wró-
cili z dwiema piosenkami „Z 
Tobą pójdę jak na bal” oraz 

„Rysunek na szkle”. W tej dru-
giej wokalistce towarzyszyły 
uzdolnione wokalnie dzieci 
z ogniska muzycznego dzia-
łającego przy Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Buku.

Następnie Przemsky przy-
pomniał utwory „Przyjaciele 
sprzed lat” i „Pokochaj moje 
marzenia”. Maciej Kocięcki, 
któremu towarzyszyło gro-
no fanów, zaśpiewał „Mój 
przyjacielu” oraz „Chciałem 
być”. Maciej Piotr powrócił 
z nieco już zapomnianą pio-
senką Krzysztofa Krawczyka 
„Zanim ją spotkałem” z filmu 
„C’est la vie”. Iga Lewandow-
ska zaśpiewała „Bo jesteś Ty” 
oraz „Nie zostało nam już nic”. 

Na koniec koncertu wszyscy 
wykonawcy razem odśpiewali 
wielki przebój K. Krawczyka 
„Ostatni raz zatańczysz ze 
mną”.

Koncert okazał się sukce-
sem frekwencyjnym – pod 
amfiteatrem w Parku Wilsona 
bawiło się ponad 500 osób. 
Artyści dobrze czuli się w 
repertuarze Krzysztofa Kraw-
czyka, dlatego ich interpretacje 
podobały się publiczności, a 
ta udowodniła, że większość 
piosenek pamięta i śpiewała 
razem z wykonawcami. Nie-
którzy nawet dali się uwieść 
sile muzyki i ruszyli do tańca.

Tekst: Michał Sobkowiak
Zdj. Hieronim Dymalski

Poznańskie muzykalia 
z Krawczykiem i Gloria Artist

Krzysztof Wodniczak - po-
mysłodawca i organizator 
cyklicznych imprez i festiwali. 
Dziennikarz i współorgani-
zator „Wielkopolskich Ryt-
mów Młodych” w Jarocinie, 
które później przerodziły się 
w jarociński festiwal rocko-
wy, a także Reggae nad Wartą 
i Country nad Wartą, „Dobry 
wieczór Mr Blues”, „Poznań-
skie Muzykalia” czy „Mu-
zyka w poznańskiej Farze”. 
Promotor solistów i zespołów 
m.in., Anny Jantar, Ireneusza 
Dudka, Jerzego Kosseli, Ta-
deusza Nalepy czy wreszcie 
Czesława Niemena, którego 
był managerem w ostatnim 
dziesięcioleciu. Jest również 
producentem fonograficznym 
m.in. Tadeusza Nalepy, Je-
rzego Kosseli, pierwszego na 
świecie wydawnictwa muzycz-
nego „Pieśni nad pieśniami” 
Salomona, Looking East Po-
land - Synthesier Music From 
Poland (m.in. Biliński, Goc, 
Komenderek, Niemen) oraz 
zespołów Non Iron, Konsonans 
oraz międzynarodowej grupy 
gospel Vinesong. Był redak-
torem naczelnym magazynu 
muzycznego „Brzmienia”, 
jednym z pomysłodawców Pol-
skiego Towarzystwa Artystów, 
Autorów, Animatorów Kultu-
ry PTAAAK, wiceprezesem 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy i koordynatorem 
Wielkopolskiego Porozumie-
nia Dziennikarzy.

Ja ko prezes  P TA A AK
-a odpowiedzialny jest za 
zorganizowanie imprezy na 

dziedzińcu Urzędu Miasta 
Poznania pod nazwą „Pozna-
niacy pamiętają Presleya”, 
a w roku 2017 i 2018 imprezy 
pod nazwą „Dzień z Elvisem 
Presleyem”. Ponadto Polskie 
Towarzystwo Artystów, Au-
torów, Animatorów Kultury 
PTAAAK od lat organizuje 
festiwal twórczości filmowej 
i fotograficznej osób w wie-
ku 60+ pod nazwą „Wyścig 
Jaszczurów” oraz „Senioralne 
spotkania z muzyką” w Domu 
Pomocy Społecznej w Pozna-
niu oraz wydaje czasopismo 
„Kulturalnik Poznański”.

Krzysztof Wodniczak sam 
o sobie mówi, że jest przyjacie-

lem artystów. I to jest prawda. 
Mimo podeszłego wieku nadal 
jemu się chce, pomimo ograni-
czeń zdrowotnych, a także fi-
nansowych, organizować róż-
ne koncerty oraz wydarzenia 
artystyczne, podczas których 
wspominani są artyści od daw-
na zapomniani, a już na pewno 
nie brylujący na pierwszych 
stronach gazet. Na koncerty, 
które organizuje zaprasza 
wykonawców niezależnych, 
zarówno z młodego pokole-
nia, jak i muzyków, którzy 
swoją aktywność zakończyli 
kilka dekad wcześniej. Daje 
im szansę na zaprezentowanie 
przed publicznością.

Koncerty, które Krzysztof 
Wodniczak organizuje mają 
swoje tematy przewodnie, 
np. wolność, Elvis Presley, 
Krzysztof Klenczon, Randez 
Vous o 6.10, big beatowe wspo-
minki itd. Dzięki czemu niosą 
one ze sobą pewne przesłanie, 
są lekcją historii czy biografii 
poszczególnych artystów.

 Tekst: Michał Sobkowiak
Zdj. Hieronim Dymalski

Krzysztof Wodniczak 
otrzymał Medal Gloria Artis
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Kolejny koncert audycja prze-
szedł już do kronik i zapisów 
historycznych. Ta mająca za-
wsze swoja dramaturgię pro-
gramowana audycja- koncert 
RANDZ VOUS O 6.10, 30 
sierpnia nie rozczarowała, a 
stali bywalcy przywykli do 
różnorodności stylów muzycz-
nych. Nowicjusze koncertowi, 
których z koncertu na koncert 
przybywa także reagują po-
zytywnie na taki, a nie inny 
repertuar.

Sygnałem zaczyna się każdy 
koncert - audycja. Tym razem 
saksofonista Jerzy Konopa 
grając utwór Mały kwiatek  
znany z wykonania Acker 
Bilcka zadedykował obecnym 
na sali Bożenie i Andrzejowi 
Eckertowi, którzy przy tym 
utworze zakochali się i ta 
miłość trwa już w formalnym 
związku 60 lat!

Repertuar  ostatniego kon-
certu był następujący- kwar-
tet EMMANUEL wykonał 
muzykę uwielbiającą czyli 
contenporary christian mu-
sic: Raduje się Dusza moja, 
Wywyższamy Cię, Matko 
życia, Niech będzie Chwała, 
Cześć i Uwielbienie. W sali 
był tenor Sławomir Jaślar, 
znany pątnik z pielgrzymek 
do Częstochowy, ale w re-
frenie, który wszyscy znamy 
nie wsparł swoim tubalnym 
głosem zespół Emmanuel. 
Ten zespół tworzą Aleksandra 
Brożek wokal, Jacek Molski 
instrumenty klawiszowe, gi-
tarzyści Irek Wojciechowski i 
Zbigniew Stróżyński. Antoni-
na Dudziak, bez debiutanckiej 
tremy zaśpiewała  song Leszka 
Aleksandra Moczulskiego 
i Jana Kantego Pawluszkie-
wicza – „Jak linoskoczek”. 
Na gitarze towarzyszył jej 
ojciec Michał. Blok piosenek 
kompozytorów francuskich 
z polskimi tekstami Wojcie-
cha Młynarskiego wykonał z 
pewną nonszalancją, co w tym 
przypadku nie jest określe-
niem pejoratywnym Grzegorz 
Twaróg. Joe Dassina: Jeśli nie 
istniała byś for my formida-

ble, Charlesa Aznavoura jest 
fantastycznie oraz w drugim 
wejściu były to kompozycje. 
Wojciecha Bellona Majster 
bieda i Rzeka.

Duży, spontaniczny show 
( show znaczy pokazywać ) 
pokazał duet ANNA DOMI-
NIK śpiewając przebój Józefa 
Krzeczka z rep. Katarzyny 
Sobczyk i Czerwono Czarnych 
O mnie się nie martw, kom-
pozycje Dominika Górnego 
Zaułki snów (zbliżonego w 
klimacie zbliżonym do Adagio 
Cantabile Janusza Popławskie-
go i Wojciecha Kordy i N-C). 
Swój występ zakończyli utwo-
rem Mateusza Święcickiego - 
Jedziemy autostopem. Krzysz-
tof Wodniczak wymachiwał 
książeczką autostopowicza z 
1968 roku, tylko w refrenach: 
autostop, autostop wsiadaj 
bracie dalej hop, ale uzyskał 
aprobatę słuchaczy. Wielu 
tańczyło podczas tego utworu 
modny kiedyś taniec twist. A 
przecież tańczyć twista jak 
artysta to nie łatwa rzecz, bo 
prócz rytmu ruchu słuchu 

trzeba giętkość mieć.
 Na finałowy deser  i koktajl 

zaproszono kolejny uznany w 
środowisku muzycznym duet 
Eweliną Rajchel wokal i Piotra 
Kałużnego piano, którzy w 
dwóch odsłonach po mistrzow-
sku i sobie tylko znaną wirtu-
ozerią wykonali dwa tzw. sety 
- jeden Presleyowski, drugi z 
repertuaru Krawczyka, który  
Kałużny nagrywał  i aranżo-
wał z orkiestrą Polskiego Ra-
dia i Telewizji w Katowicach  
pod batutą Jerzego Miliana 
(Byle było tak i Rysunek na 
szkle ). Piosenki z repertuaru 
Elvisa Presleya zaśpiewane 
przez Rajchel to: You were 
always om my mind, Good 
luck char, Cant help fallimg 
cant help falling in love. Piotr 
Kałużny zagrał ze znawstwem 
i swobodą artykulacyjną kom-
pozycje Krzysztofa Komedy 
Trzcinskiego z filmu Rosema-
rys: Baby.

Zakończyło się wszystko 
zbiorowym zdjęciem i  za-
graniem przez Ryszarda Ma-
leckiego na harmonice ustnej 
tradycyjnego Sto lat i melodię 
ludową Głęboka studzienka 
czyli niechcący weszliśmy w 
klimaty zbliżone do muzy-
ki biesiadnej, taka również 
jest i podoba się niektórym. 
Rzecz gustu, a jak mawiają 
o gustach się nie dyskutuje... 
Po czym skorzystaliśmy z go-
ściny konsumenckiej państwa 
Elżbiety i Karola Wyrębskich. 
Do zobaczenia 20 września w 
Jeżyckim Centrum Kultury.

Tekst i zdjęcia: HIERONIM DYMALSKI

Od muzyki chrześcijańskiej do biesiadnej

MUZYCZNE BRZMIENIA

Obowiązki Artystycznego 
Major Domusa pełni od po-
czątku istnienia tej formuły 
muzycznej redaktor Krzysztof 
Wodniczak. Doprowadził do 
tego, że są to cudne spotkanie 
nastrojowe i jeśli taka konwen-
cja jak wspomniał - niekomer-
cyjna to SUKCES - bo teraz na 
pierwsze i ostatnie pytanie za 
ile? co z tego będę miał?. Czuło 
się pasję - i tu nie o szewskiej  
traktuję  o wielkim FORMA-
CIE mego ulubieńca Piotra 
Kałużnego. nie wspomnę bo 
pisać by do rana...

Cieszy mnie, że Ania Het-
mańska, Antonina Dudziak, 
Grzegorz Twaróg , Dominik 
Górny i zespół Emmanuel 
zachęcali do przyjścia na kon-
cert  i pora jak dla emerytów 
pracujących - popołudniowa a 
już 18:10 tak mi bliska bo gdy 
latami zapraszałem osobistych 
Gości na spotkania muzyczne 
nigdy na pełną godzinę(ha)-.
właśnie zastanawialiśmy się 

nad ich powrotem acz umó-
wionych na wczoraj było 
wielu a finalnie dziesiątka 
trudno się dziwić w tych 
czasach-obyśmy wrócili do 
„normalności”. Ona co praw-
da zapukała już do drzwi przy 
ul. Jackowskiego.

To całe moje dzieciństwo 
i młodość w szumach spod 
kołdry - do dziś mam je w 
trąbce Eustachiusza. W naszej 
ponadczasowej  obyczajowo-
ści te wspomnienia mają siłę i 
należy je tylko właściwie arty-
kułować i przekazywać młod-
szej generacji, bo ona niewiele 
o tym wie. A ,że dotyczy to 
zerojedynkowej wrażliwości 
i nawet w pewnym stopniu 
obiegowych sloganów to i tak 
nic i nikt nie zakwestionuje 
roli tych koncertów, które 
czerpią z bogactwa twórczo-
ści kompozytorów i autorów 
tekstów tworzących w latach 
sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych. Wówczas jak z 

rogu obfitości pojawiały się 
na listach przebojów utwory 
instrumentalne i songi, które 
dzisiaj z rozrzewnieniem i 
łezka w oku słuchamy, słu-
chamy, słuchamy. Zawsze z 
doborowymi wykonawcami. 
Jak podczas ostatniego RAN-
DEZ VOUS o6.10. Skąd ich 
wynajduje Krzysztof Wodni-
czak i do kiedy te koncerty 
zaplanował. Do końca bie-
żącego roku - TAK ? Czy 
możemy być pewni, że ciąg 
dalszy nastąpi, że nic nie 
zatrzyma tej muzycznej lo-
komotywy ? Pytań wiele, ale 
żyjmy dniem dzisiejszym, jest 
jak jest i trzymajmy się tego 
określonego terminu.

Ja zabieram swoje” za-
bawki” muzyczne i czekam 
na kolejne edycje audycji - 
koncertu RANDEZ VOUS o 
6.10 zostawiam Czytelników 
z apetytem na jeszcze.

Tekst:( KACZINDOW)
Zdj. Hieronim Dymalski

Na straży bytu zapomnianego

dzień jak co dzień gdzie desz-
cze i mgła
a jednak inny wiem o tym też ja
bo my Ptaszyny spotykać się 
lubimy
gdzie muzykę klubową wszyscy 
słyszymy
i tak też 30 sierpnia o g.18:10 
się stało
że w super Klubie na Jackow-
skiego
mnóstwo Ptaszyn się spotkało
 (c) Zbigniew Roth

Tym razem w bogobojnym 
nastawieniu , spotkaliśmy 
się w naszym sanktuarium 
muzyki z tamtych lat. Spo-
tkanie otworzyły tak zwa-
ne „Ogłoszenia Parafialne” 
w wykonaniu gospodarza 
klubowych spotkań Karola 
Wyrębskiego, gdzie bywalcy 
naszych spotkań otrzymali 
serię kolejnych propozycji 
uczestniczenia w ciekawych 
wydarzeniach Klubowych. 
Po zakończeniu ceremonii 
wstępnego powitania na scenę 
wkroczył prowadzący redaktor 
Krzysztof Wodniczak. Wpro-
wadzenie w klimat naszego 
spotkania miało wstęp eku-
menicznych rozważeń  gdzie 
droga w odkrywaniu piękna 
prowadzi poprzez uduchowio-
ną formę postrzegania Boga 
w czym pomocna jest pieśń o 
tematyce religijnej. Wstępem 
jak zawsze był sygnał zagrany 
przez naszego kolegę klubowe-
go saksofonistę Jurka Konopę. 
Red Krzysztof Wodniczak, 
który wzruszonym głosem 
poinformował , że obecni są 
na sali małżeństwo p. Bożena 
i Andrzej Eckerdtowie, którzy 
przeżyli pierwsze miłosne 
uniesienia 60 lat wstecz przy 
utworze pt. Mały Kwiatek 
z repertuaru Acker Blicka. 
Prowadzący spotkanie zade-
dykował Państwu Eckertom, 
wykonanie tego utworu w 
wykonaniu Jurka Konopy, 
co zostało przyjęte z aplau-
zem przez obecnych na sali. 
Następnie przystąpiono do 
pierwszego punktu programu 
w wykonaniu kwartetu Emma-
nuel. Wysłuchaliśmy występu 
wokalistki Aleksandry Brożek 
wypełnionego ekspresyjną du-
chowością a prezentacja utwo-
rów była z pogranicza muzyki 
gospel i folk. Wniosło to nie 
tylko elementy współprze-
żywania widowni, podczas 
wykonywania tych utworów 
ale wykazało możliwość wza-
jemnego przenikania się róż-
nych gatunków muzycznych 
i stylów oraz ich interpretacji. 
Jednym z fundamentów pre-
zentacji muzyki tak różnorod-
nej w warunkach klubowych, 
oparty został na otwieraniu 
drzwi przed wykonawcami 
i artystami różnych pokoleń 
z naciskiem na młode poko-
lenie. Przykładem tego typu 
podejścia do tematu promocji 
młodych artystów był występ 
Antoniny Dudziak, która przy 
akompaniamencie gitarowym 
jej ojca Michała Dudziaka wy-
konała bez większego stresu 
utwór pod tytułem  „Jak Li-
noskoczek” autorstwa Leszka 
Aleksandra Moczulskiego i 
Jana Kantego Pawluszkiewi-
cza. Kolejnym wykonawcom 
był przedstawiciel pokolenia 
senioralnego  Grzegorz Twa-
róg Blok piosenek kompozy-
torów francuskich z polskimi 
tekstami Wojciecha Młynar-
skiego wykonał on z repertu-
aru Joe Dassina pt. Jeśli nie 
istniała byś, For my formida-
ble, Charlesa Aznavoura „Jest 
fantastycznie” oraz w drugim 
wejściu były to kompozycje. 
Wojciecha Bellona : „Majster 

Biedna” i „ Rzeka”. Grzegorz 
Twaróg to ulubieniec publicz-
ności ,rozpoznawalny wyko-
nawca ze srebrnym włosem  w 
kapeluszu, nie wspominając o 
gitarze. Jest stałym bywalcem 
naszych spotkań a jego występ 
wyróżniał się plastycznością 
ruchu i mimiki podczas wystę-
pu ,co starszemu Panu dodaje 
scenicznego uroku.

Kolejna para wykonawców 
w składzie Anna Hetmańska 
i Dominik Górny to sponta-
niczny duet , który w pory-
wającym repertuarze utworów 
autorstwa Józefa Krzeczka 
doprowadził do wspomnień 
twistowo parkietowych i nie 
obojętne w swych rytmach dla 
ciała spowodowały, że publika 
żywiołowo reagowała. Były to 
utwory z repertuaru Katarzzy-
ny Sobczyk i Czerwono Czar-
nych „O mnie się nie martw” 
, czy kompozycja autorska 
Dominika Górnego „Zaułki 
snów” Swój występ ten duet 
zakończył utworem Mateusza 
Święcickiego „ Jedziemy au-
tostopem”. Szczególnie dużo 
się działo kiedy red. Krzysz-
tofa  Wodniczaka z krzesła  
poderwało. Natchniony kli-
matem turystycznego w swej 
treści utworu ,wymachiwał 
książeczką autostopowicza z 
1968 roku. Było to niemal 
egzotyczne , że dostojna osoba 
red. .Wodniczaka , przybrała 
duszę i rytmy młodego chło-
paka a przyznać należy , że 
jego twistowanie, było nader 
widowiskowe  co doceniały 
na widowni Panie. I choć 
rzecz to oczywista , że nie 
łatwo tańczyć Twista ,sprawa 
po tym występie została w 
pełni zaakceptowana przez 
obecnych , których również 
unosiły te rytmy nad siedze-
niami.

Wisieńką na klubowym tor-
cie okazał się niezawodny i na 
wysokim poziomie artystycz-
nym występ duetu Ewelina 
Rajchel i Piotr Kałużny. W 
ich mistrzowskim wykonaniu 
usłyszeliśmy w pierwszym 
scenicznym wejściu utwory 
z repertuaru Elvisa Presleya 
to: You were always om my 
mind, Good luck char, Cant 
help fallimg cant help falling 
in love. Drugi blok estradowy 
to piosenki Krzysztofa Kraw-
czyka między innymi utwór 
pt. Byle było tak i Rysunek 
na szkle, który to utwór Piotr 
Kałużny nagrał z Orkiestrą 
Polskiego Radia i Telewizji 
w Katowicach pod dyrekcją 
Jerzego Miliana . Występ tego 
duetu zakończyła zapowiedź 
Eweliny Rajchel , która za-
prosiła zebranych na koncert 
poświęcony Krzysztofowi 
Krawczykowi w Parku Wilso-
na w Poznaniu ,który odbędzie 
się w dniu 5 września 2021r 
o godz. 18 w muszli Koncer-
towej . 

Klamrą która ostatecznie 
spięło w całość to wydarzenie 
było wspólne pamiątkowe 
zdjęcie występujących arty-
stów z parą jubilatów Pań-
stwem p. Bożena i p .Andrzej 
Eckertami. Wydarzenie to 
okrasił nasz klubowy kolega 
Ryszard Malecki grając na 
harmonijce ustnej tradycyjne 
Sto lat i popularną wśród 
seniorów ludową piosenkę 
„Głęboka studzienka”

Oj działoby się pewnie do 
białego rana gdyby nie zapro-
szenie publiki przez p.Elżbietę 
i Karola Wyrębskich gospoda-
rzy miejsca tego wydarzenia, 
do wspólnego konsumowania.

A całość spisał i skonsumował:
Zbigniew Roth

Zdj. Hieronim Dymalski

Twist ,Twist w każdy dzień, 
wczoraj i dziś !!!
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Kolejna odsłona z cyklu „Fo-
tografia dla początkujących” 
przynosi kolejne informa-
cje, umożliwiające poznanie 
podstaw „pstrykania” fotek. 
Chcemy aby nasze zdjęcia 
zrobiły wrażenie nie tylko 
na autorze fotek, ale również 
na osobach postronnych, czy 
to na rodzinie, czy naszych 
znajomych. Ta kolejna garść 
informacji ma w tym pomóc. 
Zanim przejdziemy do two-
rzenia obrazu, musimy jeszcze 
trochę się pomęczyć od strony 
technicznej. Jednak nie zała-
mujmy rąk i spróbujmy jednak 
poznać kilka istotnych zagad-
nień, które będą w przyszłości 
procentować jakością naszych 
zdjęć. Do każdego aparatu za-
łączona jest instrukcja obsługi 
i pierwszą rzeczą, jaką powin-
niśmy wykonać przed zrobie-
niem zdjęcia, jest jej poznanie. 
Większość z nas ma awersję do 
czytania wszelkich instrukcji, 
jednak musimy się przemóc 
i się z nią zapoznać. Leży to 
w naszym interesie, bowiem 
umożliwi nam zaznajomienie z 
aparatem oraz poznanie i usta-
wienie podstawowych funkcji. 

Najważniejszym elemen-
tem aparatu stanowiącym o 
technicznej jakości fotografii 
– jest obiektyw. Obiektywy 
dzielą się na stałoogniskowe 
i zmiennoogniskowe. Każdy 
obiektyw posiada ogniskową, 
określającą odległość między 
matrycą aparatu, a punktem 
skupienia promieni przecho-
dzących przez soczewki obiek-
tywu. Wartość podawana jest 
w mm. Ogniskowa służy do 
charakterystyki obiektywów. 
W praktyce oznacza to, że 
obiektywy z krótką ognisko-
wą, czyli szerokokątne, widzą 
szeroko. Natomiast obiekty-
wy z długą ogniskową, czyli 
teleobiektywy przybliżają, 
ale mają bardzo wąski kąt 
widzenia. Najbardziej obec-
nie popularne są obiektywy 
zmiennoogniskowe (trans-
fokatory), zwane popularnie 
ZOOM-em, pozwalające na 
ich wykorzystanie uniwersalne 
w większości sytuacji, w jakich 
przyjdzie nam fotografować. 
Tego typu obiektyw umożliwia 
zbliżenie obiektów oddalonych 
od aparatu, jak również fotogra-
fowanie panoram. Obiektyw 
jest najważniejszym elementem 
aparatu stanowiącym o tech-
nicznej jakości fotografii.

Aparat widzi obiektywnie, 
oko ludzkie selektywnie i 
do tego jednocześnie ostro, 
bez względu na odległość. 
Oko ludzkie automatycznie 

ustawia „ na ostro” wszelkie 
odległości. W aparacie musi-
my odpowiednio sami ustawić 
parametry na ostrość fotogra-
fowanej sceny (ustawić właści-
wą odległość obiektywem lub 
choćby włączyć Autofocus). 
Na początek proponuję ustawić 
tryb AUTO - ustawienie w 
trybie automatycznym, czyli 
trybie „łatwego fotografo-
wania”, w którym większość 
ustawień jest regulowana przez 
aparat i dostosowywana do 
warunków fotografowania. 
Po wybraniu trybu Auto wy-
starczy nakierować obiektyw 
i wyzwolić migawkę. Aparat 
dostosuje wszelkie parametry 
takie jak: wielkość przysłony i 
czas naświetlania, ewentualne 
włączenie lampy błyskowej 
przy słabym oświetleniu, a 
co najważniejsze ustawi AF 
(autofocus), umożliwiający au-
tomatyczne ustawienie ostrości 
fotografowanego obiektu. Poza 
trybem AUTO (tzw. łatwego 
fotografowania), aparaty wy-
posażone są tryby kreatywne, 
umożliwiające na większą 
kontrolę nad aparatem, a tym 
samym znaczne poszerzenie 
możliwości ustawień poszcze-
gólnych parametrów. 

Każdy aparat posiada wiele 
przydatnych funkcji, umoż-
liwiających wykonanie do-
skonałych zdjęć oraz pełną 
funkcjonalność. Obecnie pro-
dukowane aparaty, umożli-
wiają wykorzystać wszystkie 
możliwości, dzięki specjalnie 
opracowanym ustawieniom, 
dostosowanym do różnych 
obiektów i sytuacji. Aby 
rozpocząć naszą przygodę 
z fotografią należy dokonać 
podstawowych ustawień w 
aparacie. Wszelkie ustawie-
nia wykonujemy za pomocą 
MENU: Należy wybrać format 
pliku i stopień kompresji, sta-
nowiący o jakości zdjęcia. Je-
żeli aparat posiada opcję typu 
pliku zapisu zdjęcia w RAW 

(NEF) lub JPEG wybierzmy 
JPEG, który jest uniwersalny i 
umożliwia zapis przetworzony 
z odpowiednim stopniem kom-
presji, a do tego można trak-
tować, jako gotowe zdjęcie, 
które można w każdej chwili 
obejrzeć, a także dokonać 
jego wydruku bez dodatkowej 
obróbki. Typ RAW stosowany 
jest przez zaawansowanych 
fotografów i charakteryzuje się 
tym, że zdjęcie zapisywane jest 
na karcie pamięci w sposób 
nieprzetworzony, co powoduje 
potrzebę jego przekonwerto-
wania, co na początku może 
sprawiać trudności. 

Większość aparatów po-
siada ustawienie przetwarza-
nia obrazu, umożliwiające 
na włączenie następujących 
opcji: Standardowe - charak-
teryzuje się zrównoważonymi 
efektami, zalecane w więk-
szości przypadków. Neutralne 
– zapewniające minimalną 
obróbkę obrazu i jednocześnie 
zapewniające neutralne efekty. 
Ten tryb używamy w przypad-
ku zdjęć, które będą później 
intensywnie przetwarzane lub 
retuszowane. 

Żywe - zdjęcia są modyfi-
kowane pod kątem uzyskania 
żywego efektu, typowego dla 
odbitek fotograficznych. Ko-
lory podstawowe na zdjęciu 
zostają uwydatnione. Mo-
nochromatyczne – utrwalony 
obraz posiada tylko jeden 
kolor. Najczęściej jest to foto-
grafia czarno – biała. Wybór 
trybu koloru zależy od gustu. 
Przed podjęciem decyzji, z 
którego ustawienia będziemy 
korzystać, najlepiej wykonać 
to samo zdjęcie we wszystkich 
trybach, a następnie dopa-
sować aparat do własnych 
upodobań.

Większość aparatów posia-
da również kilka programów 
tematycznych, z których naj-
ważniejsze to: poza trybem 
AUTO – zalecanym do więk-

szości sytuacji (w tym przy-
padku aparat ustawia wszelkie 
ustawienia optymalnie do ist-
niejących warunków), umożli-
wiających bardziej kreatywne 
wykorzystanie aparatu. 

KRAJOBRAZ - aparat usta-
wia ostrość na najdalsze plany, 
czyli na nieskończoność, oraz 
zmienia ustawienia kolory-
styczne na bardziej nasycone 
(zwiększenie nasycenia nie-
bieskiego i błękitnego), dzięki 
czemu zdjęcie jest bardziej 
atrakcyjne. Dobierane są także 
małe otwory przysłony, (jeśli 
oświetlenie fotografowanej 
sceny na to pozwala), aby 
zwiększyć głębię ostrości. 
PORTRET – ostrość ustawia-
na zostaje na fotografowanej 
postaci, a przysłona dobierana 
jest tak, aby głębia ostrości 
była jak najmniejsza. Dzięki 
temu tło nie ma wyraźnych 
szczegółów i uwaga ogląda-
jących zdjęcie skupia się na 
sportretowanej osobie. Do-
datkowo zmniejszone zostaje 
wyostrzanie, a nasycenie barw 
ustawione tak, aby naturalnie 
oddać kolor skóry oraz jej fak-
turę i gładkość. Zdjęcie w tym 
trybie jest bardziej plastyczne. 
SPORT - program służący do 
fotografowania przedmiotów 
w ruchu. Dobierane są możli-
wie najkrótsze czasy naświe-
tlania i podnoszona zostaje 
czułość, dzięki czemu unika 
się rozmycia fotografowanego 
przedmiotu i wykonania zdję-
cia poruszonego. MAKRO 
- czyli program zbliżeniowy 
(umożliwia wykonanie zdjęć 
z bliska małych przedmiotów 
celem wypełniania obiektem 
całej klatki np. pojedynczy 
kwiat, motyl itp.). Niektóre 
aparaty pozwalają na wyko-
nanie ostrego zdjęcia nawet 
z odległości 1 cm. Oczywi-
ście programów tematycznych 
może być dużo więcej…

Autor „VADEMECUM FOTOAMATORA” 
– Roman Szymański

Ustawienia aparatu
W ramach Polskiego Ładu 
seniorzy w Polsce mogą spo-
dziewać się wg. wypowiedzi 
premiera M. Morawieckiego 
dalszego wsparcia. Ustawa 
ma być przedmiotem obrad 
sejmu we wrześniu br. Pro-
jekt ustawy zakłada poprawę 
sytuacji osób, które uzyskują 
najniższe dochody. W górę 
ma zostać podniesiona kwota 
wolna od podatku. Zostanie 
podniesiony pierwszy próg 
podatkowy. Projekt ustawy 
wprowadza także tzw. ulgę 
dla klasy średniej dla osób za-
trudnionych na umowę o pracę 
i uzyskujący określony poziom 
przychodów. Nowy Polski Ład 
zakłada wiele zmian w podat-
kach. Już od 1 stycznia 2022 r. 
zmianie ulec ma skala podat-
kowa. Projekt ustawy zakłada 
zmianę wysokości progów 
podatkowych z 85 528 zł na 
120 000 zł rocznego dochodu. 
Pierwszy próg podatkowy 
zostanie podniesiony o 34 472 
tys. zł. Drugi próg podatkowy 
od którego płaci się 32% podat-
ku będzie rozpoczynał się po 
przekroczeniu kwoty 120 tys. 
złotych. Według szacunków 
resortu finansów na zmianie 
skorzysta 620 tys. podatników, 
którzy teraz płacą 32-proc. po-
datek, po zmianach rozliczą się 
według stawki 17%. Na zmia-
nach podatkowych Polskiego 
Ładu skorzysta niemal 18 mln 
Polaków.

Na 2022 rok rząd w ramach 
Polskiego Ładu przygotowuje 
szereg zmian. W Polskim 
Ładzie będą kontynuowane 

działania wspierające mate-
rialnie seniorów. Mają one 
dotyczyć m.in. seniorów z 
najniższymi emeryturami. 
W ramach reformy systemu 
podatkowego emerytury i 
renty zostaną podwyższo-
ne o wysokość podatku dla 
świadczeń do poziomu 2500 
zł. Oznacza to, że przeciętny 
emeryt będzie otrzymywał 
nawet 2000 zł rocznie więcej. 
Polski Ład ma być korzystny 
dla większości emerytów, są 
jednak także seniorzy, którzy 
na zmianie systemu podatko-
wego stracą. Na zmniejszenie 
otrzymywanej kwoty muszą 
szykować się seniorzy, którzy 
wypracowali emerytury co 
najmniej na poziomie 4900 
zł brutto, czyli osób, które 
m.in. były aktywne zawodowo 
dłużej i dzięki temu otrzymały 
wyższe świadczenia.

Poniżej przypominamy 11 
punktów programowych „Zło-
ta jesień życia”: Emerytury bez 
podatku do 2500 zł, Elastycz-
na praca dla osób w wieku 
przedemerytalnym, Zerowy 
PIT dla osób pracujących po 
osiągnięciu wieku emerytal-
nego, Program

A k t ywność  +,  Kor pus 
wsparcia seniorów, Bezpie-
czeństwo pod ręką, Darmowe 
Leki 70+, Specjalne placówki 
łączące pokolenia, Centra 
usług społecznych dla Pola-
ków wracających z zagranicy, 
Pomoc IT dla seniora, Walka 
z przemocą domową wobec 
dzieci i rodziców.

Roman Szymański

Choroba Alzheimera jest uwa-
żana za chorobę nieuleczalną, 
gdyż jak do tej pory nie wyna-
leziono leku, ani też metody le-
czenia, które spowodowałyby 
skuteczne zatrzymanie choro-
by, ani tym bardziej cofnięcie 
powstałych już uszkodzeń 
w mózgu chorego. Nie zna-
czy to jednak, że w chorobie 
Alzheimera nie podejmuje 
się żadnego leczenia. Wręcz 
przeciwnie – istnieją leki i 
metody terapeutyczne, które 
spowalniają rozwój choroby i 
łagodzą jej objawy. Im szybciej 
zostanie wdrożone leczenie, 
tym większa szansa na po-
wolny i stosunkowo łagodny 
przebieg choroby. Stąd też 
osób z podejrzeniem choroby 
Alzheimera nie powinno się 
zostawiać bez pomocy lekarzy
-specjalistów.Komfort chorego 
to także zadbanie o jego psy-
chikę.Leczeniem osób z cho-
robą Alzheimera zajmują się 

przede wszystkim neurolodzy, 
psychiatrzy i geriatrzy. Nie ma 
jednego, ogólnie przyjętego 
schematu leczenia – terapia 
musi być zawsze dostosowana 
do predyspozycji chorego, 
stopnia zaawansowania cho-
roby i jej indywidualnego 
przebiegu. Podstawą leczenia 
jest zazwyczaj terapia farma-
kologiczna z zastosowaniem 
leków prokognitywnych, czy-
li takich, które usprawniają 
procesy poznawcze i procesy 
pamięci u chorych oraz leków 
poprawiających przepływ krwi 
w naczyniach mózgowych. 
Niekiedy stosuje się także 
leki antydepresyjne, nasenne 
i neuroleptyki (np. gdy chory 
przejawia silne zachowania 
agresywne lub cierpi na uro-
jenia).

Choroba Alzheimera powo-
duje nieodwracalne zmiany w 
mózgu chorego, prowadząc 
niekiedy do zmiany jego oso-

bowości i agresywnych zacho-
wań, a jedną z najczęstszych 
problematycznych sytuacji, z 
którymi musi borykać się opie-
kun osoby chorej, jest agre-
sja. Może przyjmować różne 
formy: wyzywanie opiekuna, 
używanie wulgaryzmów, krzy-
czenie, okazywanie zazdrości, 
szantaż emocjonalny, a tak-
żeformę fizyczną (kopanie, 
gryzienie, szarpanie się, bicie 
opiekuna, rzucanie przed-
miotami itp.). Nie zawsze 
jednak tak się dzieje. Szacuje 
się, że problem ten dotyczy 
ok. 40-50% osób z chorobą 
Alzheimera. Pozostali chorzy 
mogą również wykazywać 
zmiany w osobowości, ale bez 
okazywania agresji. Przeważ-
nie skierowana w stronę naj-
bliższych osób, spędzających 
z chorym dużo czasu. Jest to 
bardzo bolesne dla opiekuna, 
tym bardziej gdy doświadcza 
się ze strony osoby najbliższej.

Trzeba pamiętać, że choro-
ba Alzheimera całkowicie 
zmienia życie chorego i jego 
najbliższych – chory najpierw 
potrzebuje asysty i wsparcia, 
a następnie ciągłej obecności 
opiekuna i jego pomocy przy 
wszystkich niemal czynno-
ściach, również tych fizjolo-
gicznych. Ponadto opieka nad 
chorym na Alzheimera wyma-
ga dużej sprawności fizycz-
nej, odporności psychicznej 
i cierpliwości, a nie wszyscy 
posiadają takie predyspozycje.

Należy pamiętać, że agresja 
u osób z chorobą Alzheime-
ra jest wynikiem uszkodzeń 
mózgu (głównie ośrodków 
odpowiedzialnych za kontrolę 
nad emocjami) i nie należy 
obarczać za nią winą ani same-
go chorego, ani jego opiekuna. 
W związku z utratą funkcji po-
znawczych u większości cho-
rych występuje podwyższony 
poziom lęku i to właśnie on 

leży u podstaw agresywnych 
zachowań. Dodatkowo zacho-
wania te mogą być wywołane 
przez rozmaite czynniki, np. 
gdy chory nie rozumie sytu-
acji, w której się znalazł, ani 
tego co do niego mówimy, nie 
rozpoznaje osób, jest pogania-
ny, przymuszany do czynności, 
których nie chce w danej chwi-
li wykonywać, cierpi fizycznie 
itp. Istnieją rozmaite sposoby 
na radzenie sobie z agresją u 
chorych na Alzheimera. Rolą 
opiekuna jest między innymi 
analizowanie na bieżąco, czy 
wszystkie potrzeby chorego 
są zaspokojone. Ze względu 
na konkretną przypadłość nie 
zawsze może on wskazać, co 
go martwi, boli bądź czego po-
trzebuje. Dlatego obserwacja 
oraz odpowiednia interpretacja 
jest nieocenionym sposobem 
zapobiegania agresji. O znale-
zionej przyczynie warto poin-
formować wszystkich domow-

ników, a także osoby mające 
kontakt z chorym. Pozwoli to 
uniknąć stresujących sytuacji.
Przede wszystkim opiekun 
chorego powinien nauczyć się 
rozpoznawać sytuacje wywo-
łujące agresję u podopiecz-
nego i starać się ich unikać. 
W sytuacji, gdy dojdzie już 
do wybuchu agresji należy 
zachować spokój i próbować 
odwrócić uwagę chorego od 
czynnika, który sprowokował 
agresję. Gdy ataki są wyjątko-
wo częste i dokuczliwe, a na-
wet niebezpieczne konieczne 
może okazać się zastosowanie 
terapii farmakologicznej, która 
pozwoli choremu wyciszyć się 
i lepiej panować nad emocjami. 
Należy jednak pamiętać, że 
najlepsze efekty przynoszą 
odpowiednie zachowania opie-
kuna, również w zakresie za-
pobiegania wybuchom agresji 
u chorego!

Roman Szymański

Polski Ład – dla seniora

Rola opiekuna w chorobie Alzheimera

U papieża Franciszka na au-
diencji był nuncjusz apostol-
ski w Polsce abp. Salvatore 
Pennnacchio. Przedstawił 
papieżowi prawdziwy obraz 
polskiego Kościoła, że jest w 
stanie krytycznym. 

Wkrótce po audiencji nasi 
biskupi zostali w trybie pilnym 
wezwani do Rzymu. Wiado-
mość powtórzyły wszystkie 
media. Przypuszczenie, że 
papież traci powoli cierpliwość 
do polskiego Episkopatu, po-
nieważ wyraźnie lekceważy 
papieskie decyzje i polecenia. 
Każdy biskup diecezjalny jest 
zobowiązany raz na pięć lat 
złożyć wizytę „ad limina”, 
czyli sprawozdanie ze swojej 
działalności. Nie ulega wątpli-
wości, że rozmowy będą dłuż-
sze i papież będzie miał dużo 
do powiedzenia biskupom pol-
skim. Wiele osób związanych z 

Watykanem zwraca uwagę, że 
do Watykanu napływa coraz 
więcej zgłoszeń, wskazujących 
na zaniedbania polskich bisku-
pów przy wyjaśnianiu spraw 
dotyczących wykorzystania 
seksualnego małoletnich przez 
część duchownych. To nie są 
pojedyncze sprawy, a jest ich 
zdecydowanie więcej. Powoła-
nie Komisji Rządowej, czy Ko-
misji Episkopatu, nic nowego 
nie wniosło. Przedstawiciele 
Fundacji „Nie lękajcie się” 
oraz posłanka Joanna Scheu-
ring-Wielgus w lutym 2019 
roku przekazali papieżowi 
raport o nadużyciach seksu-
alnych duchownych w Polsce 
i braku reakcji polskiego epi-
skopatu na przypadki pedofilii 
wśród księży. 

We wrześniu  biskupi mają 
być w Rzymie.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

Polscy biskupi wezwani do Rzymu?
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Senat w czerwcu br. przygo-
tował i przyjął ustawę umoż-
liwiającą ze skorzystania z 
bonu turystycznego przez 
seniorów. Jednak w kolejnych 
posiedzeniach sejmu ustawa 
nie była procedowana. Według 
senackiej ustawy seniorzy mo-
gliby skorzystać z bonu tury-
stycznego jeszcze we wrześniu 
tego roku.Z rozszerzonego 
500+ na wypoczynek sko-
rzystać mogłoby 9 mln osób.
Przypomnijmy, że rok temu 
w związku z pandemią rząd 
wprowadził bon turystyczny 
do wykorzystania na wypo-
czynek dla dzieci w Polsce. 
Chodziło głównie o to, by 
wesprzeć branżę turystyczną, 
która w trakcie walki z epide-
mią poniosła ogromne straty.

Na senackiej inicjatywie 
najpewniej zakończy się po-
mysł dopłacania seniorom 
do wyjazdów. Sejm nie chce 
zająć się ustawą o rozszerzeniu 
bonu turystycznego na eme-
rytów i rencistów.Posłowie od 
początku nie są entuzjastami 

tego pomysłu i nie przekonuje 
ich tłumaczenie, że wsparcie 
osób starszych przełoży się 
na branżę turystyczną, a o to 
przecież chodzi w bonie tu-
rystycznym. Sejm skutecznie 
sabotuje ustawę, przyjętą przez 
Senat. Mijają kolejne tygodnie, 
a głosowanie nad rozszerze-
niem bonu na kolejną grupę 
uprawnionych nie pojawiło się 
w porządku obrad.

Gdyby były wybory zapew-
ne sejm zająłby się tak ocze-

kiwaną przez osoby starsze 
ustawą, albowiem wszyscy 
wiedzą, że grupa potencjal-
nych wyborców, a jest ich ok. 
9 milionów, stanowi potężny 
elektorat, mający niejedno-
krotnie decydujący wpływ na 
wynik wyborów. Wynika z 
tego, że seniorzy kolejny raz 
odstawiani są na boczny tor, 
mimo zapewnień rządzących 
i składanych deklaracjach po-
mocy dla tej grupy społecznej.

Roman Szymański

Bon turystyczny utknął w Sejmie

W Rożnowie, wojewoda wiel-
kopolski Michał Zieliński 
podpisał porozumienie z bur-
mistrzem Obornik Tomaszem 
Szramą w sprawie upamiętnie-
nia miejsca straceń Wielkopo-
lan w lasach Rożnowskich. W 
miejscu kaźni,  wojewoda zło-
żył też kwiaty i zapalił znicz, 
upamiętniając w ten sposób 
ofiary masowych mordów.

- To miejsce ważne dla na-
szej historii. Zasługuje ono na 
pamięć potomnych. Chociaż 
od tamtych wydarzeń minęło 
już ponad osiemdziesiąt lat, 
my musimy pamiętać o Pola-
kach, którzy w okrutny sposób 
zostali pozbawieni życia - mó-
wił wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński.

Lasy Rożnowskie w powie-
cie obornickim, są miejscem, 
gdzie dochodziło do maso-
wych egzekucji i rozstrze-
liwania ludności polskiego 
pochodzenia. W 1939 roku, 
po agresji niemieckiego oku-
panta, rozpoczęły się masowe 
aresztowania, wywózki do 
utworzonego Generalnego 
Gubernatorstwa, masowe eg-
zekucje i rozstrzeliwania lud-
ności polskiego pochodzenia. 
Jednym z takich miejsc kaźni 
na mapie Wielkopolski są 
lasy Rożnowskie w powie-
cie obornickim. W okresie 
od października do grudnia 
1939 roku spoczęło tam, w 
masowych grobach, blisko 12 
tys. osób, także pacjenci zli-
kwidowanego przez Niemców 
Zakładu Psychiatrycznego w 
Owińskach.

Na mocy zawiązanego po-
rozumienia obszar masowych 

grobów zostanie przekazany 
pod opiekę gminy, która zajmie 
się ich utrzymaniem. Na miej-
scu zostanie zainstalowanych 
osiem tablic, informujących 

każdego z przybyłych o tragedii 
spoczywających tutaj ludzi. 
Gmina otrzyma na ten cel do-
tację w wysokości 21 500,00 zł.

Tomasz Stube

Miejsca straceń w lasach 
Rożnowskich

Wojewoda Wielkopolski Mi-
chał Zieliński podjął decyzję o 
rozpoczęciu projektu ewiden-
cji grobów wojennych z okresu 
II wojny światowej zlokalizo-
wanych na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego. 

Na podstawie szerokiej kwe-
rendy archiwalnej ustalono 923 
miejsca, gdzie powinny znajdo-
wać się obiekty grobownictwa 
wojennego z okresu 1939-1945. 
Obecnie rozpoczyna się ewi-
dencja terenowa, która pozwoli 
spisać wszystkie te obiekty, 
które zachowały się do na-

szych czasów i objąć je należytą 
opieką finansowaną z budżetu 
państwa. Przewidywany czas 
prac to około 2 lata. Efektem 
podjętych działań będzie pełna 
baza grobów  w postaci kart 
ewidencyjnych która pojawi 
się na stronie Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego,  a 
także odremontowanie tych 
obiektów, które wymagają 
pilnej interwencji. Planowane 
jest również wydanie kilku-
tomowej publikacji w wersji 
albumowej po całościowym 
opracowaniu materiału.

Projekt wpisuje się w do-
tychczasowe działania pro-
wadzone przez Wojewodę 
Wielkopolskiego. W roku 
2018 wspólnie z poznańskim 
Instytutem Pamięci Narodo-
wej wydano publikację Tobie 
Polsko na śmierć i życie! ewi-
dencjonującą groby poległych 
powstańców. Z kolei w 2020 r. 
ukazał się album pt. Za Boga i 
Ojczyznę prezentujący miejsca 
spoczynku żołnierzy, którzy 
oddali swe życie w wojnie 
1920 r. 

Tomasz Stube

Ewidencja grobów wojennych

Wieloletnie zaangażowanie 
w działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin zostało kolejny raz 
docenione. Mirosława Swo-
rowska jest jedną z osób, 
które wytrwale realizują 
zamierzone cele z wiązane 
z poprawą jakości życia 
osób z niepełnosprawno-
ściami. 

W 1996r za jej przewodnic-
twem i współpracy kilkunastu 
osób z gminy Rakoniewice 
powstała Społeczna Fundacja 
Pomocy Dzieciom. Organizo-
wane były pierwsze spotkania 
z rodzicami i opiekunami 
oraz prowadzone były zajęcia 
świetlicowe dla niepełno-
sprawnych dzieci. W krótkim 
czasie Fundacja przekształciła 
się w Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „SERCE”, które 
poprzez swoje działania po-
zyskiwało coraz więcej osób 
chętnych, które wpisywały się 
do organizacji. Stowarzyszenie 
utworzyło Warsztaty Terapii 
Zajęciowej gdzie początkowo 
w zajęciach brało udział 20 
osób, a dziś możliwość udziału 
w zajęciach terapeutycznych 
ma 50 osób z niepełnospraw-

nościami z terenu powiatu 
grodziskiego i wolsztyńskiego. 
Organizacja wspólnie z WTZ 
przeprowadziła wiele cieka-
wych zajęć, spotkań integra-
cyjnych, Pikników i Rajdów 
oraz Bali Charytatywnych. 
Dzieci, młodzież oraz ich 
opiekunowie korzystali z wy-
jazdów i wycieczek przez co 
nabywają umiejętności, spraw-
ność i samodzielność. Po kil-
kunastu latach prowadzenia 
działań Mirosława S. podjęła 
„wyzwanie” i przy pomocy 
projektu skierowanego dla 
uczestników WTZ utworzono 

Spółdzielnię Socjalną „Serce”                          
w Rakoniewicach. Jest jedno 
z pierwszych przedsiębiorstw 
społecznych, w których za-
trudnione są osoby niepełno-
sprawne. Mirosława S. go-
towa do poświęceń swoją 
pracowitością, sumiennością 
i wytrwałością zmienia życie 
wielu osób z niepełnosprawno-
ściami. Została uhonorowana 
przez stowarzyszenie otrzy-
mując godność Honorowego 
prezesa stowarzyszenia. Jej 
zasługi zauważone zostały 
także poza stowarzyszeniem 
ponieważ otrzymała odzna-
czenie „Zasłużony dla Po-
wiatu Grodziskiego” (2009) 
oraz „Medal okolicznościowy 
z okazji 25-lecia Systemu 
Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych z Wielkopolsce” 
(2016). Z dumą także w dniu 
27.08.2021 odebrała order 
„Srebrny Krzyż Zasługi”, 
który został nadany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej podczas Uroczystości 
w Wielkopolskim urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu. 

Serdecznie Gratulujemy 
życząc zdrowia, wytrwałości 
i spełnienia marzeń.

K.K.

Po dwóch tygodniach za-
kończyły się Igrzyska Para-
olimpijskie w Tokio. Ekipa 
Polska zdobyła 25 medali 
w tym: 7 złotych, 6 srebrnych 
i 12 brązowych .Klasyfikację 
medalową wygrali Chiń-
czycy, a Polska zajęła 
17 miejsce. Najwię-
cej medali zdoby-
li w naszej ekipie 
zdobyli  lekkoatleci 
11, tenisiści stoło-
wi 7. Szereg zajęło  
lokaty od 4 – 6 miej-
sca. Ponadto mieliśmy 
w ekipie 33 debiutantów 
na 89 zawodników. Mieliśmy 
również jeden epizod nieprzy-
jemny  ponieważ stwierdzono 
w organizmach naszych kola-

rzy Marcina Polaka i jego pilo-
ta  Michała Ładosza zakazane 
substancje. By zdobyć medal 
trzeba było ustanowić rekordy 
świata lub rekordy olimpij-
skie. To świadczy jak wysoko 

przesuwa się granica 
ludzkich Możliwo-

ści. Już przed 5 
laty na Igrzyskach 
Paraolimpijskich 
w Rio bito szereg 
nowych rekordów. 
W R io byl iśmy 
w 10 klasyfikacji 

meda lowych. Jest 
na czymś popracować 

w najbliższym czasie. Do 
Paryża  na Igrzyska Paraolim-
pijskie  w 2024 roku będzie  
trzeba popracować i wykonać 

ciężką pracę i zmienić pracę 
w sztabach szkoleniowych. 
Będą potrzebne spore finanse 
na obozy sportowe ,sprzęt ,sty-
pendia sportowe itp. Już teraz 
Ministerstwo musi przyjąć 
duży program finansowy ,bo 
3 lata jest krótki okres czasu. 
Samorządy będą musiałaby 
podjąć pomoc dla związków 
sportowych w szybkim czasie. 
Naszym sportowcom para-
olimpijczykom – 89 składamy 
podziękowania za

wysiłek i zdobycia 25 me-
dali. Trudno było nieraz prze-
stawić się na tutejszy klimat w

Tokio. Będziemy śledzić 
przygotowania do Igrzysk 
Paraolimpijskich w Paryżu. 

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

Srebrny Krzyż Zasługi dla Mirosławy 
Sworowskiej z Rakoniewic

Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio zakończone.

Uroczystości związane z ob-
chodami 82 rocznicy Wy-
buchu II Wojny Światowej 
w Poznaniu rozpoczęły się 
od uroczystej Mszy św. na 
wzgórzu św. Wojciecha, w 
Bazylice pod wezwaniem św 
.Józefa. Po mszy uczestnicy 
udali się pod pomnik Armii 
Poznań. Uroczystość miała 
charakter wojskowy. Na czele 
szła orkiestra reprezentacyjna 
wojsk powietrznych

kraju, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele władz woje-
wództwa wielkopolskiego, 
delegacje służb mundurowych 
,organizacji społecznych, kom-
batanckich, zakładów pracy, 
harcerze i mieszkańcy Po-
znania. Głos zabrał wojewoda 
M. Zieliński. Wspomniał o 
dzisiejszej  rocznicy, udziale 
Armii Poznań w II wojnie 
światowej szczególnie zwy-
cięskiej bitwie nad Bzurą. Z 
Armii Poznań liczącej 140 
000 żołnierzy pod dowódz-
twem generała Kutrzeby do 
Warszawy dotarło 12 000. 
Część zginęła, dostała się do 
niewoli niemieckiej. Zginęło 
6 mln ludności polskiej w II 
wojnie światowej, a na całym 
świecie 60 milionów. Z-ca 
prezydenta m. stołecznego 
Poznania Wiśniewski omó-
wił udział poznaniaków w II 
wojnie światowej. Delegacja 

przedstawicieli władz woje-
wództwa wielkopolskiego w 
składzie; wojewoda Zieliń-
ski, marszałek M. Wożniak, 
z-ca Prezydenta m. stołecz-
nego Poznania  Wiśniewski, 
członek Zarządu Starostwa 
Poznańskiego P. Zalewski 
złożyli wspólny wieniec pod 
Pomnikiem Armii Poznań. 
Po delegacji składali wieńce 
i wiązanki przedstawiciele: 
służb mundurowych; wojska, 
policji,  straży pożarne, stra-

ży granicznej, żandarmerii, 
więziennictwa, organizacji 
kombatanckich, społecznych, 
zakładów pracy, harcerze i 
mieszkańcy m. stołecznego 
Poznania. W uroczystości 
brała udział delegacja wojsk 
amerykańskich z Poznania.

Odbył się Apel Poległych, 
Orkiestra odegrała melodię 
śpij kolego a na końcu hymn 
Wojska Polskiego.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

 82 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
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Jest już otwarty parking przy 
dworcu kolejowym w Ko-
ścianie. Zakończone zostały 
odbiory techniczne i udo-
stępniono bezpłatne miejsca 
parkingowe dla ok. 100 samo-
chodów i 300 rowerów. 

Inwestycję wykonała spółka 
PKP Polskie Linie Kolejowe, 
w ramach modernizacji linii 
kolejowej Poznań-Wrocław. 
Samorząd miasta Kościa-
na będzie ponosił  koszty 
oświetlenia i utrzymania tego 
terenu. Parking rowerowy 
zyskał zadaszenie w postaci 
zabytkowej wiaty kolejowej, 
przeniesionej z peronu 2.  
Parking to znaczne ułatwienie 
dla podróżnych. Zyskaliśmy 

doskonałe połączenia komu-
nikacyjne, dwa bezkolizyjne 
wiadukty w mieście, jak i 
więcej połączeń ze stolicą 
województwa, dzięki ko-

lei metropolitalnej. – mówi 
Burmistrz Piotr Ruszkiewicz 
– Dopełnieniem jest parking 
przy dworcu, na który miesz-
kańcy czekali od dawna.    

Parking przy dworcu otwarty

Projekt „Szatnia na Medal” za-
kładał remont szatni w budyn-
ku przy Stadionie Miejskim w 
Kościanie. Kwota przyznane-
go dofinansowania wyniosła 
54.500,00 zł, łączna kwota 
inwestycji to: 109.944,34 zł. 
„Szatnia na medal” to działa-
nie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego skierowane 
do samorządów lokalnych, 
czyli powiatów i gmin nasze-
go regionu. Jego celem jest 
zbudowanie pozytywnego 
wizerunku sportu kojarzonego 
ze zdrowiem oraz higieną i 

poprawa warunków ogólnodo-
stępnych budynków szatniowo 
– sanitarnych przy obiektach 
sportowych.

Jest to już 4 i ostatnia zmo-
dernizowana szatnia w bu-
dynku przy Stadionie Miej-
skim w Kościanie w ramach 
projektu „Szatnia na medal”. 
Tym samym obiekt zyskał 
wyremontowane i nowoczesne 
zaplecze, które będzie służyło 
zawodnikom korzystającym 
z infrastruktury stadionowej 
– podkreśla burmistrz Piotr 
Ruszkiewicz.

W dniach 20 - 22 sierpnia 
odbył się w Kościanie maraton 
kulturalny „ROZRYWKA 
ZE SMAKIEM”, w ramach 
którego miały miejsce: zlot 

foodtrucków, koncerty, strefy 
dziecka oraz mnóstwo innych 
atrakcji, a wszystko to na Placu 
Wolności i scenie plenerowej 
KOK.

W niedzielę 15 sierpnia br 
na kościańskich łazienkach 
zorganizowana została Strefa 
Chillout. W programie prze-
widziano wiele atrakcji dla 
dzieci, pokazy i wystawy. 
W tym dniu była możliwość 
darmowego wypożyczenia 
kajaków. Była również okazja 
do wymiany książek w ramach 
Bookcrossing. Wiele osób sko-
rzystało ze strefy piknikowej 
oraz wspólnegogrillowania. 
Oprawę muzyczną zapewnił 
DJ EMEK. Dodatkowo w 
ramach wydarzenia można 
było zaszczepić się jednodaw-
kową szczepionką Johnson & 
Johnson w punkcie szczepień 
w kościańskim szpitalu. 

Cztery szatnie na medal

Rozrywka ze smakiem

Strefa chillout na Łazienkach

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

(Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do  oddania

w darowiznę 

Przeznaczenie  nieruchomości:  Zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Wielichowo działka nr 332/5, położona w obrębie Reńsko,  znajduje się  częściowo w

terenie oznaczonym  symbolem  M- tereny z wiodącą funkcją mieszkaniową oraz  częściowo w terenie gruntów

rolnych. Natomiast zgodnie  z wypisem z ewidencji gruntów i budynków  teren ten  oznaczono jako teren

rekreacyjno-  wypoczynkowy.  Dla  ww.   działki  nie  wydano  decyzji  o  warunkach  zabudowy.  Ponadto

przedmiotowa  nieruchomość  nie  jest  objęta   decyzją  o  środowiskowych  uwarunkowaniach   dotyczących

inwestycji celu publicznego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:  

Aktualnie   przedmiotowa nieruchomość  pozostaje  we władaniu  Gminy  Wielichowo,  która  ponosi  również

koszty jej utrzymania.  Znajduje się na niej  budynek użytkowy  oraz  obiekty małej architektury- plac zabaw.

Opis nieruchomości:  Działka nr 332/5 jest  to teren porośniętym trawą i kilkoma krzewami z budynkiem

użytkowym oraz  obiektami małej architektury- piaskownica,  huśtawki, bramki do gry w piłkę.

Termin do złożenia wniosku wynosi: 6 tygodni  od dnia podania do publicznej  wiadomości  osobie,  która

spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o

gospodarce  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  2020  r., poz. 1990), wykaz

wywiesza się na okres 21 dni.

* Osoba wyznaczona do kontaktu  Katarzyna Rabiega- Łakoma

Nr telefonu: 614452532

Miejscowość

(obręb 

ewidencyjny)

Adres 

nieruchomości

Nr 

działki

Powierzchnia 

działki

Nr księgi

wieczystej

Wartość 

nieruchomości 

0007  Reńsko 332/5

 

0,3408ha PO1S/00011709/6 165.149,00 zł

(przed

remontem)

194.000,00 zł

(po remoncie)
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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” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 

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
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POWIAT GRODZISKI

Pierwszy dzwonek zabrzmiał 
w środę (01.09.) dla 2096 
uczniów szkół, dla których 
Powiat Grodziski jest organem 
prowadzącym.

W inauguracyjnych apelach 
uczestniczyli Starosta Grodzi-
ski – Mariusz Zgaiński oraz 
Przewodniczący Rady Powia-
tu Grodziskiego –Sebastian 
Skrzypczak.

Najbardziej liczny jest Ze-
spół Szkół Technicznych, 
w którym uczyć się będzie 
1710 osób, natomiast w Li-
ceum Ogólnokształcącym im 
Juliusza Słowackiego - 386 
uczniów.

Wszystkim Uczniom i Ka-
drze Pedagogicznej życzy-
my udanego roku szkolnego 
2021/2022!

Inauguracja roku szkolnego

1 września 2021 r. przypada 
82. rocznica wybuchu II wojny 
światowej – największej i naj-
krwawszej wojny w historii 
ludzkości. Po odśpiewaniu 
Hymnu Państwowego i wystą-
pieniu Starosty Grodziskiego 
Mariusza Zgaińskiego, w któ-
rym podkreślił wagę pamięci 
o wydarzeniach sprzed 82 lat, 
dla uczczenia pamięci wszyst-
kich ofiar, poległych oraz 
zamordowanych, przy grodzi-
skim Pomniku Wdzięczności 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze. W uroczystości wzięli 

przedstawiciele samorządu 
powiatowego, samorządów 
miejskich i gminnych z terenu 
Powiatu Grodziskiego, przed-
stawiciele jednostek organi-
zacyjnych, szkół i placówek 
oświatowych, reprezentanci 
służb mundurowych, orga-
nizacji społecznych, gospo-
darczych i politycznych oraz 
harcerze, młodzież szkolna, 
klasy mundurowe, Grupa Re-
konstrukcji Historycznych 
„Gratz”, a także mieszkańcy 
Grodziska Wielkopolskiego 
i Powiatu Grodziskiego.

W poniedziałek, 30 sierpnia 
2021 roku przedstawiciele 
Powiatu Grodziskiego pod-
pisali umowę na przebudowę 
i rozbudowę pomieszczeń, 
z przeznaczeniem na utwo-
rzenie Oddziału pielęgnacyjno 
- opiekuńczego w grodziskim 
szpitalu. W ramach inwe-
stycji oddanych zostanie do 
dyspozycji mieszkańców 35 
łóżek w 12 pokojach z ła-
zienkami, gabinet zabiegowy, 
sala terapii zajęciowej, sala 
rehabilitacji, pokój dzienne-
go pobytu oraz pomieszcze-
nia towarzyszące. Oddział 
pielęgnacyjno - opiekuńczy 
będzie oddziałem udzielają-

cym całodobowych świadczeń 
zdrowotnych, obejmujących 
leczenie, pielęgnację i rehabi-
litację pacjentów, którzy nie 
wymagają już hospitalizacji 
na oddziałach zabiegowych, 
ale ze względu na stan zdrowia 
wymagają fachowej, długoter-
minowej opieki. Zakończenie 
inwestycji zaplanowane jest na 
połowę 2022 roku. Zadanie, 
po przeprowadzeniu proce-
dury przetargowej, zrealizuje 
Konsorcjum Firm: OBUD 
Michał Budziński, oraz OBUD 
INVEST POLSKA Sp. z o.o., 
Sp.K. Całkowity koszt realiza-
cji inwestycji wyniesie prawie 
siedem i pół miliona złotych.

82.Rocznica Wybuchu 
II Wojny Światowej

Zakład pielęgnacyjno 
– opiekuńczy
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Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86

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

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

a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 

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

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

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

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

GMINA OPALENICA

W czwartek 19 sierpnia w 
auli w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Opa-
lenicy odbyło się kolejne 
spotkanie władz z czterna-
stu gmin i trzech powiatów 
– obszaru Funkcjonowania 
Zachodniej Części Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Podczas majowego spotka-
nia ustalono, że w imieniu 
wszystkich jednostek gmina 
Opalenica będzie realizowała 
zadania w na rzecz Obszaru 
Funkcjonowania Zachodniej 
Części Województwa Wiel-
kopolskiego. W związku z 
powyższym rady gmin Ku-
ślina, Lwówka, Miedzichowa, 
Nowego Tomyśla, Zbąszynia, 
Przemętu, Siedlca, Wolszty-
na, Rakoniewic, Wielichowa, 
Granowa i Kamieńca oraz po-
wiatu wolsztyńskiego podjęły 
stosowne uchwały w sprawie 
powierzenia zadań. Pozostałe 
jednostki – powiat nowotomy-
ski, powiat grodziski i gmina 
Grodzisk Wielkopolski zade-
klarowały podjęcie podobnych 
aktów do końca września. 

Konsekwencją podjętych 
uchwał było podpisanie poro-
zumień oraz utworzenie Biura 
Koordynacyjnego, będącego 
komórką organizacyjną w 
strukturze Urzędu Miejskiego 
w Opalenicy. 

Biuro będzie realizowało 
zadania wynikające w szcze-
gólności z:

a porozumienia zawartego 
pomiędzy Gminą Opalenica a 
jednostkami samorządu tery-

torialnego będących członka-
mi Obszaru Funkcjonowania 
Zachodniej Części Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w celu 
opracowania strategii i pozy-
skania budżetu na zawarte w 
niej zadania z zewnętrznych 
środków w perspektywie fi-
nansowej 2021-2027;

a współpracy z jednostka-
mi samorządu terytorialnego 
będącymi członkami Obszaru 
Funkcjonowania Zachodniej 
Części Województwa Wielko-
polskiego; 

a obsługi administracyjnej:
a zawiadamianie członków 

Obszaru Funkcjonowania Za-
chodniej Części Wielkopolski 
o miejscu i terminie posiedzeń, 

a udostępnianie materiałów, 
dokumentów,

a sporządzanie protokołów 
z posiedzeń,

a gromadzenie i przecho-
wywanie dokumentacji zwią-
zanej z posiedzeniami, 

a gromadzenie i udostęp-
nianie informacji w zakresie 
działalności;

a współpracy z podmiota-

mi zewnętrznymi w kwestii 
opracowywania dokumentów 
dotyczących Obszaru Funk-
cjonowania Zachodniej Części 
Wielkopolski;

a monitorowania stanu 
realizacji prac nad wspólną 
Strategią Zachodniej Części 
Województwa Wielkopol-
skiego;

a rozl iczania środków 
finansowych, zapewniają-
cych sprawne zarządzanie  
i funkcjonowanie Biura Koor-
dynacyjnego.

Ideą współpracy jest zwró-
cenie uwagi, że do tej pory re-
gion Zachodniej Wielkopolski 
nie mógł liczyć na szczególne 
wsparcie w funduszach UE 
oraz był pomijany w zakresie 
strategicznych projektów dla 
Wielkopolski, a poszczególne 
jednostki miały nikłe szan-
se na pozyskanie środków z 
funduszy. Działanie w tak 
licznej grupie budzi nowe, 
szersze możliwości uzyska-
nia dofinansowań inwestycji. 
Daje możliwość pokazania jak 
ogromne znaczenie ma wspar-

cie finansowe przedsięwzięć 
na różnych obszarach, m.in.: 
infrastruktura, gospodarka 
niskoemisyjna, ochrona środo-
wiska, aktywizacja zawodowa, 
czy rozwój społeczny i kultu-
rowy, które w znaczący sposób 
zniwelują różnice pomiędzy 
jednostkami w regionie, a 
także w stosunku do pozostałej 
części Wielkopolski. 

Wyjściowym celem wspól-
nego działania było opracowa-
nie i realizacja Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, 
aktualnie współpraca opiera 
się na stworzeniu wspólnej 
Strategii Zachodniej Wielko-
polski, w której przedstawione 
zostaną problemy, z którymi 
boryka się cały rejon oraz po-
szczególne jednostki, a także 
wspólne cele strategiczne, 
których realizacja pozwoli na 
zrównoważony i trwały rozwój 
powiatów i gmin. Kolejne spo-
tkanie zaplanowano z końcem 
września, podczas którego 
przedstawiony zostanie projekt 
Strategii Zachodniej Wielko-
polski. 

Utworzenie Biura Koordynacyjnego
Rozpoczęła się budowa ścieżki 
rowerowej po  nieistniejącym 
torze kolejowym w nasypie na 
terenie Opalenicy, n w obrębie 
skrzyżowań z ulicami Wyzwo-
lenia, Młyńską i 3 Maja.

Nowa droga rowerowa jest 
budowana na ponad 670 me-
trowym odcinku, dokładnie od  
4+120,50km do 4+794,50km. 
Zostanie tam wykonana na-
wierzchnia z kostki bruko-
wej. Co więcej, od początku 
ścieżki – patrząc od ulicy 3 
Maja, a więc od 3+696km do 
4+794,50km dodatkowo zosta-
nie wykonana infrastruktura 
towarzysząca w postaci:

a niezależnego oświetlenia 
drogowego - 31 lamp hybry-
dowych;

a montażu wraz z utwar-
dzeniem ławek wielofunk-
cyjnych solarnych w  ilości 2 
kompletów;

a montażu 8 ławek wan-
daloodpornych z koszami na 
śmieci;

a montażu prefabrykowane-
go muru oporowego z balustra-
dą U11 w obrębie istniejącego 
przepustu;

a montażu barier ochron-
nych U12 obustronnie na od-

cinku ze znacznymi skarpami;
a zjazdu obustronnego (do-

jazd do gruntów rolnych);
a montażu barier ochron-

nych U12 na skrzyżowaniach 
ścieżki z ulicami;

a 2 aktywnych przejść dla 
pieszych (ulice Wyzwolenia i 
Młyńska);

a montażu 2 punktów ser-
wisowych dla obsługi rowerów.

Ponadto powstaną 2 ławki 
solarne, czteroosobowe ze sto-
likiem przeznaczone do użytku 
w przestrzeni publicznej, która 
pełni rolę hot spotu, a dzięki 
zasilaniu jej energią słoneczną 
wytwarzaną na zadaszeniu in-
stalacji fotowoltaicznej, może 
służyć również do ładowania 
urządzeń elektrycznych-  table-
tów, smartfonów, laptopów, itp.

Wartość robót, to 1 101 459,56 
zł brutto, a zadanie współfinan-
sowane jest ze Środków Unii 
Europejskiej, w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 dla działania 
3.3 „Wspierania strategii nisko-
emisyjnych w tym mobilność 
miejska”, poddziałania 3.3.1. 
„Inwestycje w obszarze trans-
portu miejskiego”.

Budowa ścieżki rowerowej
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„ Na miły Bóg, życie nie po 
to jest, by brać… I aby żyć 
siebie samego trzeba dać…! ( 
S. Soyka „Tolerancja”)

Nawet najwięksi optymiści, 
których nie brakuje wśród 
Organizatorów, nie spo-
dziewali się, że trzydniowe 
obcowanie z KULTURĄ 
w Gminie Kamieniec 
zakończy się ogromnym 
sukcesem. 

Centrum Kultury i Gminna 
Biblioteka Publiczna – orga-
nizator niezwykłego przedsię-
wzięcia to „maleńka” kilku-
osobowa „załoga”, do której 
dołączyły Urząd Gminy, OSP 
z Kamieńca i Parzęczewa 
i kilkunastu „śmiałków - wo-
lontariuszy”, w tym dziew-
czyny z Rady Sołeckiej razem 
stworzyli projekt, ponownie 
zakładając cel charytatywny. 
Tym razem zbierano pienią-
dze na leczenie i rehabilitację 
trojga „pięknych, młodych 
ludzi” – Honoraty, Tomasza 
i Adriana – podopiecznych 
Fundacji.W sumie udało się 
zebrać 41 909,97 złotych ( 
w tym oprócz zbiórek wpłaty 
sponsorów, licytacje, loteria 
fantowa, itp.).

Organizatorzy pragną po-
dziękować wszystkim wo-
lontariuszom, współorgani-
zatorom i partnerom tych 
wyjątkowych zdarzeń.

W dniu 29 sierpnia 2021r. 
podczas II Kamienieckich 
Dni Kultury w ramach ak-

cji promocyjnej Narodo-
wego Programu Sczepień, 
pracownicy Urzędu Gminy 
Kamieniec przekazywali 
gadżety promocyjne pro-
mujące szczepienia przeciw 
wirusowi Sars-Cov-2 na 
terenieGminy Kamieniec. 
Jednocześnie przypomniano 
o funkcjonującym na terenie 
Gminy punkcieszczepień 
oraz informowano o moż-

liwości zaszczepienia się 
jednodawkową szczepionką 
Johnson&Johnson - akcja 
strażaków gminy Kamieniec, 
która trwa do 22.10.2021r. 

W tym samym dniu 
Gmina Kamieniec przy-
gotowała stanowisko, na 
którym można było z po-
mocą rachmistrza dokonać 
spisu wNarodowym Spisie 
Powszechnego 2021.

II Kamienieckie Dni Kultury – to już historia, 
ale jakże niezwykła…

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZOWANYCH SZCZEPIEŃ 
PRZECIW COVID-19 W GMINIE KAMIENIEC

Urząd Gminy Kamieniec oraz Ochotnicza Straż Pożarna informują o możliwości zaszczepienia się 
przeciw COVID-19 jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson – osoby dorosłe.

Szczepienia odbywać się będą w SPZOZ Kościan, ul. Szpitalna 7  (SZPITAL).
Szczepienie to wymaga zgłoszenia się do Urzędu Gminy Kamieniec telefonicznie 
(tel. 61 44 30 700) bądź osobiście (sekretariat), celem zapisania na szczepienie.

Termin zapisów: do dnia 22.10.2021r.

Transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 zostanie zapewniony przez 
Organizatorów.
Wszelkie formalności zostaną dopełnione na miejscu w punkcie szczepień.
Zainteresowane osoby proszone są o posiadanie maseczki, własnego długopisu i dowodu osobistego.

INFORMACJA W SPRAWIE NARODOWEGO 
SPISU POWSZECHNEGO 2021

Gminne Biuro Spisowe w Kamieńcu informuje, że w związku z rozpoczętym od dnia  1 kwietnia 
2021r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, istnieje możliwość dokonania 

samospisu internetowego w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec.
Wszyscy mieszkańcy gminy chcący skorzystać z tej możliwości proszeni są o kontakt telefoniczny 
(61 44 30 711), bądź osobisty z koordynatorem Panią Violettą Tuszyńską.Narodowy Spis Ludności 

i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. 
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS 

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

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

JUŻ DOSTĘPNA NOWA KOLEKCJA 2021 !!! 

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAŃCUCHOWA 749,-799,-

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1100 zł /tona 
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOMU

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863


