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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

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 - GRANO-
WO - KARGOWA -  PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

ZATRUDNIMY
absolwenta 

studiów budowlanych

Izomet Piskorz 
Spółka Jawna, 

Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18    

   biuro@izomet.pl

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół, 
wykonując wymianę opon, wyważanie kół 
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda 
będzie bezpieczna niezależnie od warunków 
pogodowych.
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PORZUCEK4.

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 580 zł /tona 
a blacha 430 zł/tona
a puszka 3,50 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

M
ateriał w

yborczy KW
 Prawo i Sprawiedliwość

workowa 
kora sosnowa

Przedsiębiorstwo WELLTON Sp. z o.o.
JAROMIERZ 101A, 64-225 Kopanica

POSEZONOWA WYPRZEDAŻ WYBRANEGO ASORTYMENTU

tel. 692 497 473, 692 370 968
sprzedaż online 

kontakt 693 408 070
online@wellton.pl 

www.wellton.pl
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Prezes Jarosław Kaczyński 
ogłosił pana liderem listy 
wyborczej do Sejmu z okrę-
gu 38, dlaczego? 
W swoim życiu zawsze byłem 
blisko ludzkich spraw. Po 
odbyciu służby wojskowej, 
podjąłem pracę w Rejonie 
Dróg Publicznych w dziale 
utrzymania. Kiedy zaczęły 
działać Niezależne Związ-
ki Zawodowe Solidarność, 
wstąpiłem w szeregi związku. 
Przez niespełna trzy lata  
przewodniczyłem związkom 
w Rejonie Dróg. Zbliżał się 
okres wyborów samorządo-
wych, powstawały  Komitety 
Obywatelskie.  Z listy komitetu 
zostałem wybrany na radnego 
Rady Miejskiej Trzcianki. 
Funkcje radnegopełniłem w 
kilku kolejnych kadencjach. 
W 1992 roku powstało Poro-
zumienie Centrum, na czele 
którego stanął Jarosław Ka-
czyński.  P rzyst ą pi łem do 
nowo utworzonej partii, dziś 
działającej pod nazwą 

Prawo i Sprawiedliwość. 
Budowaliśmy wtedy Poro-
zumienie Centrum w naszej 
części Wielkopolski. Moż-
na rzecz, że od 1992 roku 
do dnia dzisiejszego jestem 
związany z braćmi Kaczyń-
skimi. W 2005 roku  zostałem 
wybrany Posłem V kadencji 
z naszego okręgu. W latach 
2013-2018 pełniłem funkcje 
Burmistrza Trzcianki, dzisiaj 
jestem etatowym członkiem 
Zarządu Powiatów. W 2016 
roku odbyły się wewnętrzne 
wybory wstrukturach partii 
Prawa i Sprawiedliwości w 
skali kraju, w tym w okręgu 
Pilskim. Prezes Jarosław Ka-
czyński  zaproponował dele-
gatom wybór mojej osoby na 
Prezesa Zarządu  O k r ę g u 
Pilskiego Prawa i Sprawie-

dliwości. Otrzymałem ponad 
dziewięćdziesiąt procent po-
parcia delegatów, i od tego 
czasu pełnię funkcję prezesa 
okręgu. Okręg Piski obejmuje 
teren jedenastu powiatów: 
Wolsztyński, Grodziski, No-
wotomyski, Międzychodzki, 
Szamotulski, Wągrowiecki, 
Obornicki, Chodzieski, Czarn-
kowsko-Trzcianecki, Pilski, 
Złotowski. Jako zarząd odby-
wamy wyjazdowe posiedzenia, 
byliśmy w każdym z wymie-
nionych powiatów. 

Dzisiaj nasze struktury li-
czą ponad siedemset człon-
ków Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Działamy w każdym z 
wymienionych powiatów. W 
kwietniu 2018 roku odbyła 
się Konwencja Samorządo-
wa w Trzciance.Zgromadziło 
się w sali ponad dwa tysiące 
osób, Prezes Jarosław Kaczyń-
ski, był bardzo zadowolony 
z jej organizacji, przebiegu i 
frekwencji. Konwencja była 
transmitowana na żywo przez 
telewizje ogólnokrajowe. 

Podsumowując  moje zdo-
byte doświadczenia życiowe, 
muszę przyznać, że moja dzia-
łalność  społeczna i polityczna 
były zauważalne w centrali 
partii, w tym przez prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego, który 
kolejny raz mi zaufał. Pierwsze 
miejsce na liście wyborczej do 
Sejmu RP w jesiennych wybo-
rach traktuję jako zaszczyt i 
zobowiązanie.

Jakie osoby znajda się na li-
ście Prawa i Sprawiedliwości?
Mamy okręg wyborczy obej-
mujący jedenaście powiatów. 
Jest on spójnyw wyborach do 
Sejmu, natomiast podzielony 
na dwa okręgi w wyborach  
do Senatu. Do wyborów z list 
sejmowych mieliśmy zgłoszo-

nych dwadzieścia sześć osób, 
do senatu po trzy osoby z 
każdego okręgu. 

Musiałem podejmować trud-
ne decyzje, kogo pozostawić na 
listach, a  komu podziękować. 
Lista musiała zawierać paryte-
ty. Na osiemnastu zgłoszonych 
kandydatów, siedem pozycji 
musiały zajmować panie. 

Przebrnęliśmy podział kolej-
ności na listach bez większych 
trudności. Na listach znajdują 
się obecni parlamentarzyści, 
dyrektorzy firm, kierowni-
cy jednostek, samorządowcy 
różnego szczebla. Powiaty 
mają swoich przedstawicieli na 
liście Prawa i Sprawiedliwości. 
Mamy dobrą, silną listę osób 
z dużym doświadczeniem i 
gotowych na podjęcie funkcji  
parlamentarzysty, czy to posła, 
czy to senatora. 

Wszystkie ogólnopolskie 
badania wskazują na waszą 
wygraną, ile spodziewa się 
pan zdobyć mandatów? 
Badania są przeprowadzane 
w skali kraju. Na wschodzie i 
południu Polski łatwiej zostać 
parlamentarzystą z listy Prawa 
i Sprawiedliwości, w naszym 
okręgu trudniej. Co nie ozna-
cza, że nie zwyciężymy w tym 
okręgu. 

Wybory do Europarlamentu 
pokazały, że w Wielkopolsce 
zdobyliśmy po raz pierwszy 
dwa mandaty. Dwa mandaty 
zdobyła również szeroka ko-
alicja ugrupowań niespójnych 
poglądowo, politycznie i kul-
turowo, tylko stworzona po 
to, aby pokonać Prawo i Spra-
wiedliwość. Koalicja wygrała 
w dużych aglomeracjach, my 
natomiast w mniejszych miej-
scowościach. Patrząc na ilość 
zebranych podpisów poparcia 
naszych  kandydatów do sej-

mu i senatu, łącznie zebraliśmy 
dwadzieścia osiem tysięcy, 
na wymaganych jedenaście 
tysięcy. Pierwsi zarejestro-
waliśmy listy wyborcze. Idąc 
tym tokiem działań, to my 
zdobędziemy pierwsze miejsce 
w ilości zdobytych mandatów. 
Na konwencji w Pile w swoim 
wystąpieniu, które wygłosi-
łem po prezesie Jarosławie 
Kaczyńskim zaznaczyłem, że 
nastał czas zdobycia tej ziemi 
przez Prawo i Sprawiedliwość 
i przełamanie hegemoni PO. 
Liczę na cztery mandaty do 
Sejmu i na dwa do Senatu. 
Chcemy zwyciężyć dla nasze-
go regionu i jego mieszkańców. 

Po wygranych wyborach na 
co mogą liczyć nasi miesz-
kańcy?

Z pewnością zostanie zacho-
wany pakiet prospołeczny. 
Będzie 500+ na każde dziecko, 
wyprawka szkolna 300 zł na 
dziecko. Dla osób podejmują-
cych pracę, a nie przekracza-
jących wieku 26 lat, będzie 
zwolnienie z podatku PIT. Od 
października obecnego roku 
obniżony zostanie PIT o jeden 
procent dla każdego. 

Mamy zajmujące się wycho-
waniem czwórki lub więcej 
dzieci otrzymają wsparcie 
ponad tysiąc złotych. Eme-
ryci będą otrzymywać tzw. 
trzynastą emeryturę a niżej 
uposażeni otrzymają tzw. 
czternasta emeryturę. Osoby 
w podeszłym wieku mają 
pakiet leków zwolnionych z 
opłat. Osoby trwale niepeł-
nosprawne otrzymają comie-
sięczne wsparcie finansowe z 
budżetu państwa. Przypomnę, 
że to za czasów rządów Pra-
wa i Sprawiedliwości został 
obniżony wiek emerytalny, 
podniesiony za czasów PO 
i PSL.  

Rolnicy mogą liczyć na 
wsparcie rządu w przypad-
ku klęsk pogodowych.Jest 
ponad dwa miliardy złotych 
zabezpieczone w budżecie 
na odszkodowania za utratę 
plonów w wyniku suszy na 
polach i sadach.

Podniesiona została kwota 
dopłat do paliwa rolniczego. 
W nowej  perspektywie środ-
ków unijnych zostanie wy-
równana w całej unii  
europejskiej dopłata bezpo-
średnia, tak aby nasi rolnicy 
nie byli  pokrzywdzeni. Pol-
ska może otrzymać tekę ko-
misarza do spraw rolnych,  
jeżeli zostanie poparty przez 
wszystkich europarlamenta-
rzystów z Polski.  W hodow-
lach ekologicznych, planowane 

są dopłaty do sztuki trzody  
chlewnej jak i bydła.

A co inwestycjami, służbą 
zdrowia?  
W obecnym roku kilka mi-
liardów złotych zostało skie-
rowanych na drogi  s a m o -
rządowe. W naszym okręgu 
powinno zostać zrealizowa-
nych inwestycji drogowych na 
kwotę ponad osiemdziesięciu 
milionów złotych.

Od października do końca 
tego roku szpitale powiatowe 
I i II stopnia otrzymają w 
skali kraju wsparcie kwotą 
802 miliony złotych, w na-
szym okręgu to będzie kwota 
22 milionów złotych. Jest to 
trzecia podwyżka wsparcia 
szpitali w tym roku. Ponad 
dwieście karetek ratownictwa  
medycznego do końca roku 
trafi do szpitali.  

W programie Prawa i Spra-
wiedliwości wskazuje się na 
przeznaczenie kilkudziesięciu 
miliardów złotych na drogi. 
Dwa miliardy ma trafić na 
zakupy sprzętu medycznego.

Dwa miliardy ma zostać 
przeznaczone na wyposażenie 
pracowni szkolnych. Nauczy-
ciele od kwietnia otrzymają 
6% podwyżkę wynagrodzeń. 
Będą środki na tworzenie 
miejsc żłobkowych, klubów 
seniora. Ogólnie mówiąc rząd 
Prawa i Sprawiedliwości dzieli 
wypracowane przez nas dobro 
wspierając polskie rodziny. 
Takiej skali wsparcia nigdy 
wcześniej nie było. O tym 
powinnyśmy pamiętać przy 
urnach wyborczych. Jeżeli 
chcemy czuć stabilność ży-
ciową naszą i naszych dzieci, 
zagłosujmy 13 października 
na Prawo i Sprawiedliwość. 
Zagłosujmy na wiarygodność 
i skuteczność w działaniu. 

Zagłosujmy na wiarygodność
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NOWY TOMYŚL  ul. Kolejowa 17 
tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

ZBĄSZYŃ  ul. Poznańska 42 
 tel. 68 386 75 04

AUTORYZOWANY 
DEALER: 

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

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

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz, 
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.

Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasy� kacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy: 

a rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

 Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
             731 70 30 03  lub  795-031-041

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
       Marcin Kubiak  690 90 80 20

www.skrecykling.pl     e-mail:biuro@skrecykling.pl

 Grodzisk Wielkopolski:
             731 70 30 03

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
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Mieszkanka Grodziska 
Wielkopolskiego z wy-
kształcenia politolog, 
absolwentka Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu specjalizująca się 
w administracji samorzą-
dowej i europejskiej- tytuł 
magistra. Dodatkowo 
przygotowanie ekonomicz-
ne, pedagogiczne z historii 
i wiedzy o społeczeństwie, 
doświadczenie w nauczaniu 
młodzieży  Od 23 lat mę-
żatka, syn Kacper student 
Politechniki Poznańskiej.

Obecnie zawodowo pełnię 
funkcję  Kierownika Placówki 
Terenowej KRUS w Nowym 
Tomyślu. Jako pracownik 
administracji rządowej nie są 
mi obce problemy  rolnika. Z 
racji wykonywanego zawodu 
cały swój potencjał kieruję 
w stronę polskiego rolnika. 
Identyfikuję się z działaniami 
pomocowymi, Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Pana 
Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go. związanymi z suszą jaka 
corocznie dotyka Wielkopol-
skę. Uważam, że rolnictwo i 
rodzina to podstawowe fila-
ry polskiego społeczeństwa. 
Zapraszam do współpracy 
szczególnie sołtysów wsi – 
gdyż to oni jako przedstawi-
ciele swoich małych ojczyzn są 
często łącznikami z urzędami. 
Wieś- w niej drzemie potencjał 
polskości.

Od lat  działam w Powia-
towym Zrzeszeniu Handlu 
i Usług w Grodzisku Wlkp. 
również jako  członek komisji 
rewizyjnej Zrzeszenia, które 
wspiera rozwój szkolnictwa 
zawodowego na naszym te-
renie. Zostałam odznaczona 
przez Prezesa NRZHiU W 
Warszawie  Brązową Odznaką 
Naczelnej Rady Zrzeszeń Han-

dlu i Usług za swoją społeczną 
działalność.

Moje doświadczenie  ma-
nagerskie, które zdobyłam 
pracując w międzynarodo-
wej spółce  pozwala mi na 
swobodne odnajdywanie się 
w  działalności jako Radna 
Powiatu Grodziskiego, Prze-
wodnicząca Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa, Wiceprzewodniczą-
ca Komisji Rewizyjnej oraz 
członek Komisji Budżetowej 
w Radzie Powiatu. Pragnę 
ściągać jak najwięcej funduszy 
na drogi lokalne, powiatowe 
oraz gminne, aby polepszyć 
ich standard. 

Priorytetem dla mnie jest 
sprawnie działający szpital 
powiatowy z szybkim dostę-
pem pacjenta do poradni spe-
cjalistycznych – prowadzone 

są  rozmowy z Ministerstwem 
Zdrowia oraz dwoma ościen-
nymi powiatami Nowym To-
myślem oraz Wolsztynem w 
sprawie konsolidacji naszych 
szpitali. W ten sposób musimy 
wyjść ze spirali zadłużenia 
jakie dotknęło nasze szpitale 
i nie pozwolę aby doszło do 
likwidacji tych placówek.

Powiat grodziski, wolsztyń-
ski i nowotomyski potrzebuje 
posła stąd aby godnie zadbał 
o interesy tej części regionu.

Propozycję kandydowania 
przyjmuję jako dowód uznania 
dla mojego dotychczasowego 
zaangażowania i wkład pracy 
dla Polski oraz narodu pol-
skiego zgodnie z mottem:     „ 
Jedno działanie cenniejsze jest 
od dziesięciu pomysłów…”.

Materiał wyborczy 
KW Prawo i Sprawiedliwość

Danuta Nijaka kandydatka 
do Sejmu RP Jednym z działań zapo-

biegania wypadkom w 
gospodarstwie rolnym jest 
organizowanie przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego konkursów 
o tematyce bhp. Zainte-
resowani rolnicy wypeł-
niają kupony konkursowe 
odpowiadając na pytania 
dotyczące bezpieczeństwa 
pracy w gospodarstwie 
rolnym, a następnie rozwią-
zane kupony wrzucają do 
skrzynki. Spośród kuponów 
z prawidłowo podanymi 
odpowiedziami losuje się 
nagrody.

Jeden z takich konkursów od-
był się w sierpniu dla petentów 
odwiedzających placówkę. 
Laureatami tego konkursu 
zostali: Mirosław Przymuszała 
z Rataj, Beata Stopa z Lubie-
chowa i Jacek Frąckowiak z 
Wielichowa. Nagrodami w 
tym konkursie była wiertarka, 

gaśnica i apteczka. Natomiast 
nagrody pocieszenia w postaci 
szufelek i kamizelki odblasko-
wej otrzymali Alina Rudzka i 

Wiesław Skotnicki.
Dnia 1.09.2019r. w Gro-

dzisku Wlkp. odbył się Fe-
styn Rodzinny „Przy Wia-
traku”. Tutaj Placówka Tere-
nowa KRUS zorganizowała 
konkurs dotyczący zapo-
biegania chorobom układu 
ruchu, gdzie nagroda główna 
w postaci wózka transporto-
wego przypadła Mariuszo-
wi Hamrolowi z Grodziska 
Wlkp. W drugim konkursie 
dotyczącym zapobiegania 
„upadkom osób” nagroda 
główna w postaci pojemnika 
na piasek przypadła Paulinie 
Nowak ze Sworzyc. Rozloso-
wano nagrody pocieszenia w 
postaci kasków ochronnych 
oraz szufelki i kamizelki 
odblaskowej.

Maria Kardasz - Kierownik 
PT KRUS w Grodzisku Wlkp. 
wraz z pracownikami wręczy-
ła nagrody po konkursach w 
siedzibie Placówki Terenowej 
KRUS dnia 6.09.2019r. 

Już za kilka dni pójdziemy 
do wyborów  parlamentar-
nych. Tutaj mój apel: jeżeli 
uważacie się za patriotów to 
idźcie i zagłosujcie na swoich 
faworytów. Jeżeli pozostanie-
cie w domu to nie możecie 
przeklinać na tych co będą 
rządzić naszym państwem. 

Przeważnie ci którzy nie 
idą  spełnić patriotyczne-
go obowiązku najwięcej 
podnoszą wrzask i posuwają 
się do kłamstw. Spotkałem 
się podczas jazdy po części 
Wielkopolski, że nie każdy 
się orientuje na kogo ma gło-
sować- zwłaszcza ludzie na 
wsi. Jest środowisko młodych 
i tych koło 30- stki, którzy 
tzw. „olewają” wybory. Jeżeli 
się zdecyduję to trzeba odpo-
wiedzieć sobie na pytanie czy 
ta osoba jest wykształcona 

i czy przede 
wszystkim jest 
uczciwa i udzie-
la się publicznie. 
Co do posłów, 
którzy już byli 
kilka kadencji 
zapytajcie się co 
zrobili dla Wiel-
kopolski albo 
dla Polski? Czy 
mają argumenty 
na to a także 
jaką mają posta-
wę moralną? 

Kandydaci, któ-
rzy się promują 
w dwutygodni-
ku „Powiaty 
Gminy” są odpowiedzialny-
mi osobami, moralnie czysty-
mi i daję gwarancję na ich 
uczciwość wyborczą , oraz że 
będą służyli  jak dotychczas 

dla dobra Polski. 
Więc państwo 
głosujcie  na te osoby 
w okręgu  lesz-
czyńsko- kaliskim,  
Jana Dziedziczaka, 
Adama Kośmidera, 
Wojciecha Ziemnia-
ka i Wiesława Szcze-
pańskiego. W okręgu 
pilskim na Andrzeja 
Grzyba,Krzyszto-
fa Czarneckiego, 
Bogdana Fleminga, 
Martę Kubiak, Grze-
gorza Piechowiaka, 
Marcina Porzucka, 
Danutę Nijaką ,Marię 
Kardasz, Krzysztofa 
Błaszczyka i Jerzego 

Wierzchowieckiego.  Nato-
miast w okręgu poznańskim 
na Tadeusza Dziubę i Bartło-
mieja Wróblewskiego.

Franciszek Gwardzik

Maria Kardasz – kandydatka do Sejmu RP

 Tym kandydatom można zaufać

M
ateriał w

yborczy KW
 Prawo i Sprawiedliwość
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 Realizacja projektu pt. 
„Ogród leczy, ogród bawi, 
od problemów Cię wybawi” 
dobiega końca. Zrealizo-
waliśmy kolejny etap czyli 
Warsztaty ogrodnicze pt. 
„Krzewy i drzewka… może 
popłynie jeszcze rzeczka”. 

Grupa nieformalna zaanga-
żowanych osób pod patrona-
tem Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom „SERCE” w Rako-
niewicach od maja rozpoczęła 
realizację projektu.  Projekt 
dofinansowany jest z Progra-
mu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich w ramach konkursu 
Mikrodotacji  „Wielkopolska 
Wiara” z Centrum PISOP z 
Leszna. Otrzymane środki 
wykorzystywane są na ma-
teriały do przeprowadzenia 
warsztatów ogrodniczych, 
dzięki czemu integrujemy 
się i angażujemy we wspólne 
działanie. 

W t ra kcie  wa rsz t a tów 
uczestn icy przygotowują 
słodki poczęstunek, który 
jest miłym przerywnikiem 
w pracy.  W  projekcie biorą 
udział także osoby niepełno-
sprawne z gminy Rakoniewice 
i okolic. Podczas warsztatu 
ogrodniczego gdzie posadzono 
drzewka ozdobne w ogrodzie 
przy siedzibie stowarzyszenia 
pomagała p. Ewa – prezes 
Fundacji „Swojska Zagro-
da u Prządków” z Jabłonny. 
Jeszcze we wrześniu zostanie 
zrealizowany ostatni warsztat 
ogrodniczy podczas którego 

zostaną zamontowane drzwi 
do ogrodu relaksu. Projekt 
ma na celu podtrzymywanie 
i rozwijanie relacji i współ-
pracy między podmiotami  i 
przedsiębiorstwami ekonomii 
społecznej, jakimi są np. Fun-
dacja, Spółdzielnia Socjalna 
„Serce” oraz Warsztaty Terapii 
Zajęciowej. 

Wymiana doświadczeń, 
wspólne realizowanie za-
dań to pozytywne aspekty 
takich  działań. Warsztaty, 
które odbywały się przez 
okres wakacyjny polegały na 
porządkowaniu terenu, pod-
lewaniu kwiatów i krzewów 
oraz koszeniu trawnika. Za-
montowane wcześniej pergole 
i posadzone kwiaty w doni-
cach dekorują ogród, który 
mamy nadzieję, będzie coraz 
częściej odwiedzany przez 
mieszkańców. „Ogrodnicza” 
inicjatywa, która powstała 
mamy nadzieję, będzie roz-
wijać się dalej. Jako patron 
projektu czekamy na rozstrzy-
gniecie kolejnego konkursu, 
dzięki któremu moglibyśmy 
kontynuować rozpoczęte dzia-
łania w ogrodzie. 

Planujemy przedłużenie 
ścieżki sensorycznej, z której 
mogliby korzystać mieszkańcy 
nie tylko gminy Rakoniewice. 
Marzeniem jest stworzenie w 
jednej z części ogrodu miejsca 
dla relaksu dzięki zajęciom 
hortiterapeutycznym realizo-
wanym w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej. 

K.K.

Warsztaty ogrodnicze
GMINA RAKONIEWICE

Rozmowa z Mateuszem 
Kaczmarkiem z Rakonie-
wic lekkoatletą, specjalizu-
jącym się w biegu na 3 km z 
przeszkodami.

Nie tak dawno brał udział 
w mistrzostwach Polski i na 
swoim koronnym dystansie 
zajął niestety czwarte miejsce 
co jest jego dużym sukcesem. 

Co sądzisz o tym biegu? 
Zacznę od tego, że w lutym 
miałem problemy ze zdro-
wiem i nie biegałem 
przez półtora mie-
siąca. Ustaliliśmy z 
trenerem, Ze nie będę 
startował w zawo-
dach tylko będę przy-
gotowywać się trenin-
gowo. Wyjechałem 
więc na trzy-
tygodniowy 
o b ó z  d o 
Zakopane-
go z Klubu 
WKS Flo-
ta Gdynia. 
Po obozie 
na tydzień 
przed mi-
strzostwa-
mi Polski 
s t a r t o -
wa łem w 
Warszawie 
w mityngu 
na 1500 m. 
Nast ępn ie 
już w mi-
strzostwach 
na dystansie 

3000m z przeszkodami zają-
łem czwarte miejsce, ale do 
podium nie wiele mi zabrakło.
Jakie plany masz  na ostatnią 
cześć sezonu?
Za kilka dni jadę na służbę 
przygotowawczą do wojska do 
Świdwina i tam będę odbywał 
szkolenie, które będzie trwało 
trzy miesiące. Po szkoleniu 
wyjadę do Bydgoszczy lub 
do Leszna gdzie będę miał 
nowego trenera.

 Jak sobie radzisz finansowo?
Mam kilku sponsorów oraz 
stypendium 1000 złotych 
z Gminy na trzy miesią-
ce. Co do trenera to był 
zawodnikiem i praktykę 
czerpie z własnej gry. Tre-

nuje kilku biegaczy, którzy 
poprawiają swoje re-

kordy życiowe. Nie 
wiem jeszcze czy 
będę zwolniony 
na roztrenowa-
nie. Po okresie 

z i m o w y m 
p r awdo p o -
dobnie będę 
startował w 
przełajach. 
Co do sezo-

nu to będą star-
ty na trzy kilometry z 
przeszkodami, które 
mi odpowiadają , ale 
przekonam się o sku-
teczności treningów 
dopiero na wiosnę 
podczas pierwszych 
biegów. 

Gwardzik

Sukces Mateusza na 3 tysiące 
metrów z przeszkodami
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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” 

a zanęty, przynęty
a wędki i robaki
a kołowrotki 
a akcesoria wędkarskie
a żyłki, plecionki
a rybki żywe do oczek wodnych

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

Ciorga Grzegorz 
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4

tel. 510-235-065

PRZEDSIębIORSTWO 
HANDLOWO–uSłuGOWE

sKLEP WĘdKARsKI   HURT – DETAL

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

Już za kilka dni wybory 
parlamentarne. Jest Pan 
jednym z kilku kandyda-
tów na posła z Leszna. Czy 
może Pan przedstawić się 
czytelnikom. Powiedzieć coś 
o swojej rodzinie i wy-
kształceniu.
Mam 59 lat. Urodziłem się 
w Wielkopolsce w gminie 
Zbąszyń, a od prawie 50 lat 
mieszkam w Lesznie. Tu przy-
szli na świat moi dwaj synowie, 
tu  pracuje i mieszka moja mał-
żonka. Od 10 miesięcy mam 
również wspaniałą wnuczkę. 
Ukończyłem Liceum Ekono-
miczne w Lesznie, a następnie 
Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu. Na początku swojej 
pracy zawodowej byłem zwią-
zany ze środowiskiem wiej-
skim, kontrolowałem gminne 
spółdzielnie „Samopomocy 
Chłopskiej”. Potem zarzą-
dzałem firmami w branży 
budowlanej. 

Z polityką związałem się 
w roku 1993, kiedy po raz 
pierwszy wystartowałem do 
Sejmu z list Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. 

Temu ugrupowaniu jestem 
wierny do dzisiaj – nie zmieni-
łem barw politycznych. Byłem 
czterokrotnie posłem na Sejm, 
radnym miejskim i sejmiku, 
wiceministrem ds. budownic-
twa w rządzie Leszka Millera. 
Obecnie jestem radnym i Prze-
wodniczącym Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego,  
a zawodowo pracownikiem 
Poczty Polskiej S.A.

Jeśli chodzi o moją dzia-
łalność polityczną, to drugą 
kadencję jestem Przewodni-
czącym Rady Wojewódzkiej 
Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej.

Jeżeli zostanie Pan posłem 
jakie działania zamierza 
Pan podejmować, aby wspo-
móc lokalne samorządy?
Jeśli zostanę wybrany wiem 
jak winien pracować parla-
mentarzysta. Ma on oręż w 

rękach w postaci interpela-
cji jak i zapytań poselskich, 
wystąpień poselskich  może 
również bezpośrednio interwe-
niować u ministrów czy też w 
urzędach centralnych. 

Zamierzam cyklicznie jeśli 
zostanę wybrany  np.: raz 
w kwartale spotykać się z 
władzami samorządowymi 
w moim okręgu wyborczym, 
aby poznać problemy nur-
tujące samorządy. Zdobytą 
wiedzę przekładać na projekty 
ustaw, składane zapytania 
czy interpelacje poselskie. 
Organizować spotkania władz 
samorządowych z przedstawi-
cielami władz w Warszawie. 
Oczywiście wszystko zależy 
od tego jakie miejsce w par-
lamencie zajmie ugrupowanie 
polityczne, z którego startuję. 
Więcej może poseł koalicji 
rządzącej, aniżeli opozycji

Co jest najważniejszą spra-
wą dla naszego Południowej 
Wielkopolski?
Aby województwo, no i oczy-
wiście nasz region dobrze się 
rozwijał potrzebna jest dobrze 
rozwinięta infrastruktura dro-
gowa i kolejowa. Przez nasz 
okręg wyborczy przebiega 
kilka dróg krajowych – S -5, 
S -11, S – 12, S-15 czy S -25 
wymagających  remontu czy 
budowy. . Zdaję sobie sprawę, 
że takie potrzeby mają również 
inne regiony kraju.

Na dzisiaj nierozwiązanym 
problemem jest np.: brak bu-
dowy obwodnicy Gostynia i 
Kalisza w ciągu drogi S – 12, 
budowa drogi ekspresowej 
S- 11 na terenie województwa 
Wielkopolskiego -  drogi prze-
biegającej min przez Ostrów. 
Potrzeby budowy dróg i ob-
wodnic są wielkie. Nie sposób 
ich wszystkich wymienić.

Niezbędne jest szybkie po-
łączenie Leszna,  Ostrowa, czy 
Kalisza z Warszawą. Winien 
wrócić pomysł budowy kolei 
szybkich prędkości przebiega-
jących przez ten teren

Wielkopolska stepowieje. 
Susza i zmiany klimatyczne 
powodują, ze istnieje potrzeba 
budowy zbiorników retencyj-
nych. Od lat nie możemy się 
doczekać budowy zbiornika  
w Wielowsi Klasztornej. Tą 
inwestycję  trzeba zacząć w tej 
kadencji Sejmu.

Wielkopolska to region rol-
niczy. Wiemy jak w niektó-
rych terenach ludzie boją się 
budowy kopalni odkrywkowej 
węgla brunatnego. Musimy 
zapewnić, ze w tym rejonie 
taka kopalnia nie powstanie.

Okręg wyborczy Kalisz – 
Leszno to duży obszar. Każdy 
z powiatów ma swoje problemy 
i potrzeby. Musimy je zrówno-
ważyć. (jeśli chciałby pan coś 
dodać to proszę)

Co jest najważniejszą spra-
wą dla Polski?
Myślę, że przywrócenie pra-
worządności. Tego aby Polska 
na arenie międzynarodowej 
postrzegana była jako kraj de-
mokratyczny, rozwijający się, 
otwarty na inne narody, ludzi 
innych wyznań, poglądów 
politycznych. 

Polska winna być krajem, 
w którym warto mieszkać i 
pracować, a nie emigrować za 
granicę. Do tego potrzebne jest 
zapewnienie naszym miesz-
kańcom godnej pracy i płacy, 
łatwiejszego dostępu do tanich 
mieszkań. Nie każdy musi 
mieć własne mieszkanie, ale 
na czynsz najmu mieszkania 
powinno stać każdą rodzinę 
czy mieszkańca naszego kraju.

Poprawie winny ulec wa-
runki życia naszych emerytów 
i rencistów. Renta minimalna 
nie powinna być niższa, aniżeli 
1.200 zł. Leki na receptę dla 
seniorów i rencistów, kobiet 
w ciąży powinny być po 5 zł. 
Powinniśmy poprawić wa-
runki klimatyczne. Corocz-
nie poprzez zanieczyszczone 
powietrze umiera w Polsce 
wiele osób.

Aby Polska się szybko roz-
wijała potrzebne jest pełne wy-
korzystanie przez nas środków 
unijnych. Zrównanie dopłat 
polskich rolników z dopłatami 
rolników z tzw. „starej Unii”.

Skrócić należy kolejki do 
lekarzy, zwiększyć dostęp do 
specjalistów.

Jest wiele rzeczy które nale-
ży zrealizować. Nasze propo-
zycje programowe znajdziecie 
Państwa na stronie interne-
towej KW Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

Czym konkretnie chce się 
Pan zająć jako poseł? Co 
jest dla Pana najważniej-
sze?
Oczywiście tworzeniem pra-
wa, które jest przyjazne dla 
naszych mieszkańców. 

Ale przecież prawo to nie 
wszystko. Jestem kandydatem 
Lewicy i dlatego będę dążył do 
realizacji programu wyborcze-
go, z którym idziemy do wy-
borów, a z którym można się 
zapoznać na naszych stronach 
internetowych.

W przypadku wybrania 
mnie na posła dążyć będę do 
kontynuacji budowy drogi 
ekspresowej nr S- 11. Ob-
wodnica Ostrowa, co prawda 
istnieje, ale droga musi być 
zrealizowana na całym od-
cinku. To budowa obwodnicy 
Gostynia i  Kalisza w ciągu  
drogi ekspresowej S – 12, 
obwodnicy Zdun na drodze 
S-15. Dokończenie moderni-
zacji drogi ekspresowej S – 5 
oraz drogi kolejowej Rawicz 
– Czempiń. Pomyśleć nale-
ży również o kolei szybkich 
prędkości przebiegających 

Rozwijać infrastrukturę 
drogową i kolejową

z Warszawy do Wrocławia 
przez aglomerację kalisko – 
Ostrowską oraz bezpośrednim 
połączeniu kolejowym Leszna 
z Warszawą. Zabiegać będę o 
środki na budowę zbiornika 
Wielowieś Klasztorna. 

Sprzeciwiać się będę jakiej-
kolwiek budowie kopalni od-
krywkowej węgla brunatnego 
w  naszym regionie.

To tylko niektóre sprawy, 
którymi chciałbym się zająć. 
Oczywiście wspierać zamie-
rzam wszystkie samorządy 
naszego regionu w zakresie 
ich potrzeb (jakby chciał pan 
coś dopisać)

Dziś nie jest łatwo zachę-
cić ludzi do aktywności i 
głosowania na polityków 
związanych z lewicą, czym 
się Pan wyróżnia?
Lewica ma dzisiaj poparcie na 
poziomie 10 -14%. Zamierzmy 
przekonać w kampanii ludzi, 
aby wynik wyborczy Lewicy 
13 października był na pozio-
mie co najmniej 15%

Na okres kampanii wybor-
czej do Sejmu zamierzam wy-
korzystać urlop wypoczynko-
wy w swoim zakładzie pracy.

Będę chodził po ulicach 
miast, miasteczek i wsi na-
szego okręgu wyborczego 
przekonując mieszkańców do 
naszego programu wyborczego 
i głosownia na moją osobę.

Wiem jak występować w 
Sejmie. Zdobyłem w tym za-
kresie doświadczenie będąc 
posłem czy obecnie radnym 
sejmiku. Za swoje wystą-
pienia sejmowe w roku 2011 
otrzymałem w Plebiscycie 
radiowym Trójki statuetkę 
„Srebrne usta”. Jestem osobą 
kompromisu, a nie konfron-
tacji. Umiem słuchać i roz-
mawiać z ludźmi. Nawet teraz 
kiedy nie jestem posłem wiele 
osób pisze i dzwoni do mnie 
prosząc o pomoc. Staram się w 
ich sprawach o ile tylko mogę 
interweniować.

Moje hasło wyborcze to 
„Chcę służyć ludziom” i obie-
cuję, że tak będzie. 

Czy chciałby Pan coś jesz-
cze dodać na zakończenie?
Chciałbym zaprosić wszyst-
kich Państwa do pójścia do 
wyborów w  dniu 13 paździer-
nika i zagłosowania, jeśli nie 
na moja osobę to chociaż na 
kogoś z listy KW Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej. To bardzo 
ważne wybory,. Zadecydują 
kto przez kolejne 4 lata będzie 
rządził Polską. Powrót Lewicy 
do parlamentu oznacza powrót  
europejskiej normalności, kul-
turę, normalną spokojną deba-
tę o nowym prawie i o tym jak 
kształtujemy to co wspólne. 
Myślę że mieszkańcy naszego 
regionu bardzo liczą na taką 
zmianę , że chcą parlamentu, 
za który nie muszą się wstydzić 
i mają na niego wpływ.

Bardzo proszę państwa o 
Wasz głos w wyborach do 
Sejmu w dniu 13 paździer-
nika ,

Wiesław Szczepański 
Lista Nr 3 poz. Nr 1
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W poniedziałek, 2 września 
2019 roku, dokonano uro-
czystego otwarcia nowego 
budynku Zespołu Szkół 
Technicznych im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego w 
Grodzisku Wielkopolskim. 

Przed budynkiem zgromadzili 
się zaproszeni goście, nauczy-
ciele oraz pracownicy Zespołu 
Szkół Technicznych, Radni 
Powiatowi oraz przedstawi-
ciele wykonawców nowego 
obiektu.

Po krótkich przemowach, 
Starosta Grodziski Mariusz 
Zgaiński, przedstawiciele 
Rady Powiatu Grodziskiego, 
dyrekcja szkoły oraz posłowie 
i zaproszeni goście dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi.

Następnie Starosta Grodzi-
ski przekazał symboliczny 
klucz do placówki Dyrektor 
Annie Matysiak. 

Druga część akademii odby-
ła się w Auli, gdzie zaprezen-
towane zostały kolejne etapy 
prac budowy nowego obiektu, 
który wyposażony jest w sale 

lekcyjne, liczne pracownie do 
nauki zawodu (między innymi 
pracownię mechatroniczną, 
hotelarską, produkcji roślinnej 
i zwierzęcej, elektroniki i ek-
ektrotechniki) oraz  pracownie 
komputerowe.

Powst a ły  budynek ma 
kształt litery L, posiada 3 
kondygnacje, 84 pomiesz-
czenia, wyposażony jest w  
2 klatki schodowe oraz windę. 
Powierzchnia użytkowa wyno-
si ok. 2800 m2

Po krótkiej prezentacji, głos 
zabrał Starosta Grodziski, 
który na ręce zaangażowa-
nych w budowę pracowników, 
wykonawców inwestycji, in-
spektorów, dyrekcji szkoły, 
powiatowych służb, Człon-
ków Zarządu Powiatu oraz 
Radnych Powiatowych złożył 
podziękowania i przekazał 
pamiątkowe upominki. 

Na zakończenie uroczy-
stości odbyła się część arty-
styczna w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych, 
można było także zwiedzić 
placówkę. 

Uroczyste otwarcie nowego budynku ZST
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Poseł Jan Dziedziczak podczas 
swoich spotkań z wyborcami, 
podjął dyskusję z mieszkańca-
mi powiatu leszczyńskiego na 
temat potrzeby powszechnej i 
obowiązkowej nauki pływania 
w szkołach podstawowych 
w całej Polsce,  jak również 
związanej z tym zakresem 
edukacji wodnej.

Za przykład podał program 
„wychowanie wodne”, który 
został przyjęty przez Radę 
Miasta Leszna i funkcjonuje 
w naszym samorządzie.

Poniżej treść interpelacji 
pana posła do Ministra Edu-
kacji Narodowej. 

Interpelacja w sprawie 
wprowadzenia obowiąz-
kowych zajęć z zakresu 
wychowania wodnego do 
szkół podstawowych w całej 
Polsce
Szanowny Panie Ministrze,
z godnie z policyjnymi sta-

tystkami z roku na roku co 
raz więcej jest utonięć. Tylko 
w letnich 2019 roku (czerwiec 
– sierpień) w Polsce utonęło 
259 osób, w tym z doniesień 
medialnych wiemy, że śmierć 
poniosła duża liczba dzieci. 
Każdego roku śmierć w 
wyniku utonięcia zbiera duże 
żniwo.

W ostatnim czasie do mojego 
Biura Poselskiego zgłosili 
się mieszkańcy powiatu 
leszczyńskiego z apelem o 
wprowadzenie powszechnej i 
obowiązkowej nauki pływa-
nia w szkołach podstawo-
wych. W Lesznie od kilku 
lat funkcjonuje program 
„Wychowanie wodne”, które 
wydaje się przynosi realne 
efekty w rozwijaniu zdol-
ności pływackich młodych 
osób. Oprócz praktycznych 
zajęć konieczne jest, aby 
zwiększyć świadomość wśród 
młodzieży na temat zagrożeń 

związanych z pływaniem, w 
tym m.in. wpływu alkoholu 
na zdolności motoryczne 
człowieka.

Pływanie jest ponadto bardzo 
korzystne dla zdrowia dzieci 
i młodych. Szczególnie w 
dzisiejszych czasach, w dobie 
nowych technologii, gdy 
nasze dzieci spędzają długie 
godziny przed komputerami 
oraz ekranami swoich telefo-
nów komórkowych.
Pływanie często jest jednym 
z elementów rehabilitacji, 
dobrze wpływa na odciążenie 
kręgosłupa oraz prawidłową 
postawę młodego człowieka.

Mając na wzór program 
wychowania wodnego, 
który przyjęli radni miasta 
Leszna zwracam się do Pana 
Ministra z następującymi 
pytaniami:
Czy Ministerstwo Edukacji 
Narodowej planuje wprowa-

dzić obowiązkowe zajęcia z 
pływania dla szkół podsta-
wowych (jeśli tak – kiedy 
możemy się spodziewać 
wprowadzenia programu na 
skalę ogólnopolską, jeśli nie 
– dlaczego MEN nie zamierza 
wprowadzić tak istotnych z 
punktu widzenia zdrowia i 
życia zajęć ?)

Co obecnie Ministerstwo 
Edukacji Narodowej propo-
nuje w ofercie edukacyjnej w 
zamian za ww. program ?

Czy szkoły posiadają odpo-
wiednio wykwalifikowaną 
kadrę do wprowadzenia ww. 
programu ?

Jak MEN promuje zdrowy 
styl życia wśród dzieci i 
młodzieży ?

Jak MEN edukuje młodych w 
zakresie zagrożeń związanych 
ze sportami wodnymi ?

Narodowy Fundusz Zdro-
wia przekazał do akcep-
tacji Ministra Zdrowia i 
Ministra Finansów projekt 
zmiany w planie finanso-
wym dotyczący podziału 
środków z dotacji przeka-
zanej w 2018 roku Fundu-
szowi z budżetu państwa. 
Najistotniejszym elemen-
tem planowanych zmian 
będzie przekazanie dodat-
kowej puli środków przede 
wszystkim na funkcjonowa-
nie szpitali powiatowych. 

To już trzecia w tym roku tran-
sza pieniędzy przeznaczona 
na wzrost wyceny świadczeń 
– łączny wzrost ryczałtu dla 
podmiotów I i II stopnia za-
bezpieczenia w ramach sieci 
szpitali wyniesie 802 mln zł, 
tj. 9% w skali roku:

Oprócz szpitali o znacze-
niu regionalnym, dodatkowe 
środki przeznaczone zostaną 
także na wzrost wyceny 34 
świadczeń wysokospecjali-
stycznych, które realizowane 
są przede wszystkim w ośrod-
kach referencyjnych (szpita-
lach klinicznych i instytutach 
badawczych).

Projektowane zmiany będą 
miały pozytywny wpływ tak-
że na szpitale w województwie 
wielkopolskim. Obecnie w 
ramach sieci szpitali funkcjo-
nuje tu 26 szpitali I poziomu 
zabezpieczenia oraz 9 szpitali 
II poziomu zabezpieczenia. 
Łączna kwota ryczałtu na rok 

2019 wzrośnie dodatkowo o 
34 mln zł. 

O sposobie podziału do-
datkowych środków decyduje 
każdorazowo dyrektor szpita-
la. Przekazane w ciągu roku 
kwoty mogą być przeznaczone 
m.in. na pokrycie kosztów 
podwyżek dla wszystkich 
grup zawodowych, z którymi 
zawarte zostały porozumienia 
płacowe, a także na wzrost 
kosztów wynikający ze zmia-
ny ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników 
wykonujących zawody me-
dyczne. Należy podkreślić, 
że dzięki działaniom Mini-
sterstwa Zdrowia sytuacja 
kadrowa w systemie ochrony 
zdrowia uległa znaczącej po-
prawie – w ramach systemu 
pracuje o 20 tysięcy lekarzy 
więcej, niż w 2014 roku, a licz-
ba pielęgniarek odbierających 
prawo wykonywania zawodu 
przekroczyła liczbę kończą-
cych studia, co świadczy o ro-
snącej liczbie powracających 
do zawodu. Działaniom tym 
towarzyszy istotne zwiększe-
nie liczby miejsc na studiach 
lekarskich, co jeszcze przy-
czyni się do  poprawy sytuacji 
w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są moż-
liwe dzięki zwiększającym się  
nakładom na system ochrony 
zdrowia. Od 2015 roku zwięk-
szyły się one o 25 miliardów 
złotych w skali roku, a w 2024 
roku wyniosą 6% PKB. 

Interpelacja posła J. Dziedziczaka

Poseł Jan Dziedziczak 
–  34 mln zł dla szpitali

LESZNO

FIRMA BUDOWLANA SPRZEDA 
ZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

GOSPODARCZĄ 
I SPRZĘT BUDOWLANO- SAMOCHODOWY
TELEFON 604 425 597

Sprzedam 
pianino 

marki 
„Fazer”

 Stan bardzo dobry 
Tel. 

605 203 302
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LESZNO / KOŚCIAN

Jest szansa, że w tym roku roz-
pocznie się remont leszczyń-
skiego ratusza. Dwie z trzech 
ofert zgłoszonych do przetargu 
opiewają na kwotę niższą niż 
miasto planowało wydać na 
tę inwestycję. W budżecie 
zabezpieczono 3 mln złotych, 
a najtańsza z ofert wynosi 2,4 
mln. Zanim nastąpią osta-
teczne rozstrzygnięcia, oferty 
muszą zostać sprawdzone pod 
względem formalnym. 

Po zakończonych fiaskiem 
staraniach o zdobycie dotacji 
zewnętrznych, władze Lesz-
na zdecydowały, że remont 
ratusza zostanie wykonany z 
własnych środków. W budże-
cie zabezpieczono na ten cel 3 
mln złotych. 

W sierpniu ogłoszono prze-
targ i dzisiaj (27.09) otwarto 
koperty z ofertami. Złożono 
trzy - najtańsza wynosi 2,4 
mln, kolejne 2,83 mln oraz 

3,515 mln złotych. - Dwie 
są zatem niższe niż kwota, 
którą na inwestycję zaplano-
wano w budżecie. To dobra 
informacja - podkreśla Lucyna 
Gbiorczyk z biura prasowego 
Urzędu Miasta i zaznacza, że 
teraz oferty zostaną spraw-
dzone, a ostateczne rozstrzy-
gnięcie powinno nastąpić w 
ciągu dwóch, trzech tygodni. 
- Chcielibyśmy jeszcze w tym 
roku przekazać plac budowy 

wykonawcy, a ostateczny ter-
min zakończenia prac mija z 
końcem października 2020 
roku - dodaje Gbiorczyk.

Planowany remont obejmuje 
przede wszystkim odnowienie 
elewacji, usunięcie zabrudzeń, 
zawilgoceń, naprawę pęknięć, 
a także renowację przyziemia 
i założenie nowej instalacji od-
gromowej. Zmienią się barwy 
ścian - będą one piaskowo-be-
żowe.  Radio Elka

Ratusz w nowych barwach 

Trwają prace przy ter-
momodernizacji budynku 
starostwa powiatowego w 
Kościanie przy ul. Gostyń-
skiej 38.

Do tej pory ocieplone zostały 
już dwie ściany budynku. Dla 
dobra ptaków gniazdujących 
pod dachem prace zostały 
opóźnione. Na ścianach ułożo-
no styropian o grubości 12 cm.

Styropian zostanie położony 
na powierzchni 670 metrów 
kwadratowych. W płytach 
styropianowych montowanych 
na ścianach zostaną schowane 
wszystkie rurki i przewody 
znajdujące się na elewacji.

Po wykonaniu termomoder-
nizacji budynek, przy gruncie, 
zostanie wyłożony płytkami 
klinkierowymi. Cała elewacja 
zostanie wykończona tynkiem 
mineralnym pomalowanym 

farbą w kolorze białym, sza-
rym i brązowym. Jedna ze 
ścian jest już otynkowana i 
pomalowana. Kolorystyka 
ścian będzie nawiązywała 
do elewacji otwar tego w 
ubiegłym roku nowego bu-
dynku Wydziału Komunikacji 
i Dróg. 

Łączny koszt remontu wy-
niesie ponad 240 tysięcy zło-
tych. 70 procent tej kwoty zo-
stanie sfinansowane z budżetu 
Powiatu Kościańskiego, a 30 
procent pokryje Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu.

Przy okazji remontu zostaną 
wymienione przy wejściu do 
budynku schody oraz podjazd 
dla osób niepełnosprawnych.

To jest już kolejny etap prac 
modernizacyjnych tego gma-
chu. W 2015 roku ocieplono 
jego dach. 

Trwa remont starostwa 
w Kościanie

Tylko jedną ofertę złożono 
w przetargu na moderni-
zację budynku po Zespole 
Szkół Ochrony Środowiska 
przy Placu Metziga na po-
trzeby Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Jest ona o dwa 
miliony złotych droższa nić 
planowany budżet przed-
sięwzięcia, na razie jeszcze 
nie wiadomo, czy zostanie 
przyjęta. 

Modernizacja dawnego 
budynku szkolnego na no-
woczesną siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej to jeden 
z najważniejszych projektów 
obecnej kadencji samorządu 
Leszna. W nowym miejscu 
biblioteka ma być nie tylko 
miejscem na wypożyczanie 
i czytanie książek, ale także 
miejscem prezentacji kultu-
ralnych, edukacji oraz wypo-
czynku. 

Miasto uzyskało na tę in-
westycję 85-procentowe dofi-
nansowanie unijne z WRPO. 
To ponad 20 milionów złotych 
przy całkowitej wartości prac 
szacowanej w projekcie na 
ponad 24 miliony. 

Przetarg na wykonanie 

modernizacji jest właśnie 
rozstrzygany. Wpłynęła tylko 
jedna oferta: leszczyńskiego 
przedsiębiorstwa Tadeusza i 
Artura Michalskich - wynosi 
ona 27,8 miliona złotych, ok. 
4 milionów więcej niż wyka-
zane przez miasto środki na 
realizację zadania. -Tak na-
prawdę różnica wynosi około 
dwóch milionów, ponieważ 
dwa miliony złotych zarezer-
wowaliśmy na prace dodat-
kowe - mówi wiceprezydent 
Piotr Jóźwiak. Nie wiadomo 
jeszcze, czy miasto przyjmie 
złożoną ofertę, czyli zwiększy 
środki na inwestycję, czy też 
ogłosi nowe postępowanie 
- na razie trwa sprawdzanie 
poprawności propozycji lesz-
czyńskiej firmy. 

Radio Elka

Biblioteka droższa niż 
zakładano Radni Leszna zgodzili się 

na zmiany w tegorocznym 
budżecie miasta i Wielo-
letniej Prognozie Finanso-
wej, opóźniając realizację 
inwestycji drogowych na 
Zatorzu. Ulica Wybickiego 
będzie wykonana w przy-
szłym roku, zaś moderni-
zacja ul. Święciechowskiej 
zacznie się w roku 2021. 

Zmiany w budżecie spowo-
dowane są przede wszystkim 
opóźniającym się spływem 
zewnętrznych środków za 
już zrealizowane inwestycje 
- na niektóre dotacje miasto 
czeka prawie rok. Propozy-
cja prezydenta wzbudziła 
jednak dyskusję. -Z jakich 
inwestycji miasto rezygnuje i 
dlaczego? -dopytywała radna 
Aleksandra

Petrus-Schmidt. -Na dzień 
dzisiejszy nie rezygnujemy z 
żadnej inwestycji, niektóre 
przesuwamy w czasie - od-
powiadała Agata Pawlikow-
ska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji - przykładem jest 
drugi etap przebudowy ulicy 
Wybickiego na początek 
przyszłego roku, ponieważ w 
tym roku nie zdążymy już 
przeprowadzić przetargu i 

samej inwestycji. Radna Pe-
trus-Schmidt nie zadowoliła 
ta odpowiedź. -Chodzi mi o 
wszystkie inwestycje - dopy-
tywała. Agata Pawlikowska 
dodała, że przesunięta w 
czasie zostanie też moder-
nizacja ul. Święciechowskiej. 
-Ustaliliśmy na spotkaniu, w 
którym wzięli udział także 
radni, że ta inwestycja roz-
pocznie się po zakończeniu 
budowy wiaduktu w ciągu 
ul. Wilkowickiej - powie-
działa. 

PKP PLK jako termin 
oddania wiaduktu podaje 
koniec 2020 roku, jednak na 
dziś harmonogram prac jest 
już opóźniony. W Wielolet-
niej Prognozie Finansowej 
zapisano, że Święciechowska 
ma być finansowana przez 3 
lata: od 2021 do 2023 roku, 
szacowany koszt inwestycji to 
14 milionów złotych. Agata 
Pawlikowska dodała, że na 
Zatorzu jeszcze w tym roku 
wykonane mają być dwie 
inwestycje: utwardzenie korą 
asfaltową ulicy Wita Stwosza 
oraz oświetlenie przejścia dla 
pieszych przez ul. Wolińską 
w okolicy skrzyżowania ze 
Święciechowską. 

Radio Elka

Remont ulicy Wybickiego
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m Nowy Tomśl
Na dobre trwa kampania wy-
borcza do parlamentu. Politycy 
z gabinetów, biur i sejmowych 
ław wyruszyli w teren do ludzi. 
We wtorek 11 września br. 
pod wiatą na terenie Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu odbyło 
się spotkanie z Prezesem Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego 
Władysławem Kosiniakiem 
– Kamyszem. 

Wizyta szefa PSL w Nowym 
Tomyślu była również okazją 
do zaprezentowania kandyda-
tów Koalicji Polskiej do Sejmu 
i Senatu z tego regionu. 

Spotkanie to cieszyło się 
sporym zainteresowaniem 
wyborców, którzy do Nowego 
Tomyśla przybyli również z 
ościennych miejscowości.
Cała lista kandydatów PSL 
w okręgu 38.
1. Krzysztof Paszyk /powiat obornic-
ki/ – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący 
Sejmiku Wielkopolskiego V kadencji

2. Błażej Parda /powiat pilski/ – Poseł 
na Sejm RP, ekonomista, przedsiębiorca
3. Tadeusz Teterus /powiat czarn-
kowsko-trzcianecki/ – Starosta Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzed-
niej kadencji, Radny Rady Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego
4. Jarosław Maciejewski /powiat 
złotowski/ – Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Woj. Wlkp. Prezes Zarządu Wo-
jewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego
5. Tomasz Kranc /powiat wągrowiec-
ki/ – Starosta Powiatu Wągrowieckiego

6. Marcin Piszczek /powiat pilski/ – 
Radca prawny
7. Agnieszka Linkiewicz-Mendel /
powiat grodziski/ – skarbnik Powiatu 
Nowotomyskiego w kadencji 2015-
2019, organizatorka półmaratonu 
grodziskiego
8. Józef Kwaśniewicz /powiat szamo-
tulski/ – Starosta Powiatu Szamotulskie-
go poprzedniej kadencji, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Szamotulskiego,
9. Anna Korpik /powiat międzychodz-
ki/ – była zastępca wójta gminy Kwilcz, 
Wielkopolski Wicekurator Oświaty 

2009-2010, przewodnic ząca Rady 
Powiatu Międzychodzkiego 2006-
2010, w latach 2002-2006 radna Rady 
Powiatu Międzychodzkiego, dyrektor 
placówek oświatowych w gminie Kwilcz 
1994-2009.
10. Julian Hermaszczuk /powiat 
chodzieski/ – Wicestarosta Chodzieski
11. Jolanta Lubińska /powiat pilski/ 
– b. dyrektor. ZS im S. Staszica w Pile, 
b. dyr. Wydziału Oświaty Starostwa 
Pilskiego w Pile
12. Małgorzata Bejma  /powiat 
wągrowiecki/ – Kierownik Referatu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy w 
Wągrowcu
13. Lucyna Nawrot /powiat czarnkow-
sko-trzcianecki/ – Kierownik Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wieleniu
14. Sławomira Król /powiat pilski/ 
– Prezes Związku Sadowników Rzecz-
pospolitej Polskiej Oddział Terenowy 
Pobórka Wielka
15. Daniel Sztych /powiat złotowski/ 
– Wicestarosta Powiatu Złotowskiego 
poprzedniej kadencji, Radny Rady 
Powiatu Złotowskiego

16. Maria Galas /powiat nowotomyski/ 
– Radna Rady Powiatu Nowotomy-
skiego, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Nowotomyskiego w kadencji 2014-2018
17. Radosław Łanoszka / powiat 
szamotulski/ – Przewodniczący Rady 
Powiatu Szamotulskiego
18. Bar t łomiej Gór ny /powiat 
wolsztyński/ – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Buczu
Natomiast kandydatem do Senatu 
w tym okręgu jest obecny Senator 
RP Jan Filip Libicki.

Maciej Kasprzak/

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z wyborcami 

W sobotę 21 września na 
Placu św. Jana w Zębowie 
odbyło się kolejne Zębow-
skie Grzybobranie.

Zębowskie Grzybobranie to 
impreza, która z roku na rok 
cieszy się coraz  większym za-
interesowaniem mieszkańców 
powiatu nowotomyskiego i nie 
tylko. Tak też było w tym roku, 
organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania a wydarzenie 
okazało się wyjątkowo udane. 

Na tegoroczne Grzybobra-
nie przybyło wielu zacnych 
gości m.in. Poseł do Parla-
mentu Europejskiego Jaro-
sław Kalinowski, Poseł RP 
Krzysztof Paszyk, Starosta 
Nowotomyski Andrzej Wil-
koński, Burmistrz Lwówka 
Piotr Długosz, samorządowcy, 
Radny Rady Powiatu Nowoto-
myskiego Ireneusz Kozecki, 
Józef Kwaśniewicz - Wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Szamotulskiego, Radosław 
Łanoszka – Przewodniczący 

Rady Powiatu Szamotulskie-
go. Współgospodarzem tego 
wydarzenia był Radny Rady 
Powiatu Nowotomyskiego 
Adam Pilc.

Od godziny 15 na scenie od-
były się występy artystyczne: 
pokazy mody w wykonaniu 
przedszkolaków, skecz o szko-
le grupy „Przypadek”, koncert 
zespołu „Albatros”, iluzjonista 
„sztukmistrz Bartłomiej” – 
magia wśród ludzi. Gwiazdą 
wieczoru był Kordian, zaba-
wę taneczną poprowadził DJ 
Cames.

Organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji i niespodzia-
nek, przejazd Chmielowej 
Grupy Motocyklowej, konkur-
sy rodzinne, konkurs kulinar-
ny, przelot helikopterem, koło 
fortuny, malowanie twarzy. 
Jedną z niespodzianek była 
nagroda w konkursie rodzin-
nym zadeklarowana przez 
Eurodeputowanego Jarosława 
Kalinowskiego, wycieczka do 
Brukseli.

Zębowskie 
Grzybobranie
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Chcesz wzbogacić swoje doświadczenie w zakresie obsługi komputera? 

WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RAKONIEWICE W 

RAMACH PROJEKTU: 
 

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" 

„Cyfrowe kompetencje mieszkańców Gminy Rakoniewice” 
W ramach projektuOperacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych: 

 „Rodzic w Internecie” 
 „Mój biznes w sieci” 
 „Moje finanse i transakcje w sieci” 
 „Działam w sieciach społecznościowych” 
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16-17 (poniedziałek, wtorek) -  Rakoniewice 

23-24 (poniedziałek, wtorek) -  Rakoniewice 

Listopad 2019: 

9 - 10    (sobota, niedziela)  - Jabłonna 
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Nabór uczestników jest ciągły, aż do wyczerpania limitu 240 osób. Warunek ukończone 25 lat.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice pokój 22,                         
lub telefonicznie: 61-29-365-39, lub e-mail: tszczygiel@rakoniewice.pl 
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III  miejsce w rozrywkach 
Wielkopolskich  Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej  
2018/2019 na najbardziej 
usportowioną szkołę w 
Wielkopolsce 

Uczniowie z ZST im .E .Kwiat-
kowskiego  w ramach Wielko-
polskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej  Licealiada 2018/2019  
, zajęli III miejsce na 194 
szkół w ramach rywalizacji 
sportowej w  XX Licealiadzie   
2018/2019  W piątek 14 czerw-
ca 2019  w Poznaniu  zostały 

rozdane nagrody w ramach 
XX Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 2018/219 
, nasi uczniowie w ramach ry-
walizacji zajęli III miejsce na 
194 szkół , które punktowały 
w  zawodach , uczniowie brali 
udział w  wielu  dyscyplinach 
sportowych takich jak np. 
piłka nożna, piłka koszykowa 
, piłka ręczna , piłka siatkowa 
, sztafetowe bieg  przełajowej 
, unihokej , lekkoatletyka  i 
wiele innych , co przyczyniło  
się na wieli sukces „Różowej” ,

III miejsce  w rywalizacji  

sportowej szkół ponadgimna-
zjalnych  w Wielkopolsce kil-
ka zdjęć z  z rozdania nagród 
, przedstawicielami z  ZST 
Grodzisk  byli : Magdalena 
Wencel , Karolina Stóżyń-
ska , Jagoda Wujec, Martyna 
Bartkowiak , Szymon Mortka 
, Szymon Hejman , Marcin 
Nowak , Mateusz Kucharczak 
wraz z nauczycielami wf panią 
A. Ledzianowską  i panem J. 
Szulcem , mieli ten zaszczyt 
odebrać nagrodę w imieniu 
wszystkich uczniów ZST im., 
E, Kwiatkowskiego Grodzisk .

Sportowy Sukces uczniów 
z ZST im. E. Kwiatkowskiego 

Pod hasłem „Podróże 
moich marzeń” odbył się 
16.09.2019 w Poznaniu finał 
wojewódzkiego etapu kon-
kursu plastycznego PFRON 
„Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych”, w którym 
udział wzięła prezes Zarzą-
du PFRON Marlena Maląg. 
Patronat Honorowy nad 
konkursem objęła Małżon-
ka Prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda.

W uroczystej gali, zorga-
nizowanej w Auli Atrium 
Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu, udział wzięli: pre-
zes Zarządu PFRON Marlena 
Maląg, prof. dr hab. Bogumiła 
Jung – Prorektor Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, 
dr Tomasz Kalitko – Dziekan 
Wydziału Malarstwa i Rysun-
ku Uniwersytetu Artystycz-
nego w Poznaniu, dyrektor 
wielkopolskiego oddziału 
Funduszu Anna Skupień oraz 
laureaci etapu wojewódzkiego 
wraz z opiekunami. 

Miejsce I w kategorii fo-
tografia zdobyła praca pt. 
„Gdziekolwiek”, autorstwa 
Katarzyny B., Macieja P. z 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Grodzisku Wlkp. przygoto-
wywane pod nadzorem pań 
terapeutek Natalii Jabłońskiej 
i Anny Antkowiak-Gogulskiej. 

„Sztuka Osób Niepełno-
sprawnych” to największy 

w Polsce przegląd dorob-
ku artystycznego placówek 
terapeutycznych  dla osób 
niepełnosprawnych. Ideą Kon-
kursu, adresowanego przede 
wszystkim do uczestników 
warsztatów terapii zajęcio-
wej, środowiskowych domów 
samopomocy oraz niepeł-
nosprawnych mieszkańców 
domów pomocy społecznej, 
jest promocja ich twórczości 
artystycznej.

Gala, podczas której zostali 
nagrodzeni nasi zwycięzcy 
Konkursu z Wielkopolski, 
odbyła się  16 września 2019r. 
w Auli Atrium Uniwersytetu 
Artystycznego  w Poznaniu.  
Autorzy zwycięskiej pracy 
p. Katarzyna B. oraz p. Ma-
ciej P. temat wędrówki ujęli 
niedosłownie jako metaforę 
podróży, a zdjęcie będzie 
można obejrzeć na wystawie 
PFRONU.

I miejsce dla  uczestników WTZ 

Grodzisk Wlkp ul. Ogrodowa 6 , tel 509-055-246 
www.meble-duma.pl, biuro@meble-duma.pl

a MEBLE TAPICEROWANE a MEBLE POKOJOWE 
a STOŁY a KRZESŁA a SZAFY a ŁOŻA a MATERACE
a MEBLE KUCHENNE /również pod wymiar/ 
 MONTAŻ, PROJEKT GRATIS,

a FACHOWE DORADZTWO a RATY 0 % a TRANSPORT GRATIS !!!

znajdź nas na FB Salon Meblowy Duma

20 LAT DOŚWIADCZENIA NA RYNKU !!!

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



Str. 13POWIATY-GMINY
wrzesień 2019

nr 3
do Sejmu

Grzegorz

Poseł RP III i VIII kadencji, pilanin, socjolog, konsul RP w Rzymie, samorządowiec, współzałożyciel 
Towarzystwa Promocji i Rozwoju „Nie jesteś sam”, Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe, 
Stowarzyszenia Patriotyczna Brać, Stowarzyszenia Pomocy Chirurgii Pilskiej, Przewodniczący 
Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Pile, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 
Policji, uhonorowany przez Prezydenta Włoch Komandorią Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. 
Żonaty, dwoje dzieci.
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Mając do wyboru kilkana-
ście rodzajów urządzeń i 
technologii, każdy inwestor 
stara się wybrać najkorzyst-
niej jak tylko to możliwe. 
Nowoczesne powietrzne 
pompy ciepła przyciągają 
wieloma zaletami, jednak 
dla wielu ciągle stanowią 
zagadkę. Niepotrzebnie, 
bo to sprawdzone systemy 
i z pewnością warto na nie 
postawić.

Powietrzne pompy ciepła to 
doskonała propozycja nie tylko 
dla fanów ekologii. Ich głów-
ną zaletą jest niezależność 
od wahających się na rynku 
cen nośników energii, np. cen 
gazu oraz niskie koszty eks-
ploatacyjne. Urządzenia, choć 
zasilane energią elektryczną, 
to większą część energii – na-
wet ok. 80%, czerpią ze źródeł 
odnawialnych, dzięki czemu 
redukcja kosztów ogrzewania 
sięga nawet 70% w porówna-
niu do instalacji tradycyjnych. 
Niskie koszty użytkowe oraz 
przyjazne dla środowiska dzia-
łanie skutecznie zachęcają, jed-
nak powietrzne pompy ciepła 
mają do zaoferowania jeszcze 
dużo więcej.

Bezproblemowy montaż
W przypadku powietrznych 
pomp ciepła moduł zewnętrzny 
może być zainstalowany wszę-
dzie, niezależnie od ukształto-
wania terenu. Oznacza to, że 
urządzenia dobrze sprawdzą 
się zarówno w domach nowych, 

jak i modernizowanych. W 
przypadku domu moderni-
zowanego istotny może być 
fakt, że dostępna jest wersja 
urządzenia przygotowana do 
współpracy z dodatkowym 
źródłem ciepła np. kotłem, 
który może wówczas stanowić 
wspomaganie przy szczyto-
wym zapotrzebowaniu ciepła 
w najzimniejszych okresach 
roku.

Co do zasady nie ma prze-
ciwwskazań, aby pompa ciepła 
współpracowała z grzejnika-
mi, jednak najefektywniejsze 
działanie osiąga w połączeniu 
z niskotemperaturowym ogrze-
waniem płaszczyznowym, pod-

łogowym lub ściennym. 
Niewielkie gabaryty urzą-

dzenia do minimum ograniczą 
miejsce niezbędne do insta-
lacji, a jednostka wewnętrzna 
w wersji ze zintegrowanym 
zasobnikiem c.w.u. może zająć 
mniej niż 1m2 powierzchni. 
Smukła i estetyczna obudowa 
to także dodatkowy atut wi-
zualny.

Ciepło w zimie  
Przy ogrzewaniu domu po-
wietrzną pompą ciepła nale-
ży mieć na uwadze fakt, że 
jej działanie uzależnione jest 
od warunków zewnętrznych. 
Obecnie urządzenia te mogą 
pracować w temperaturach 
sięgających aż do -20°C. 

„Oczywistym jest, że wraz 
ze spadkiem temperatury na 
zewnątrz, rośnie zapotrzebo-
wanie cieplne pomieszczeń, 
a efektywność urządzeń po-
wietrznych spada. Ta zasada 
działania dotyczy wszystkich 
powietrznych pomp ciepła. 
Oznacza to, że urządzenia pra-
cując samodzielnie w skrajnie 
niekorzystnych warunkach 
mogą nie zapewnić pełnej 
kompensacji strat ciepła w po-
mieszczeniach” mówi Natalia 
Sitkowska z działu OZE w De 
Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z.o.o. 

Na uwadze trzeba mieć jed-
nak fakt, że tak niskie tempe-
ratury to rzadkość i w wielu 
regionach naszego kraju niemal 
nie występują. Przy prawidło-
wym doborze pompy ciepła 

i zastosowaniu dodatkowego 
wsparcia w postaci kotła, ko-
minka z płaszczem wodnym, 
a nawet grzałki montowanej w 
każdej pompie ciepła, nie ma 
podstaw do obaw, że dom nie 
zostanie dogrzany, a koszty 
przekroczą założone kwoty.

Wygoda 
i proste sterowanie
Łatwy dostęp do najważniej-
szych funkcji i intuicyjna ob-
sługa to jedne z kluczowych 
czynników, które wpływają na 
decyzję o zakupie konkretne-
go urządzenia. Nowoczesny 
termostat pokojowy SMART 
TC, pozwala na bezproble-
mowe sterowanie instalacją 
z pompą ciepła Sofath Lizea 
IV i Lizea IV-C200 . System 
zapewnia łączność z domową 
siecią Wi-Fi i zdalną kontrolę 
pracy instalacji przy udziale 
smartfonu lub tabletu. Oprócz 
szerokich możliwości sterowa-
nia, wyróżnia się atrakcyjną 
stylistyką. 

Urządzenie docenią też nieco 
starsi użytkownicy, a wszystko 
za sprawą łatwiejszego zarzą-
dzania wszelkimi ustawienia-
mi, ponieważ termostat wypo-
sażono w pomoc ułatwiającą 
programowanie.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner 

marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl

tel. 61 441 17 25
tel. kom. 606 327 863

Powietrzna pompa ciepła 
– czy warto się nią zainteresować?

Pompa powietrzna Sofath Lizea 
IV-C200 z kompaktową centralą 

wewnętrzną. Niewielkie gabaryty 
urządzenia do minimum ograniczą 
miejsce niezbędne do instalacji, a 

jednostka wewnętrzna w wersji ze 
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 

może zająć mniej niż 1m2 powierzch-
ni. (źródło: De Dietrich Technika 

Grzewcza Sp. zo.o.)

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.
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Rozmowa z Jerzym Wierzchowieckim, kardiologiem, ordynatorem Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego szpitala 
w Grodzisku Wielkopolskim, kandydatem na Senatora z listy PiS

Jak ocenia Pan stan służby 
zdrowia w naszym kraju? 
Przede wszystkim moim zda-
niem zdecydowanie zwiększa 
się świadomość pacjentów 
jeśli chodzi o profilaktykę 
zdrowia. Moi pacjenci są 
bardziej świadomi tego, co 
daje nowoczesna medycy-
na, szukają nowoczesnych 
metod leczenia w Internecie 
i przychodząc na wizytę 
zgłaszają swoje pytania czy 
obawy lekarzowi. Coraz le-
piej znają swoje prawa ale też 
coraz bardziej przykładają 
się np. do uprawiania sportu 
czy stosowania diety. Jeżeli 
chodzi o system, to wszyscy 
wiemy jak dużo jest jeszcze 
do zrobienia. Chociażby w 
sprawie szpitali powiato-
wych, w których leczy się 
ponad połowa pacjentów 
w Polsce. System ochrony 
zdrowia zawsze z perspek-
tywy lekarzy i pacjentów 
będzie niedofinansowany. Po 
drugiej stronie stoi polityka i 
budżet państwa, który nie jest 
przecież z gumy. Ale z mojej 
perspektywy, jako kandydata 
na senatora, jest tutaj szansa 
na to, by np. zmienić system 
kształcenia stażystów, którzy 
mogliby uczyć się zawodu 
właśnie w szpitalach powiato-
wych i wspomagać personel. 
Ważne jest też racjonalne 
wydatkowanie pieniedzy na 
ochronę zdrowia poprzez 
ścisłą wspólpracę wszystktich 
jednostek w systemie. No 

oczywiście jako lekarz widzę, 
że koniecznie trzeba bardziej 
skoordynować rehabilitację z 
leczeniem u lekarzy rodzin-
nych czy właśnie 
w szpitalach. 

Jest Pan bardziej lekarzem 
czy politykiem?
Przede wszystkim jestem mę-
żem i ojcem, Polakiem oraz 
katolikiem. Zaraz po tym jest 
oczywiście kardiologia, którą 
także kocham. Uzupełnie-
niem tego jest polityka. Ona 
jest dla mnie szansą na inny 
wymiar pracy na rzecz moich 
pacjentów, bo jako prakty-
kujący lekarz, który na co 
dzień leczy ludzi i ich przede 
wszystkim słucha, wiem 
jakie są potrzeby polskiego 
systemu ochrony zdrowia. 
Wiem także, jak ważne jest 
wpajanie od najmłodszych 
lat, że o zdrowie trzeba dbać. 
Nie ma przecież nic za dar-
mo. Dlatego jednym z moich 
pomysłow na pracę w Par-
lamencie będzie sytemowe 
promowanie postaw prozdro-
wotnych w szkołach i przed-
szkolach. Już od najmłodzych 
lat każdy z nas musi wiedzieć 
czym jest odpowiedzialna i 
zdrowa dieta oraz jak ważny 
w nasztm życiu jest sport. 
Trzeba też uświadamiać 
rodziców, żeby np. uczyli pić 
dzieci niegazowaną wodę a 
nie słodkie, gazowane napoje, 
a zamiast słodyczy dawali im 
do szkoły zdrowe owoce. 

Pod koniec września 
obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Serca. Pan 
jako kardiolog ma pewnie 
dla pacjentów zawsze kilka 
dobrych rad na temat tego, 
jak dbać o serce…
Trzeba przede wszystkim 
pamiętać, że się je ma tylko 
jedno. Polecam ruch: spacery, 
pływanie, grę w piłkę, jazdę 
na rowerze. Realnie powin-
niśmy uprawiać sport 5 
razy  tygodniu minimum po 
15 minut. Ale nawet spacer 
do pracy, czy porządki w 
ogrodzie można przecież do 
tego zaliczyć.  Ważne jest 
także to, by rzucić palenie, 
jeśli ktoś zmaga się z tym 
nałogiem. Nie wolno palić 
przy dzieciach. Trzeba także 
zwracać uwagę na odpowied-
nią dietę: 2-3 razy w tygo-
dniu zamiast mięsa jeść np. 
rośliny strączkowe, jeść dużo 
warzyw, używać jak najmniej 
soli, wybierać duszenie i pie-
czenie zamiast smażenia. 

Pacjenci pewnie mówią, 
że to oczywiste i że o tym 
wiedzą. 
I jak w życiu bywa, czasami 
teoria nie zgadza się z prak-
tyką. Więc jako kardiolog 
po raz kolejny wtedy mówię 
jak ważny jest również 
odpowiednik naszej masy 
ciała, jak ważna jest częsta 
kontrola ciśnienia tętnicze-
go, stężenia cholesterolu we 
krwi czy odpowiedni po-

ziom cukru. Staram się nie 
karcić, tylko namawiać do 
zmiany stylu życia. Pacjenci 
to szanują, tak jak szanują 
szczerą rozmowę z każdym 
lekarzem. 

Kilku pacjentów na Pana 
profilu spolecznościowym, 
kiedy ogłosił Pan start 
w wyborach do Senatu, 
napisało: czy chce nas Pan 
doktor opuścić?
Zapewniam, że leczę i będę 
leczyć nadal. Startuję w 
wyborach do Senatu jako 
kandydat PiS, bo uważam, 
że dobra zmiana potrzebuje 
aktywnego udziału Wielko-
polan oraz przede wszystkim 
specjalistów z określonej 
dziedziny. Jako lekarz wiem 
czego potrzebuje ochrona 
zdrowia, jako przecież pa-
cjent także wiem, z czym na 
co dzień zmagają się pacjenci 
i lekarze. Chcę swoją wiedzę 
wykorzystać. Pochodzę z 
rodziny lekarskiej i z niej 
wyniosłem przekonanie, że 
dobro pacjenta jest najważ-
niejsze. A człowiek – jego 
życie i zdrowie – to wielka 
wartość, dla której warto 
pracować.

Czym Pan jeszcze chce się 
zająć?
Od lat organizuję Grodzi-
skie Dni Kardiologiczne, w 
czasie których pacjenci mogą 
bezpłatnie przebadać swoje 
serce, a lekarze z regionu 

spotkać się z największymi 
autorytetami w dziedzinie 
kardiologii. Mam plan, by 
te wydarzenia organizować 
nadal. Medycyna i aktyw-
ność społeczna to moje 
pasje i zadania, które staram 
się dobrze wykonać. Jeżeli 
zostanę wybrany do Senatu 
chciałbym skupić się także na 
wspieraniu polskich rodzin, 
działaniu w obszarze polityki 
senioralnej i społecznej – z 
naciskiem na pomoc oso-
bom niepełnosprawnym 
oraz wspieranie inicja-
tyw nauczania domo-
wego. No i nawiązując 
do diety chcę swoimi 
działaniami wspierać 
małe, ekologiczne 
gospodarstwa rolne i 
propagować zdrową, 
polską żywność. 

Polityka to kwestia 
rozumu czy serca?
Niezależnie od tego co 
nam mówi rozum i tak 
większość tego serca 
słucha. 

I to jest piękne. Ważne, żeby 
nie ważne po której stronie 
politycznej to serce się ma 
pamiętać o tym, że ma się je 
tylko jedno. I dbać o nie. A ja 
mogę obiecać, że do polityki 
także podejdę z sercem.

Rozmawiał: 
Franciszek Gwardzik

Do polityki też trzeba mieć serce

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

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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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

Dziękuję wszystkim, którzy 
okazali pamięć o Jarku 
Ziętarze, w tym szczególnie 
tym, którzy wzięli udział w 
wydarzeniu rocznicowym 
- wirtualnie oraz osobiście 
zjawili się w ten upalny dzień 
1 września przed domem, w 
którym mieszkał Jarek. Prze-
kazuję zarazem pozdrowienia 
i podziękowania od jego 
brata, Jacka Ziętary, który w 
tym roku nie mógł przyjechać 

do Poznania. Dziękuje także 
mediom (WTK, TVP Poznań, 
Radio Poznań, dwutygodnik 
Powiaty-Gminy - chyba 
nikogo nie pominąłem), które 
były obecne i zrobiły relacje 
z rocznicy porwania (a nie 
„zaginięcia”) Jarosława Zię-
tary. Dziękuje też wojewodzie 
wielkopolskiemu, który w 
imieniu państwa uczcił za-
mordowanego dziennikarza...

Krzysztof M. Kaźmierczak

Krzysztof M. Kaźmierczak, 
przedstawiciel Komitetu Spo-
łecznego im. Jarosława Ziętary
- Cieszy mnie, że mimo upły-
wu lat, wciąż tak liczne gro-
no osób pamięta o zabitym 
dziennikarzu, moim dawnym 
koledze z nieistniejącej już 
„Gazety Poznańskiej”. Obcho-
dząc tragiczną, 27. rocznicę 
porwania i zamordowania 
Jarosława Ziętary należy pa-

miętać, że zbrodnia ta do dzi-
siaj nie została osądzona.  Nie 
widać końca procesów osób, 
które zostały oskarżone w tej 
sprawie i nie wiadomo, czy po-
niosą odpowiedzialność także 
inne osoby zamieszane w to 
jedyne w Polsce zrealizowane 
zabójstwo dziennikarza na 
zlecenie. Mam jednak wciąż  
nadzieję, że sprawiedliwość w 
tej sprawie zatryumfuje. 

27 rocznica zamordowania 
Jarosława Ziętary

Z inicjatywy burmistrza 
Grodziska Wlkp. Henry-
ka Szymańskiego, oraz 
dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej Wiesława 
Kasprzaka w Grodzisku 
Wlkp. jedenaście lat temu  
otwarty został Grodziski 
Uniwersytet III Wieku, 
działający przy Stowarzy-
szeniu Inicjatyw Społecz-
nych im. Jana Pawła II w 
Grodzisku Wlkp. 

Budynek G.C.P.Ś. w którym 
ma siedzibę nosi nazwę „PRO-
MESSA”  i mieści się przy 
ulicy Powstańców Chocie-
szyńskich 23F. Od początku 
istnienia Ośrodek Pomocy 
Społecznej jest aktywny i 
poza statutowymi zadaniami 
przypisanymi OPS, realizuje 
także inne ciekawe realiza-
cje dla mieszkańców. Np. w 
ramach projektu „Grodziskie 
Inicjatywy Senioralne” wraz 
z Gminnym Centrum Pomocy 
Środowiskowej, w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społecznych m.in. 
zrealizowano ciekawy projekt  
„Łączymy siły i pokolenia”, 
którego zadaniem była inte-
gracja środowisk i pomoc dla 
seniorów, w ramach którego 
prowadzono m.in. warsztaty 
internetowe dla seniorów. 
Ośrodek pomocy Społecznej  
w Grodzisku Wlkp. skupia 
również Dom Dziennego Po-
bytu dla osób starszych, któ-
rego dyrektorem jest Wiesław 
Kasprzak, a Kierownikiem 
„Promessy” jest p. Beata Gło-
wacka. 

To właśnie z ich inicjatywy, 
przy wsparciu Urzędu Miasta 

i Gminy, grupie 65 seniorów z 
Ośrodka Pomocy Społecznej i 
seniorów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku - w ramach  inte-
gracji środowiska, w dniach 26 
– 30 sierpnia br. zorganizowa-
no ciekawy wyjazd do Kotliny 
Kłodzkiej.  Seniorzy zamiesz-
kali w Polanicy Zdrój w Pen-
sjonatach Małgosia i Laura, 
dzięki czemu mieli możliwość 
zwiedzenia kurortu, jak i oko-
licznych miejscowości. Wyjąt-
kowym wydarzeniem dla całej 

grupy był wyjazd do Dusznik 
Zdroju i udział w specjalnie 
zorganizowanym koncercie w 
kościele pw. Matki Bożej Ró-
żańcowej, którego wokalistą 
był ks. Bogdan Skowroński. 
Niejednokrotnie informowa-
liśmy na naszych łamach o 
koncertach i recitalach księdza 
Bogdana, który w wyjątko-
wy i niepowtarzalny sposób 
wykonuje własne utwory, jak 
i interpretuje utwory innych 
artystów. Tym razem było po-
dobnie. Zachwyt uczestników 
koncertu, jego podejście do 
słuchaczy, a przede wszystkim 
doskonałe wykonanie wielu 
utworów, tak o charakterze 
religijnym, jak i standardów 
muzycznych, znalazł pełne 
uznanie i zachwyt podopiecz-
nych DDP oraz kuracjuszy z 
pobliskich sanatoriów.

 Kolejny raz życie udowad-
nia, że seniorzy mogą brać 
udział w różnorodnych wyda-
rzeniach i potrafią się bawić w 
każdym miejscu i warunkach.

Roman Szymański

Z życia seniorów 
 Grodzisk Wlkp.
Miło nam poinformować, że 
na terenie Centrum Eduka-
cyjno - Ekologicznego „Pod 
Chmurką”  powstał kolejny 
element edukacyjny. Ogród 
skalny -bo o nim mowa,  słu-
żyć może jako pomoc w pro-
wadzenia zajęć szkolnych i 
przedszkolnych.

Lapidarium może stanowić 
doskonałe uzupełnienie pro-
gramu szkolnego.  W bardzo 
przystępny sposób dostarcza 
bowiem podstawowych infor-
macji o typach skał, ich wła-
ściwościach oraz znaczeniu w 
głównych  dziedzinach życia i 
gospodarki.

Mamy nadzieję, że ogród 
skalny będzie pełnić ważną 
funkcję edukacyjną i tury-
styczną. Zachęcamy do od-
wiedzenia ekspozycji.

Wystawa 
okazów kamieni 
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Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Trzcielu 
wspólnie z „Trzcielskimi 
Seniorami” upamiętniła 2 
września 80 rocznicę wy-
buchu II wojny światowej 
koncertem zespołu „Arte” z 
Poznania. 

W pierwszej części spotkania 
wysłuchaliśmy i zaśpiewali-
śmy wspólnie piosenki, które 
powstały w okresie tych tra-
gicznych wydarzeń. W drugiej 
części spotkania wysłuchali-
śmy wykładu prof. n. dr hab. 
Marcelego Tureczka na temat 
genezy wybuchu II wojny 
światowej i przebiegu działań 
wojennych na naszych tere-
nach. Uczestnicy spotkania, 

którzy podczas trwania wojny 
byli dziećmi, wspominali ten 
tragiczny okres życia. Nie ma 
rodziny w Polsce, której by ta 
wojna nie skrzywdziła. Chyli-

my czoła i dziękujemy naszym 
bohaterom, którzy oddali życie 
za naszą Ojczyznę.

B.P.M. I G. W TRZCIELU
Wioletta Fabian

GMINA TRZCIEL

5 września 2019 r. w Bi-
bliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Trzcielu odbyło 
się Narodowe Czytanie pod 
patronatem Prezydenta RP. 
 
Na ósme Narodowe Czytanie 
Para Prezydencka wybrała 
osiem lektur, które czytali 
członkowie Dyskusyjnego 
Klubu Książki z Trzciela 
działającego przy naszej bi-
bliotece, członkowie Stowa-
rzyszenia „Trzcielscy Senio-
rzy” i przedstawiciel młodego 
pokolenia:

1. Dobra pani – Eliza Orzesz-
kowa - czytała Wanda Pańczuk
2. Dym – Maria Konopnicka - 
czytała Danuta Pacholik
3. Katarynka – Bolesław Prus 
- czytała Halina Jasińska
4. Mój ojciec wstępuje do 
strażaków (ze zbioru: Sanato-
rium pod Klepsydrą) – Bruno 
Schulz - czytał Hugon Kotwas

5. Orka – Władysław Stani-
sław Reymont - czytała Irena 
Śmidowicz
6. Rozdzióbią nas kruki, wro-
ny… – Stefan Żeromski - czy-
tała Henryka Napierała
7. Sachem – Henryk Sienkie-
wicz – czytała Janina Pisarek

8. Sawa (z cyklu: Pamiątki 
Soplicy) – Henryk Rzewuski - 
czytała Jadwiga Szylar.
Po wysłuchaniu w/w nowel 
mieliśmy, okazję poznać twór-
czość przedstawiciela młodego 
pokolenia z Trzciela - Hugona 
Kotwasa, który przeczytał 

nam swoje sonety i fragment 
tworzonego opowiadania. 
Dziękujemy przyjaciołom 
naszej biblioteki za uczest-
nictwo w tym bardzo miłym 
spotkaniu.

B.P.M. I G. W TRZCIELU
Wioletta Fabian

Dyskusyjny Klub Książki 
z Trzciela spotkał się 5 
września br. w naszej bi-
bliotece. Tym razem udział 
w dyskusji wzięli również 
goście, którzy uczestniczyli 
w Narodowym Czytaniu w 
naszej książnicy i zostali na 
spotkaniu klubowiczów. 

Przedmiotem dyskusji była 
książka Joanny Kruszewskiej 
„Wszystko się zaczyna”, jest 
to druga część cyklu opowia-
dająca losy typowej polskiej 
rodziny. Główną bohaterką 
jest Marta, młoda dziewczyna, 
której plany życiowe są już 
dopracowane w szczegółach. 
Nagle wszystko się zmienia, 
kiedy seniorka rodu babcia 
Halina chce spełnić swoje 

najskrytsze marzenia. Ignoruje 
oburzenie rodziny i z determi-
nacją dąży do celu. Jej postawa 
wywraca relacje w rodzinie 
do góry nogami. Pod wpły-
wem podjętych przez Halinę 
decyzji , wyłania się całkiem 
inny obraz rodziny, który jest 
pełen sprzeczności, żalów i 
niespełnionych marzeń. Au-
torka zapewniła czytelnikom 
wiele zaskakujących zwrotów 
akcji. Ukazała cały wachlarz 
postaci z ciekawymi i intrygu-
jącymi cechami charakterów. 
Zapraszamy do przeczytania  
trzech części tego cyklu i 
szukania odpowiedzi na pyta-
nie czy warto spełniać swoje 
marzenia?

B.P.M. I G. W TRZCIELU
Wioletta Fabian

Narodowe Czytanie„Wszystko się zaczyna” 
Joanny Kruszewskiej 

– spotkanie DKK

W dniu 28 sierpnia 2019 r. w 
Centrum Kultury w Trzcielu 
odbyła się uroczystość wrę-
czenia medali „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” 11 parom 
małżeńskim, które zawarły 

związek małżeński w 1969 
roku.  

Pan Jarosław Kaczmarek 
- Burmistrz Trzciela doko-
nał aktu dekoracji medalami 
nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej dla 
osób, które przeżyły 50 lat w 
jednym związku małżeńskim, 
w dowód społecznego uznania 
dla trwałości małżeństwa i ro-
dziny. Jubilaci z rąk Pana Bur-

mistrza otrzymali listy gratula-
cyjne. Nie zabrakło również to-
astu i skromnego poczęstunku. 
W tym roku szanowni jubilaci 
to: Państwo Janina i Kazimierz 
Kobryńczuk, Janina i Marian 

Barłóg, Renata i Józef Fludra, 
Janina i Michał Ferenc, Maria 
i Zygfryd Fremel, Maria i 
Zbigniew Góreccy, Janina i 
Stanisław Gołąbiescy, Eugenia 
i Eugeniusz Krupa, Henryka i 

Tadeusz Napierała, Józefa i Jan 
Szabłowscy, Łucja i Ryszard 
Zgoda. Wszystkim życzymy 
zdrowia, pomyślności i wielu 
dalszych wspólnych lat.

Robert Kaczmarek

80 rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy!

50 lat pożycia małżeńskiego
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

W dniu 12 września w Urzę-
dzie Miejskim w Nowym 
Tomyślu Burmistrz Wło-
dzimierz Hibner, zastępca 
burmistrza Grażyna Pogo-
nowska oraz pełnomocnik 
burmistrza ds. uzależnień 
Jolanta Szade spotkali się z 
uczniami - laureatami kon-
kursu plastyczno-literackiego 
„Ja za 20 lat” przeprowa-
dzonego w ramach kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł 

2019. Uczniom towarzyszyli 
ich opiekunowie.

Zadaniem uczestników 
konkursu było wykonanie 
pracy plastycznej lub lite-
rackiej, prezentującej własne 
plany na przyszłość. Wśród 
wielu wyróżnionych prac 
znalazły się prace uczniów z 
czterech szkół Gminy Nowy 
Tomyśl. Laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy i nagro-
dy książkowe. Laureatami 

konkursu zostali: Jakub Mon-
cibowicz, Patrycja Dzięcioł 
(Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Nowym Tomyślu), Emilia 
Kańduła, Mikołaj Nowak 
(Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Nowym Tomyślu), Monika 
Matuszak, Patrycja Adamska 
(Zespół Przedszkolno-Szkol-
ny w Bukowcu), Nikola Sło-
cińska, Hanna Franek (Szkoła 
Podstawowa w Jastrzębsku 
Starym).  

Nagrodzono uczniów

13 września w Parku im. 
Feliksa Szołdrskiego odbyło 
się oficjalne otwarcie strefy 
sportu. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi wspólnie do-
konali: Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hib-
ner wraz z wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej 
Wojciechem Andryszczy-
kiem oraz przedstawicielem 
młodych sportowców. 

Następnie odbyło się szkolenie 
z buli przeprowadzone przez 
specjalistę w tej dziedzinie 
Piotra Milickiego. W tym 
samym czasie w strefie wor-
kout Tobiasz Klimek „Tobik” – 
mieszkaniec Nowego Tomyśla 
specjalizujący się w kalisteni-
ce wraz z grupą „Anti-Gravity 
Squad” z Poznania i Grodzi-
ska Wlkp. zaprezentowali 
efektowne figury i elementy 
akrobatyczne, wykorzystując 
ciężar własnego ciała. Na bo-
isku do siatkówki pokazowy 
mecz rozegrał Miejski Klub 

Sportowy „Kangur”, a na 
boisku do koszykówki popis 
swoich umiejętności dali wy-
chowankowie: UKS „Dream 
Team” oraz MKS „Gromy”. Na 
strzelnicy pod opieką Henryka 
Sabaturskiego odbywało się 
strzelanie z KBKS. Oprócz 
atrakcji sportowych, na uczest-

ników otwarcia strefy sportu 
czekało stoisko promocyjne 
Gminy Nowy Tomyśl oraz 
grill. Na podsumowanie im-
prezy burmistrz Włodzimierz 
Hibner wraz z dyrektorem 
OSiR-u Arturem Łozińskim 
wręczyli sportowcom puchary 
i nagrody.

W niedzielne popołudnie 
22 września w Bukow-
cu odbyły się Łucznicze 
Mistrzostwa Wielkopolski 
Młodzików i Dzieci. Oficjal-
nego otwarcia zawodów 
dokonali: Poseł na Sejm 
RP Jakub Rutnicki oraz 
Renata Parniewicz z LKS 
Korona Bukowiec. 

W zawodach wzięli udział 
adepci łucznictwa z Poznania, 
Kórnika i Bukowca. Zawody 
podzielone były na 4 katego-
rie. W każdej z nich osobno 
rywalizowali chłopcy i dziew-
częta. Walka w każdej z grup 
była bardzo wyrównana, wiec 
uczestnicy musieli wykazać 
się niesamowitym skupie-
niem i precyzją. Nagrody i 
wyróżnienia, ufundowane 
m.in. przez Urząd Miejski w 
Nowym Tomyślu oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym 

Tomyślu, wręczyli: zastępca 
burmistrza Nowego Tomyśla 
Grażyna Pogonowska, sołtys 
Bukowca Leszek Drążkowiak, 
prezes LKS Korona Bukowiec 

Marian Bobkiewicz, sędzia 
Katarzyna Parniewicz oraz 
dyrektor Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Nowym Tomyślu 
Artur Łoziński.

W niedzielę 15 września w 
Borui Kościelnej odbyła się 
VI edycja imprezy Wrak-
Day. Do sportowej rywali-
zacji stanęło blisko 70 załóg. 

Tradycyjnie wyścigi samo-
chodów ściągnęły dużą rzeszę 
kibiców zarówno z Nowego 
Tomyśla, jak i spoza gminy. 
Podczas podsumowania im-
prezy puchary dla najlepszych 
załóg wręczyli: Burmistrz 

Nowego Tomyśla Włodzimierz 
Hibner oraz Dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Artur 
Łoziński. 

Oprócz efektownej rozrywki 
impreza WrakDay miała rów-
nież wymiar charytatywny. 
Przez cały czas trwania zawo-
dów przeprowadzano zbiórkę 
oraz licytację na rzecz Kacpra 
Hały, mieszkańca Pakosławia, 
który w wypadku stracił nogę.

W piątek 20 września Nowy 
Tomyśl odwiedziła grupa 
40 seniorów z Towarzystwa 
Seniorów „Słoneczko” w 
Lubaszu. 

Wycieczka do naszego mia-
sta została zorganizowana w 
ramach akcji pożegnania lata. 
Pobyt w Nowym Tomyślu 
rozpoczął się od spaceru, pod-
czas którego goście z Lubasza 
mieli okazję zobaczyć kosz 
gigant, plac Niepodległości 
oraz wiklinową muszlę kon-
certową. Następnie grupa 

udała się do Domu Dzien-
nego Pobytu, działającego 
przy nowotomyskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Dzięki 
uprzejmości dyrektor OPS-u 
Danuty Michałowicz oraz kie-
rownik DDP Anny Palickiej 
seniorzy z Lubasza spotkali 
się z podopiecznymi Domu 
Dziennego Pobytu, zwiedzili 
obiekt oraz poczęstowani zo-
stali kawą i ciastem. Ostatnim 
elementem spaceru ulicami 
Nowego Tomyśla była wizyta 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Historię 

świątyni oraz parafii przybli-
żył ksiądz proboszcz Tomasz 
Sobolewski. Drugim ważnym 
akcentem pobytu w „mieście 
wikliny” był przejazd do Par-
ku im. Feliksa Szołdrskiego 
oraz zwiedzanie Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa. 
Nasi goście byli pod dużym 
wrażeniem wiklinowych form, 
które można zobaczyć w mie-
ście, kompozycji przestrzennej 
Parku Feliksa oraz organizacji 
ich wizyty. Z pewnością pobyt 
w Nowym Tomyślu na długo 
zagości w ich wspomnieniach.Uroczyste otwarcie strefy sportu

Graty ponownie zaryczały w Borui Kościelnej

Nowy Tomyśl zachwycił seniorów

Najlepsi łucznicy w Bukowcu
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Od dziesięciu lat nasze 
Towarzystwo PTAAAK 
organizuje Festiwal Nieza-
leżnej Twórczości Filmo-
wej i Fotograficznej Osób 
Dojrzałych 60 + WYŚCIG 
JASZCZURÓW. W tym 
roku odbędzie się dziesiąta 
już edycja naszego kon-
kursu. 

Jak przewiduje regulamin, 
w pokazie konkursowym 
mogą uczestniczyć filmy i fo-
tografie zrealizowane przez  
twórców, którzy w dniu zgła-
szania filmu lub fotografii 
mają ukończone co najmniej 
60 lat. W przypadku pracy 
zbiorowej przynajmniej jeden 
z twórców musi mieć ukoń-
czone 60 lat. 

Utwory zgłaszane na kon-
kurs nie mogą być realizacja-
mi komercyjnymi, nie mogą 
mieć charakteru reklamowego 
lub promocyjnego i  nie mogą 
być  stworzone przed 2009 
rokiem. Czas trwania filmu 

nie może przekraczać 60 mi-
nut. Każdy autor może zgłosić 
maksymalnie 3 filmy i 10 
fotografii lub 3 cykle zdjęć. 
Termin nadsyłania prac wraz 
z kartą uczestnictwa upływa 
15 października br. 

Filmy i fotografie moż-
na zgłaszać pod adresem: 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
ARTYSTÓW, AUTORÓW, 
ANIMATORÓW KULTU-
RY PTAAAK, os. Wichrowe 
Wzgórze 17 m.2, 61-676 Po-
znań – Krzysztof Wodniczak. 
Organizatorzy nie pobierają 
żadnych opłat za zgłoszenie 
filmu lub fotografii. 

X edycja Festiwalu WY-
ŚCIG JASZCZURÓW to 
kolejna szansa na odkrycie 
w sobie talentów filmowych 
i fotograficznych, a w ten spo-
sób nastąpi także pewnego 
rodzaju ocalenie dziedzictwa 
narodowego jakim jest   ta 
najważniejsza ze sztuk,  jak 
powiedział klasyk, czyli FILM 
I FOTOGRAFIA. Dzięki ko-

lejnym edycjom konkursów 
udało się zapoznać z dużą  
liczbą dokumentów, zdjęć 
oraz unikatowych wspomnień, 
historii opisanych wydarzeń 
z tamtych lat. Przy okazji 
konkursu honorujemy – poza 
uczestnikami –  artystów, mu-
zyków, plastyków, animatorów 
kultury, którzy poświęcają 
swój wolny czas i środki na 
ochronienie i kultywowanie 
pasji  filmowania i fotogra-
fowania. 

Wyniki dotychczasowych 
dziewięciu edycji Festiwalu 
WYŚCIG JASZCZURÓW 
wykazały, że idea przyświe-
cająca temu konkursowi  jest 
nośna.  Dzięki temu przed-
sięwzięciu pojawiło się wielu 
znakomitych realizatorów 
filmowych oraz wybornych fo-
tografów, a niektórzy właśnie 
na naszym festiwalu udanie 
zadebiutowali. 

Krzysztof Wodniczak, 
prezes Towarzystwa PTAAAK

Konkurs dla seniorów

„1 września 1939 r. wojska nie-
mieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły o świcie 
na całej niemal długości gra-
nice Rzeczypospolitej, rozpo-
czynając tym samym pierwszą 
kampanię II wojny światowej. 
Osamotnione w walce Wojsko 
Polskie nie mogło skutecz-
nie przeciwstawić się agresji 
Niemiec i sowieckiej inwazji 
dokonanej 17 września. Kon-
sekwencją tej sytuacji stał się 
IV rozbiór Polski dokonany 
przez Hitlera i Stalina.”

Dnia 1 września 2019  Wójt 
Gminy Miedzichowo dr Sta-
nisław Piechota, Sekretarz 
Gminy mgr Karolina Łotecka, 

Dyrektor mgr Szymon Fabian 
wraz z uczniami Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Miedzi-

chowie złożyli wiązanki oraz 
znicze pod pomnikiem, celem 
upamiętnienia tego wyda-
rzenia.

W dniach 22-25 sierpnia 2019 
roku odbył się IV Światowy 
Festiwal Wikliny i Plecion-
karstwa na terenie Muzeum 
Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
w Nowym Tomyślu pod Pa-
tronatem Honorowym Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polski 
Andrzeja Dudy. Gmina Mie-
dzichowo wspierała Festiwal 
jako Brązowy Partner oraz 
prezentowała się na stoisku 
promocyjnym. Była to niepo-

wtarzalna okazja, aby przed-
stawić osobom zainteresowa-
nym uroki Naszej malowniczej 
Gminy, a także zapoznać uch 
z materiałami promocyjnymi 
Gminę Miedzichowo, m.in. 
ulotkami, książkami. Dla naj-
młodszych na stoisku czekały 
kolorowanki i kredki z logo 
Gminy. Dziękujemy bardzo 
wszystkim za ogromny odzew 
podczas Festiwalu oraz czeka-
my na kolejne spotkania.

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

IV Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa
1.  „DYMARKI MIEDZICHOWSKIE NA SZLAKU WIKLINY” 
Budowa skansenu możliwa była dzięki współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysły 
Rolnego w Szreniawie, które to otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Wartość zadania to 717.025,10zł. 

2. Budowa małego kina społecznościowego w ramach projektu pn. „Małe kino społecznościowe 
szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Gmina Miedzichowo 
złożyła wniosek w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Wartość małego 
zadania to 345.248,00zł (łącznie z niezbędnymi dokumentacjami). Otrzymane dofinasowanie to 
150.000,00zł z funduszy WRPO na lata 2014-2020.
3. Ogłoszenie przetargu na termomodernizacje szkoły w Bolewicach. Trwa weryfikacja doku-
mentacji.  Termomodernizacja obejmuje również wymianę instalacji grzewczej            i źródła ciepła.
4. Zakończone zostały remonty szatni sportowych w Szkołach Podstawowych w Miedzicho-
wie i w Bolewicach. Projekt został zrealizowany w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego „Szatnia na medal”. Wartość inwestycji to 276.481,88zł, a kwota 
dofinansowania wynosi 100.000,00zł. 

Miedzichowo :

Bolewice:

5. Zakończył się remont oddziału przedszkolnego oraz łazienek w szkole w Miedzichowie.  
Kwota, która została przeznaczona na przedsięwzięcie  wyniosła 260.211,85zł ze środków własnych. 

6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Trzciel Odbudowa. Projekt został do-
finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wartość umowy to 
249.345,60zł. Dofinansowanie w dwóch transzach 120.000,00 zł i 97.600,00 zł.
7. Trwa utwardzanie działek  przy boisku sportowym w Bolewicach.
Inwestycja została dofinansowane przez Dino Polska w kwocie 145.000,00zł. 

8. Gmina Miedzichowo otrzymała dofinansowanie w ramach projektu z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 693.576,00zł na remont ul. Rzemieślniczej w Bolewicach. Zosta-
nie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. Droga zostanie wykonana w początkowych 
miesiącach 2020 r. 
9. Gmina Miedzichowo otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do-
finasowanie na rozbudowę Fili Biblioteki w Bolewicach w kwocie 730.511,00zł
Inwestycja realizowana zostanie w 2020 r. 
10. Trwa procedura weryfikacji dokumentacji przetargowej na przebudowę drogi gminnej 
349049P na ternie gminy Miedzichowo z miejscowości Bolewice w kierunku do Nowego 
Tomyśla do granicy gminy Miedzichowo na działkach 1574, 1657/1, 1657/3.
Projekt został dofinasowany przez Fundusz Dróg Leśnych. Zakończenie inwestycji planowane 
jest do 20 grudnia 2019 r. 
11. Trwa przygotowywanie dokumentacji na budowę wodociągów do miejscowości: Szklarka 
Trzcielska, Łęczno i Lewiczynek. Realizacja projektu etapowa począwszy od 2020 r. 
12. Gmina Miedzichowo złożyła kolejne wnioski na dofinansowanie dróg w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych na ulicę Sportowa oraz ulicę Nową w Bolewicach. Realizacja przed-
sięwzięcia planowane jest w latach 2020/2021. W zależności od otrzymanego dofinansowania. 

Inwestycje w Gminie Miedzichowo

J. Kaczyński to najskutecz-
niejszy polityk od 30 lat. 
Może jest starym kawa-
lerem… zdziwaczałym… 
kurduplem... kartoflem... 
burakiem... itp. Może ma 
krzywe nogi i wygląd lichy... 

Może niejeden piękny LOLO, 
młody, europejski, pachnący, 
elokwentny, dobrze ubrany, 
ostrzyżony ...może mu „dowa-
lić”, wyśmiać, wydrwić, zhej-
tować... Ale?. Ten facet WY-
KREOWAŁ 3 prezydentów i 
4 premierów z sobą włącznie. 
NIE MA w tej chwili polityka 
z takim dorobkiem. Jest Ka-
czyński i...dłuugo nic. Choćby 
nie wiem jak gardłowali. 
Choćby nie wiadomo jakie 
garnitury i garsonki wkładali. 
Choćby i po 10 złotych zegar-
ków zakładali niczym ruscy 
sołdaci na rękach i nogach 
jak Nowak, to przy tym NIM 
są ...NIKIM. Ten facet odci-
snął swoje piętno na ostatnim 
30-leciu jak nikt inny. Reszta 
to ...tylko miernoty. Podręcz-

niki historii za 50 lat będą 
pisały o Kaczyńskich. Nie 
będzie tam ani słowa o Tusku, 
Schetynie, Millerze, Pawlaku, 
Sikorskim, Kopacz, czy...no 
właśnie... nawet mam kłopoty 
z wymienieniem potencjalnych 
konkurentów. Pójdą w zapo-
mnienie jak przedwojenni pre-
mierzy i ministrowie no chyba 
że w kronikach kryminalnych 

i IPN. Pies z kulawą nogą o 
reszcie nie wspomni. Dlacze-
go? Bo Jarosław Kaczyński 
to w tej chwili chyba jedyny 
Mąż Stanu. To ktoś więcej 
niż polityk. To ktoś, kto po-
trafi zrealizować w praktyce 
swoją wizję i nie poprzestaje 
na gęganiu przed kamerami. 
Kaczyński to JEDYNY poli-
tyk, który nie bał się poddać 
obywatelskiej weryfikacji w 
2007 roku podając rząd do 
dymisji. Będąc przez 8 lat 
w opozycji potrafił utrzymać 
swoją partię mimo ciągłego 
ataku i ostrzału ze wszystkich 
stron. A w 2015 roku potrafił 
wznieść się ponad podziały 
na prawicy, zjednoczyć ją 
i poprowadzić do wielkie-
go zwycięstwa, uzyskania 
większości parlamentarnej i 
samodzielnych rządów. Może 
jest małym kurduplem ale...
ma WIELKIE jaja. Za takimi 
ludźmi zawsze w końcu idą 
miliony.

Anna Zalewska 
 (Znalazł w sieci S. Mączkowski)

Jarosław Kaczyński skuteczny polityk

GMINA MIEDZICHOWO / POZNAŃ
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Tadeusz Dziuba,
członek zespołu parla-
mentarnego d. s. oszaco-
wania wysokości odszko-
dowań należnych Polsce 
od Niemiec za szkody 
wyrządzone w trakcie 
II wojny światowej 

Parlamentarny zespół d. 
s. reparacji wojennych od 
Niemiec powstał dwa lata 
temu, z końcem września 
2017 r. Od marca 2018 r. do 
maja 2019 r. odbył piętnaście 
posiedzeń poświęconych 
obszernej tematyce, w tym m. 
in. stratom demograficznym, 
metodom wyceny strat ludz-
kich, kosztom ekonomicznym 
poniesionym w trakcie II 
wojny światowej, stratom 
w polskiej bankowości czy 
poniesionym przez polską 
kulturę. Oprócz tego zespół 
zgromadził wiele publikacji, 
których większość jest do-
stępna na stronie internetowej 
sejmu1.

Przyznam się, że najbardziej 
zaskoczyły mnie dwa fakty. 
Po pierwsze, obfitość mate-
riałów na temat polskich strat 
wojennych. Po drugie to, że 
od dawna dysponujemy sza-
cunkami tych strat, zapewne 
zaniżonymi, ale istniejącymi 
jako dokumenty. Do szero-
kiej opinii publicznej wiedza 
ta nie docierała skutecznie. 
Trzeba powiedzieć więcej, 
przez dziesięciolecia – a 
przede wszystkim przez trzy 
ostatnie dziesięciolecia – w 
edukacji powszechnej nie 
była ta kwestia omawiana; de 
facto była przemilczana. Nie 
ma więc powszechnej wiedzy 
ani o tym, że mamy poważne 
argumenty w rzeczowej roz-
mowie na temat materialnych 
skutków niemieckiego terro-
ru w Polsce, a tym bardziej 
o tym jaką potężną bronią w 
międzynarodowej rywalizacji 
o polskie interesy narodowe 
jest owa udokumentowana 
wiedza o naszych stratach 
wojennych.

Na tym tle powstaje natural-
ne pytanie: dlaczego dopiero 
teraz kwestia reparacji i 
odszkodowań wojennych 
od Niemiec stała się sprawą 
powszechnie publicznie 
debatowaną? Odpowiem na 
to pytanie ogólnie: po prostu 
jako wspólnota państwowa do 
tego dojrzeliśmy. Stajemy się 
dostatecznie dobrze zorga-
nizowani, dostatecznie silni, 
dostatecznie pewni siebie, 

więc upominamy się otwarcie 
i bez lęku o nasze niezby-
walne prawa. Tak odczytuję 
obecne zainteresowanie 
Polaków sprawą materialnych 
i niematerialnych zniszczeń 
oraz grabieży, których spraw-
cami byli Niemcy.

Wedle mej oceny, Niemcy 
od początku zdawali sobie 
sprawę z kłopotliwych i przy-
krych konsekwencji jakie dla 
nich oraz ich państwa może 
przynieść rzetelne potrakto-
wanie odszkodowań wojen-
nych. Dlatego korzystali z 
każdej okazji, by snuć własną 
narrację, by wypaczać praw-
dę o terrorze niemieckim 
w Polsce i hekatombie jaką 
zgotowali polskim obywate-
lom. Świadomie zaprzeczali 
prawdzie. Ich narracja trzy-
mała się i trzyma ustalonych 
schematów.

Upraszczając nieco, można 
to przedstawić następująco. 
Po pierwsze, uznają oni 
jednostronnie, że sprawa 
reparacji i odszkodowań dla 
Polski i Polaków za straty z 
okresu II wojny światowej 
jest ostatecznie zakończo-
na oświadczeniem rządu 
Bolesława Bieruta z sierpnia 
1953 r. o rezygnacji z nich. 
Po drugie, do czasu zawarcia 
t. zw. „traktatu 2+4”, rząd 
RFN stał na stanowisku, że 
sprawa odszkodowań może 
być rozstrzygnięta tylko w 
traktacie pokojowym ze 
zjednoczonymi Niemcami. 
Powoływali się przy tym na 
to, że jeszcze w lutym 1953 
r. zachodni Niemcy uzyskali 
zgodę państw zachodnich na 
odłożenie kwestii reparacji 

do czasu zwołania konfe-
rencji pokojowej. Po trze-
cie, Niemcy uważają – też 
jednostronnie – iż „traktat 
2+4” z września 1990 r. jest 
skutecznym substytutem 
traktatu pokojowego, a tym 
samym zamknął wszystkie 
kwestie związane z II wojną 
światową w odniesieniu do 
Niemiec, zatem również spra-
wę reparacji i odszkodowań 
dla Polski.

Takie niemieckie stanowisko 
można nazwać obłudnym. 
Niemcy doskonale wiedzą to 
samo co my. Rząd Bieruta był 
rządem-figurantem, rządem 
całkowicie niesamodzielnym, 
całkowicie zależnym od 
ówczesnej Rosji, która – na-
wiasem mówiąc – wcześniej 
była sojusznikiem Niemiec 
w likwidacji Polski. Od 1944 
r. wojska rosyjskie okupo-
wały terytorium powojennej 
Polski. Stanowisko rządu 
Bieruta to w istocie stano-
wisko rządu moskiewskiego 
ówczesnego czasu. Nawiasem 
mówiąc, później Niemcy 
dwukrotnie, w 1970 r. i 1990 
r., bezskutecznie zabiegali o 
uzyskanie od Polski oficjal-
nego potwierdzenia dekla-
racji rządu Bieruta. Podkre-
ślam: nie uzyskali jej. Poza 
tym w „traktacie 2+4” nie 
było mowy o reparacjach i 
odszkodowaniach dla Polski, 
co oznacza, iż nie regulował 
on tej zaległej i doniosłej dla 
nas sprawy.

Niemcy często podnoszą 
argument, iż Polska faktycz-
nie uzyskała odszkodowanie, 
choćby częściowe, w formie 
włączenia w jej granice 

dzisiejszej Polski zachod-
niej i północnej. To kolejny 
przejaw ich faryzeizmu. 
Przesunięcie granicy Polski 
na zachód było jednostronną 
decyzją polityczną trzech 
mocarstw, motywowaną zre-
kompensowaniem naszemu 
krajowi utraty wschodnich 
województw przedwojennej 
Polski, włączonych w skład 
sowieckiej Rosji. Ziemie 
zachodnie i północne nie są 
więc częścią reparacji wojen-
nych. Odrębne od tej decyzji 
prawo do reparacji przyznano 
Polsce na konferencjach w 
Jałcie i Poczdamie w 1945 r.

Niemiecka obłuda przejawia 
się i w innych formach. Przy-
kładowo, ignorują oni ten 
prosty fakt, że następstwem 
wojny rozpętanej przez 
Niemcy w 1939 r. i zakończo-
nej w Europie w 1945 r., było 
zniewolenie naszego kraju nie 
na sześć lat, ale na kolejne 
czterdzieści pięć lat. Ignorują 
oni ten fakt, że straty jakie 
naszej wspólnocie przyniosła 
II wojna światowa (m. in. 
straty demograficzne) do dziś 
nie zostały odrobione, a inne 
(n. p. poniesione przez polską 
kulturę i tradycję) nie zostaną 
odrobione nigdy.

Mówiąc w największym 
skrócie, niemiecka obłuda 
przejawia się w tym, że za 
niemiecki terror i hekatombę 
jaką stworzyli Polakom mogą 
przeprosić, a nawet pokajać 
się, ale nie wyrównają mate-
rialnego rachunku krzywd.

Jaki jest ten materialny 
rachunek krzywd? Z pewno-
ścią strona polska dysponuje 

dostatecznie dobrze udoku-
mentowanymi danymi, które 
pozwalają na oszacowanie 
strat wojennych. Wedle 
zapowiedzi raport zespołu 
parlamentarnego zostanie 
opublikowany jeszcze w tym 
roku. Jako członkowi zespołu 
nie wypada mi wybiegać 
przed szereg. Dlatego tutaj 
odwołam się tylko do jednego 
materiału źródłowego, t. j. 
sprawozdania Biura Od-
szkodowań Wojennych Rady 
Ministrów, upublicznionego 
wkrótce po wojnie, czyli w 
1947 r. Według niego, możli-
we wówczas do oszacowania 
straty wojenne wyniosły – 
tutaj podaję je już w prze-
liczeniu na wartość z 2018 
r. – ponad 880 mld dolarów. 
Kwota jest ogromna, ale na 
pewno niedoszacowana.

Do wyobraźni bardziej 
przemawiają nie suche, 
gigantyczne kwoty, lecz 
procentowo określone straty 
w poszczególnych dziedzi-
nach naszego gospodar-
stwa narodowego. Poniżej 
przedstawiam więc przykła-
dowo straty w takim właśnie 
ujęciu.

Oszacowano, że w stosun-
ku do substancji majątku z 
1939 r. straciliśmy: a prawie 
⅓ majątku w przemyśle, 
górnictwie i energetyce, 
a ponad ⅓ w rolnictwie 
i ogrodnictwie, a grubo 
ponad ⅖ w kulturze i sztuce 
(w części nieodtwarzalnie), 
a grubo ponad ½ w ochro-
nie zdrowia, a około ⅗ w 
administracji, samorządzie 
i bankowości, a także około 
⅗ w szkołach i instytucjach 
naukowych i t. d.

Polska poniosła ogromne 
straty osobowe: podczas II 
wojny światowej zginęło 
nieco ponad 6 mln naszych 
obywateli, z tego prawie 5,4 
mln osób wskutek niemiec-
kiego terroru. Ofiar obozów 
koncentracyjnych, pacyfika-
cji, egzekucji oraz likwidacji 
ghett było ok. 3,6 mln osób, t. 
j. 13,3% ludności. Natomiast 
ofiar na skutek epidemii, 
wycieńczenia i złego trak-
towania było ok. 1,3 mln 
osób, czyli 4,7% ludności. 
Zmarłych w wyniku ran, 
okaleczeń i nadmiernej pracy 
było ponad 0,5 mln osób, t. j. 
1,8% ludności. Polska straciła 
220 obywateli na każde 1.000 
mieszkańców (22%). To 
najwyższy poziom strat oso-
bowych w wyniku II wojny 
światowej. Dla porównania: 
ówczesna Jugosławia straciła 
108 na każdy 1.000 miesz-
kańców (prawie 11%), 70 
Grecja (7%), a 40 ówczesne 
ZSRS (4%).

Pytanie kluczowe: czy mamy 
szansę na uzyskanie reparacji 
i odszkodowań od Niemiec? 
W tej sprawie trzeba zasto-
sować podejście „chcieć to 
móc”. Niemcy trzeba przy-
musić do uczciwego stosunku 
do tej bardzo ważnej dla nas 
sprawy. Mówię przymusić, 
bo ich stosunek do reparacji i 
odszkodowań, w szczególno-
ści dla Polski, jest jawnie ma-
nipulacyjny. Wymowną tego 
ilustracją są odszkodowania 
przyznane osobom prześlado-
wanych przez narodowy so-
cjalizm w Niemczech, Grecji 
i Polsce. Dane w tym zakre-
sie opublikował zespół prof. 
K. Roth’a, a ja zaczerpnąłem 
je z publikacji poznańskiego 
Instytutu Zachodniego. Otóż 
odszkodowania te per capita, 
przeliczone na wartość z 
2018 r., dla Niemca wynoszą 
ponad 52 tys. euro, dla Greka 
nieco ponad 290 euro, a dla 
Polaka niecałe 260 euro. 
Proporcja jest więc jak 1.000 
do ok. 5,6 do ok. 4,9. Inaczej 
mówiąc, prześladowany Grek 
otrzymał ledwo niecałe 6 
promil tego co Niemiec prze-
śladowany przez ówczesny 
aparat państwa niemieckie-
go, a prześladowany Polak 
jeszcze mniej, mianowicie 
niecałe 5 promil.

To oczywiste, że nigdy nie 
powinniśmy się zgodzić na 
taką nierówno-prawność. 
Uszanują nas tyle ile my sami 
siebie uszanujemy.

Odszkodowania Polsce od Niemiec za II wojnę światową

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Skup:  złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż:  materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”

AUTO - HANDEL 
W³adys³aw Cisak 64-300 
Nowy Tomyśl, Paproć 79, 
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO

czynne: pon – pt 10.00 – 18.00  sob – niedz 10.00 – 15.00

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel. 68 347 14 45
(naprzeciwko parowozowni) 

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.
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Rok 2019 został ustano-
wiony Rokiem Stanisława 
Moniuszki. Związane to 
jest z 200-leciem urodzin 
autora ponad 268 pieśni, 
wielu oper (najsłynniejsze 
to Halka, Straszny dwór i 
Patria), operetek, baletów 
i muzyki kościelnej (Sta-
nisław Moniuszko urodził 
się 5 maja 1819 w Ubielu k. 
Mińska, zm. 4 czerwca 1872 
w Warszawie). 

W całym kraju z tej okazji 
odbywa się wiele imprez upa-
miętniających ojca polskiej 
opery narodowej. Jednym z 
takich miejsc jest Kudowa 
Zdrój, znane uzdrowisko poło-
żone w Kotlinie Kłodzkiej, w 
której odbywają się spotkania 
muzyczne poświęcone Mo-
niuszce. Pierwszą edycję Festi-
walu zainaugurowano 15 lipca 
1962 roku w dziewięćdziesiątą 
rocznicę śmierci patrona im-
prezy. Od tego dnia, w najpięk-
niejszych miejscach Kudowy:  
w Teatrze Zdrojowym, Teatrze 
pod Blachą, Sali Koncertowej 
w Pijalni Wód Mineralnych, 
Parku Zdrojowym, a także 
w kościołach okolicznych 
miejscowości wystąpiło kilka 
tysięcy śpiewaków i muzyków, 
znane zespoły operowe, orkie-
stry symfoniczne i kameralne, 
gwiazdy scen operowych i 
teatralnych z Polski, Czech, 
Danii, Litwy, Rosji, Słowacji, 
Ukrainy, Niemiec, Norwegii, 
Włoch, USA, Japonii, Kuby i 
Meksyku. Od lat z wielkim en-
tuzjazmem przyjmowany jest 
Korowód Moniuszkowski. Ar-
tyści, władze i mieszkańcy w 
polskich strojach szlacheckich 
przechodzą ulicami Kudo-
wy - Zdroju,  zapraszając do 
wspólnego tańca publiczność 
Festiwalu, przebywających w 
kurorcie kuracjuszy i turystów, 
by w ten sposób uczcić święto 
Stanisława Moniuszki, ojca 
polskiej opery narodowej. 

Kolejny 57. Międzynaro-
dowy Festiwal Moniuszkow-
ski odbył się w dniach 21-24 
sierpnia 2019 r. Między innym 
widzowie mieli możliwość  
poznania i wysłuchania opery 
komicznej „Die Schweizerhu-
ette”, jednoaktową komedio-

operę „Nocleg w Apeninach” 
i premierowy pokaz operetki 
„Ideał, czyli nowe precjoza”.  
Podczas koncertów wystąpili 
miedzy innymi soliści Opery 
Lwowskiej, Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii w Hradec 
Králové oraz Warszawska 
Opera Kameralna. Nie za-
brakło spektaklu teatralnego 
„Moniuszkowo”, koncertu 

muzyki religijnej, chóralnej, 
prelekcji i dyskusji. Jak zwykle 
wyjątkowe zainteresowanie 
wzbudził Korowód Moniusz-
kowski z udziałem  miesz-
kańców miasta, Mażoretek z 
Nachodu oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Hronowa. 
Kudowa stała się nie tylko 
muzyczna, ale i kolorowa... 

Roman Szymański

„Piosenka księżycowa” – w 
nowej odsłonie już dostęp-
na.
Za produkcję odświeżonej 
wersji utworu odpowiada
Kuba Karaś z zespołu The 
Dumplings.

25 lat temu na polskim rynku 
muzycznym pojawiła się dzie-
więtnastoletnia Anita Lipnic-
ka. W tym roku mija ćwierć 
wieku od jej spektakularnego 
debiutu. Wiele utworów stwo-
rzonych z Varius Manx, w 
duecie z Johnem Porterem, 
czy tych pochodzących z so-
lowych projektów Artystki, na 
trwałe zapisało się w kanonie 
rodzimej popkultury, a ją 
samą wielokrotnie nazywano 
„głosem pokolenia”. Dzisiaj 
Anita oddaje w ręce swoich 
słuchaczy jeden z utworów, od 
których wszystko się zaczęło. 
„Piosenka księżycowa” – bo 
o niej mowa – to kompozycja 
ponadczasowa, doskonale roz-
poznawalna wśród osób, które 
choć w minimalnym stopniu 
interesują się muzyką.

Tym ciekawiej zapowiada 
się współpraca Anity z czoło-

wymi polskimi producentami 
zaproszonymi do jubileuszo-
wego projektu „OdNowa”, 
którym Anita zamierza uczcić 
25-lecie pracy artystycznej. Ich 
twórczość bowiem jest znana 
każdemu, kto śledzi polski 
rynek muzyczny. 

Pierwszą odsłoną zapowia-
danego na jesień albumu, który 
ukaże się pod szyldem Warner 
Music Poland, jest wspomnia-
na wcześniej „Piosenka księ-
życowa” – niekwestionowany 
hit lat dziewięćdziesiątych. W 
nowej wersji została wypro-
dukowana przez Kubę Karasia 
- współzałożyciela duetu The 
Dumplings. W jego interpreta-
cji piosenka nabrała zdecydo-

wanie odmiennego charakteru. 
Zyskała zadziorny „pazur” a 
zarazem została umiejętnie 
wpisana w nowoczesną dyna-
mikę - z pogranicza alterna-
tywnego disco - inspirowaną 
brzmieniami z czasów, gdy 
Kuby Karasia (rocznik 1995) 
jeszcze nie było na świecie!

„Wielokrotnie spotykałam 
się z opiniami, że ‘Księżyco-
wa’ ludzi nieustannie wzrusza, 
że stanowi soundtrack do ich 
młodości, a i dla mnie zawsze 
była utworem o ogromnym 
ładunku emocjonalnym” – 
opowiada Anita. 

„Nie raz zastanawiałam się, 
czy w dzisiejszych czasach 
miałaby szansę, aby się prze-
bić - pośród tak wielu innych 
utworów, dostępnych 24 go-
dziny na dobę – nie tylko w 
stacjach radiowych, ale przede 
wszystkim w sieci!” – dodaje.

Nie pozostaje zatem nic 
innego, jak uwierzyć Anicie 
na słowo       i oczekiwać, aż 
odkryje kolejne karty tego 
jubileuszowego wydarzenia, 
jakim będzie zapowiadany na 
jesień album „OdNowa”.

Krzysztof Wodniczak 

KUDOWA – ZDRÓJ  kolorowo 
i muzycznie…

Anita Lipnicka zaczęła "Odnowa".

Wybitny amerykański 
gitarzysta Stanley Jordan 
zaprosił do współpracy 
Poznań Jazz Philharmo-
nic Orchestra – jedną z 
najważniejszych, polskich 
orkiestr jazzowych.

W projektach realizowanych 
wcześniej przez Poznań Jazz 
Philharmonic Orchestra są 
koncer ty z legenda rnym 
skrzypkiem Jean-Luc Pon-
ty’m, Leszkiem Możdżerem, 
Rosalie i Dagadaną. Teraz 
jedyny i niepowtarzalny kon-
cert wraz z wybitnym, amery-
kańskim solistą, dla którego 
przygotowano m.in. orkiestro-
we aranżacje jego wielkich 
przebojów.

„Stanley Jordan jest jedyny 
i niepowtarzalny, solo lub 
z zespołem, zawsze zabiera 
słuchaczy w przepiękną, mu-
zyczna podróż – mówi Dionizy 
Piątkowski, szef Ery Jazzu – 
Artysta cieszy się ogromnym 
uznaniem i popularnością. 
Konsekwentnie ukazuje swą 
muzyczną osobowość, pełną 
otwartości na każdą ze sty-
listyk, niezwykłą artystycz-
ną wyobraźnię, kreatywną 
wszechstronność i niekwestio-
nowany indywidualizm. Czy 
to ogrywając klasyczne arcy-
dzieła Mozarta, czy poszuku-
jąc nowych skojarzeń poprzez 
pop-rockowe hity Beatlesów 
i Led Zeppelin po jazzowe 
standardy i ultranowoczesne 
pomysły improwizacyjne”.

Amerykański wirtuoz Stan-
ley Jordan jest jednym z naj-
wybitniejszych i najbardziej 
wyróżniających się gitarzy-
stów jazzowych. Artysta per-
fekcyjnie opanował technikę 
gry tappingowej, w której 
muzyk o niebywałej zręczno-
ści i posiadający olśniewające 
umiejętności bawi się brzmie-
niem oraz nastrojem. I jest tak 
zarówno, gdy eksploruje ferią 
pomysłów w solowych prezen-
tacjach, jak i gdy zaprasza do 
udziału w swoim muzycznym 
misterium innych instrumenta-
listów. Ale także i wtedy – jak 
w Poznań Jazz Project – gdy 
staje się solistą jazzowej or-
kiestry. Rozległa dyskografia 
Stanley’a Jordana ukazuje nie-

zwykle szerokie spektrum jego 
muzycznych zainteresowań 
oraz inspiracji. Obok standar-
dów jazzu, przebojów muzyki 
rozrywkowej, rocka i bluesa, 
pojawiają się brawurowe in-
terpretacje wybitnych kom-
pozycji muzyki klasycznej. 
Realizując autorskie albumy 
gitarzysta otacza się zawsze 
znakomitymi muzykami: już 
w latach 70-tych grał w ze-
społach Dizzy’ego Gillespiego 
i Benny’ego Cartera, w latach 
80-tych koncertował i nagry-
wał z Artem Blakey’em, Stan-
ley’em Clarke’m, Michałem 
Urbaniakiem, z legendarnym 
gitarzystą Les Paulem, zreali-
zował wiele pomysłów wraz z 
zespołem kontrabasisty Char-
netta Moffetta, wydał album 
„Dreams of Peace” gościn-
nym udziałem m.in. Randy 
Breckera, Dave’a Liebmana, 
Danny’ego Gottlieba. Album 
„Friends” Stanley Jordan zre-
alizował z udziałem tak zna-
komitych muzyków, jak Bucky 
Pizzarelli, Mike Stern, Russell 
Malone, Charlie Hunter, Re-
gina Carter, Kenny Garrett, 
Nicholas Payton, Christian 
McBride. Album nominowano 
do nagrody NAACP Image 
Awards (National Associa-

tion for the Advancement of 
Colored People) w kategorii 
Outstanding Jazz Album a 
gitarzysta Stanley Jordan był 
czterokrotnie nominowany 
do nagrody Grammy Awards. 
Album „Touch Sensitive” – 
nagrany dla prestiżowej Blue 
Note Records – gitarzysta 
nagrał wraz z Al Di Meolą, 
Peterem Erskine, Charnettem 
Moffetem i Omarem Haki-
mem. Obok klasycznych stan-
dardów jazzowych zaprezen-
tował „Eleanor Rigby” Beatle-
sów, „Angel” J.Hendrixa oraz 
słynny „Freddie Freeloander” 
Milesa Davisa. Album „Magic 
Touch” wyniósł Stanley’a Jor-
dana na szczyt popularności i 
spowodował, że zyskał rozgłos 
jako nowy mistrz gitary elek-
trycznej a płyta przez prawie 
rok była na pierwszym miejscu 
magazynu Billboard... Tym 
razem Stanley Jordan po raz 
pierwszy zagra wraz z orkie-
strą a wydarzenie Ery Jazzu 
będzie rejestrowane i ukaże 
się na płycie.

Partnerem Strategicznym 
Ery Jazzu jest Aquanet S.A.

Projekt realizowany jest 
przy współpracy Miasta Po-
znań.

Dionizy Piątkowski

To już czas, Sylwia Grzesz-
czak odpala „rakiety” i zabie-
ra nas w kolejna  muzyczną 
podróż. Nowy, długo wycze-
kiwany singiel nawiązuje do 
pierwszych lotów ludzi na 
Księżyc, mówi o wielkich 
marzeniach i przekraczaniu 
własnych granic. Ma to swoje 
odzwierciedlenie również w 
muzyce,  artystka postawiła na 
nowe, innowacyjne brzmienia 
połączone z rockowym pazu-
rem, jaki od dawna daje się 
wyczuć na jej koncertach.

Nowy singiel „Rakiety” zo-
brazowany został fantastycz-
nym klipem, który zobaczyć 
można na oficjalnym kanale 
youtube Sylwii.

Wysta r towa ła również 
przedsprzedaż nowej płyty 
Sylwii Grzeszczak, krążek 
zatytułowany „Best Of Live: 
10 Ten Tour” ukazał się 20 
września. W 2019 roku mi-
nęło dzisięć lat od wydania 
przez Sylwię Jej debiutanc-
kiego albumu „Ona i On”. 
Z okazji tego niezwykłego 
jubileuszu artystka wyruszy-
ła w trasę koncertową pod 
tytułem 10TEN TOUR. W 

największych miastach Polski 
usłyszeć można było najpopu-
larniejsze przeboje artystki w 
aranżacjach przygotowanych 
specjalnie na dziesięciolecie 
pracy artystycznej.

Krążek „Best Of Live: 10 
Ten Tour” jest zapisem wy-
stępu Sylwii Grzeszczak w 
trójmiejskiej ERGO Arenie, 
na płycie usłyszeć można 

przekrój twórczości artystki 
w wyjątkowych wykonaniach 
i nowych aranżacjach.

Tylko do zamówionych w 
przedsprzedaży płyt dołą-
czany jest dodatkowy krążek 
zawierający singiel „Rakiety”. 
Wersja preorderowa jest ściśle 
limitowana i warto się spieszyć 
by zdobyć swój egzemplarz.

Krzysztof Wodniczak

Era Jazzu: Stanley Jordan
9.11.2019, godz. 19 - Aula UAM - Poznań

Sylwia Grzeszczak odpaliła Rakiety
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kursy powożenia i jazdy w 
siodle. Prezentacje pierwszych  
zaprzęgów konnych dokonali  
- Juniorzy w kategorii:  Kuce 
Singiel, nastepnie Kuce Pary 
i dla wszystkich jednogłośnie  
sędziowie przyznali  nagrody 
i medale za zajęcie I miejsca. 
W dzieciach siła to nasza 
przyszłość !!!zdaniem organi-
zatorki Ewy Prządki 

Po przejażdach w kat. JU-
NIOR rywalizacje rozpoczęli 
nieco starsi  zawodnicy w kat. 

Kuce Singiel i Kuce Pary. Na-
stępnie na parkurze powożący 
prezentowali się w powożeniu 
Duże Konie Singiel i Duże Ko-
nie Para. Konkursy zakończyły  
Jazdy w siodle pt.”Gracja”. 
Były także nagrody dla bardzo 
ładnie przystrojonej bryczki i 
Sprawnego jeźdźca. Wszyst-
kie konkursy przebiegły bez-
piecznie pod fachową obsługą 
weterynaryjną Andrzeja Ber-
nat i Obsługi medycznej dr 
Sebastiana Szurkowskiego. 

Duże brawa dla niezastąpionej 
Straży Pożarnej z Jabłonny na 
czele w tym dniu Cezarym  
Ciuka.  Uczestnicy konkursów 
posiadali twarde nakrycia 
głowy i wiedzieli że oprócz 
zabawy uwieńczonej nagrodą 
i medalem bardzo ważne jest 
bezpieczeństwo. Po zakoń-
czeniu wszystkich przejazdów, 
wystąpiła emocjonująca grupa 
kaskaderska Pawła Apolinar-
skiego : „APOLINARSKI 
GROUP” z Bukówca Górne-

go. Na  Zakończenie całego 
dnia wystąpił IŻi MONTI & 
COUNTRY BAND, który 
wprowadził przyjemną atmos-
ferę pomino obfitego opadu 
deszczu. Zespołowi kibicowała 
niezawodna grupa countrowa z 
Rostarzewa, Nowego Tomyśla.

Impreza po raz kolejny 
ściągnęła wielu ludzi i nie 
przeszkadzał ciągły deszcz i 
zimno. Organizatorzy zapo-
wiadają kolejną edycję za rok 
w pierwszą sobotę września 
2020 roku.  Małżonkowie 
Ewa i Jurek Prządka dziękują  
wszystkim za pomoc.

Gmina Rakoniewice ma 
tradycje,  która co roku zrzesza 
społeczność lokalną, ale także 
ludność, miłośników koni  z 
innych gmin, powiatów,  woje-
wództw. Nic by sie nie udało,  
gdyby nie życzliwe serca ludzi 
włączonych w organizację 
tego Pięknego wydarzenia, 
sąsiadów, ludności Jabłonny, 
Wioski, Błońska, Kuźnicy 
Zbąskiej, Woli Jabłońskiej. Nie 
sposób wszystkich wymienić. 
Zapraszamy za rok

Ewa Prządka

Już dwa tygodnie minęły od 
najwiekszej w okolicy im-
prezy jaką było VIII Święto 
konia w Jabłonnie. Wyda-
rzenie,  które ściągnęło do 
tej wsi rzeszę hodowców i 
miłośników koni. 

Państwo Ewa i Jerzy Prządka 
zorganizowali już VIII edycje 
i pragną kultywować tą przed-
wojenną tradycje, która miała 
miejsce przed wojną. Organi-
zatorami tego wydarzenia był 
Burmistrz Rakoniewic, Rako-
niewicki Ośrodek Kultury oraz 
Fundacja Swojska Zagroda u 
Prządków. Dużą „cegłę” jak 
co roku,  dołożyło Starostwo 
Powiatowe w Grodzisku Wlkp. 
wraz ze Starostą Powiatu Ma-
riuszem Zgaińskim.

Cały ten pomysł zrodził 
się z pasji, miłości do ludzi i 
koni......

I tak też  było i w tym roku,  
ludzie udowodnili,  że pomimo 
deszczowej pogody trzeba tam 
być!! Uszanowali trud starań -  
widzowie przyszli podziwiać, 
koniarze przyjechali,  aby się 
zaprezentować. Widzowie 
szanują, podziwiają i chcą,  aby 
Jabłonna słynęła z tak piekne-
go wydarzenia,  które po raz 
ósmy przeszło do historii. 

Impreza rozpoczęła się uro-
czystą paradą po całej wsi 
w strugach deszczu,  którą 
pobłogosłwił proboszcz pa-
rafii Jabłonna ks Jarosław 
Kaczmarek . Tuż po paradzie 
nastąpiło oficjalne otwar-
cie VIII Święta Konia przez 
Wice Burmistrza Rakoniewic 
Arkadiusza Pawłowskiego. 
Głos zabrał również Starosta 
Powiatu Grodziskiego Ma-
riusz Zgaiński, który co roku 
jest obecny. Wsparciem także 
służy Stanisław Lenart, Józef 
Bernakiewicz, Bogdan Schulz. 
Partnerem tego wydarzenia 

było Stowarzyszenie „Serce”z 
Rakoniewic oraz dwutygodnik 
Gminy Powiaty, Iwona Rataj-
czak z Pniew. 

Tuż po uroczystym otwarciu 
Jazdę Polską zaprezentowała 
Grupa rekonstrukcyjna „Uła-
ni” - Szwadron z Opalenicy. 
Następnie odbył się Pokaz 
Zaprzęgów Wielokonnych i 
nastąpiły dekoracje tychże 
zaprzęgów.  Głównym sę-
dzią konkursów był inspektor  
ZHKW z siedzibą w  Gnieźnie 
Janusz Skórkowski, sędzią 
pomocniczą była Pani Jolanta 
Raczak z Zagrody pod Li-
pami z Błońska oraz sędzią 
pomocniczym hodowca koni 
Krzysztof Kaczmarek z Pa-
proci, Sedzią parkurowym Pan 
Marek. W biuro zawodów ob-
sługiwała pani Kasia Gromek 
a cała oprawę pomiaru czasu 
obsługiwała firma zmierzczas 
z Panem Radkiem na czele. 
Nad całościa czuwała pani Ewa 
Prządka wraz z wolontariusza-
mi. Całą imprezę prowadził 
konferansjer Władzimierz, 
który poprzez humorystyczne 
opowistki i anegdotki rozwe-
selał publiczność. 

 Wybrzmiał Marsz Radec-
kiego!!! i rozpoczęły się kon-

VIII Święto konia w Jabłonnie
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W czwartkowe popołudnie 
w Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury odbyło się spotka-
nie przedwyborcze kandy-
datów Prawa i Sprawiedli-
wości do sejmu RP z okręgu 
nr 38 Piła. 

W spotkaniu wzięli udział: 
Krzysztof Czarnecki, Danuta 
Nijaka startująca z pozycji 
nr 8, Maria Kardasz, Krzysz-
tof Błaszczyk, mieszkańcy 
pobliskich powiatów oraz 
członkowie i sympatycy PiS. 
Zaproszenie przyjął także Sta-
rosta Pan Andrzej Wilkoński 
i Burmistrz Nowego Tomyśla 
Pan Włodzimierz Hibner. 
Kandydaci przybliżyli swoje 
kandydatury oraz program 
wyborczy. 

Poruszano wiele kwestii 
związanych z powiatem no-
wotomyskim, grodziskim oraz 
wolsztyńskim. Kandydaci 
wyczerpująco odpowiadali na 

pytania obecnych, które doty-
czyły bardzo wielu dziedzin. 
Szeroko omówiono już wdro-
żone programy rządu PiS oraz 
kwestie nowych programów, 
których oczekuje nasze społe-
czeństwo. Kluczową kwestią 
okazał się problem szpitala w 
Nowym Tomyślu oraz ościen-
nych powiatów. 

Poruszano sprawy rolnic-
twa, suszy jaka dotknęła po 
raz kolejny Wielkopolskę oraz 
temat sprzedaży gruntów rol-
nych na polskich wsiach- sze-
roko omówiła ten temat radna 
powiatu grodziskiego oraz 
kierownik KRUS w Nowym 
Tomyśli Pani  Danuta Nijaka. 
Skomentowała zagrożenia 
jakie niesie za sobą sprzedaż 
gruntów rolnych pod zabudo-
wę przemysłową. Pracujemy 
dla dobra Polski i Polaków 
aby każdemu  żyło się lepiej i 
dostatniej w naszych małych 
ojczyznach.

Program PiSu 
w Nowym Tomyślu Demokracja to system, w 

którym raz na cztery lata 
zwycięzcę wskazuje nie jakiś 
sędziowsko-polityczny Are-
opag, ale widownia, która w 
swej większości prawidłowo 
czuje (bo na swojej skórze) 
i ocenia, który zawodnik 
walczy uczciwiej. Zatem 
korzystajmy z okazji. 

Dobrze jest mieć samo-
dzielną, a nie koalicyjną, 
większość w Sejmie. Tym 
bardziej, że teraz nie widać, 
kto po wyborach mógłby 
być sprzymierzeńcem Prawa 
i Sprawiedliwości. Pamię-
tam, jak w maju 1992, na 
spotkaniu posła Kalemby 
ze społeczeństwem Nowego 
Tomyśla zapewniał on, że 
PSL nie zdradzi Premiera 
Olszewskiego i nie opuści w 
ciężkich chwilach koali-
cji rządu centro-prawicy. 
Nie minął miesiąc, a już 4 
czerwca dokonała się „nocna 
zmiana”, do której przyłożył 
się PSL z Pawlakiem na 
czele.  

Oczywiście, jeszcze lepiej 
(bodajby tak się stało) jest 
mieć większość konstytucyj-
ną. Wówczas przyspieszyć by 
można najważniejsze korekty 
– pozostałości po PRL-u.

Zarówno prawa jak i lewa 
strona ma swoje twarde 
elektoraty, ale to w sumie 
zaledwie połowa obywateli. 
Gra idzie o przeciągnięcie 
na swą stronę jak najwięk-
szej liczby osób chwiejnych 
światopoglądowo, podatnych 
na demagogiczne pijarowskie 
hasełka, hejty w internecie, 
kickboxing słowny na dysku-

syjnych forach w telewizji i 
na łamach prasy.

O konstytucyjną większość 
można by się postarać, gdyby 
każdy z nas zamierzył prze-
konać i pociągnąć za sobą 
chociaż jednego z tych oby-
wateli, którym nie po drodze 
do urny wyborczej:
a niezdecydowanego („Nie 
wiem, na kogo głosować”)
a obojętnego („Co mi do 
tego, i tak się sami wybiorą”)
a zapracowanego („Nie mam 
na to czasu i atłasu”)
a zawiedzionego („Byłem 
głupi i wierzyłem, że ktoś dla 
Polski może coś zrobić”)
a pesymisty („Mój głos i tak 
nie przeważy”)
a liberała („A co ja z tego 
będę miał”)
a młodego nihilistę („Róbta 
se, co chceta”)

A może uda się przekonać do 
zweryfikowania poglądu ja-
kiegoś faryzeusza. Zasłysza-
łem przypadkiem rozmowę 
dwóch osób: „Trzeba brać 
500+, ale głosować na PO”. 
Wtrąciłem się niegrzecznie 
i zapytałem - „Dlaczego pan 
jest taki fałszywy?”Odpo-
wiedział: „Kaczyński jest 
bardziej fałszywy”. Poprosi-
łem o przykłady. Odpowie-
dział: „Nie będę z panem 
rozmawiał; wyczuwam, że 
pan jesteś pisowcem.” 

Najbardziej beznadziejne, 
a wręcz niebezpieczne, są 
próby przekonania trwale 
już ukształtowanego post-
komunisty („Oby było tak, 
jak było”). Przedstawiam 
jednego z nich. Oświadczył 
mi: „Ja to bym własnymi rę-

kami udusił każdego pisiora 
zaraz po urodzeniu”.O dziwo 
nie był to wcale jakiś wysoki 
rangą PRL-owski prominent, 
ale emerytowany nauczy-
ciel, ongiś awansowany do 
powiatowego zarządu ZNP z 
ramienia PZPR. 
Nazwanie takiego postkomu-
chem to może nie najtrafniej-
sze określenie. Komunizmu 
ani komunistów w Polsce 
nie było. Autorytatywnie 
zaświadczył to sam Kwa-
śniewski. Jest też inne okre-
ślenie, aktualne od początku 
sowieckiego imperium. Już 
wtedy Grigorij Zinowjew 
(vel Hersch Radomylski) 

przewodniczył pracami nad 
metodyką kształtowania i 
utrwalenia osobowości czło-
wieka radzieckiego – homo 
sovieticusa.
Współcześnie ksiądz filozof 
Józef Tischner ono poję-
cie zgłębił i rozpracował. 
Zauważa, że zgodnie z 
naukami klasyków homo 
sovieticus nie mógł mieć 
duszy. Był więc cały materią. 
Na tej podstawie mógł być 
behawioralnie kształtowany. 
Naczelną zaś zasadą rządzącą 
jego postępowaniem jest: 
„byt kształtuje świadomość”. 
Nigdy na odwrót. A więc 
byt decyduje o postawach, 
o myśleniu, o działalności, 
o etyce i wszelkich odnie-

sieniach do rzeczywistości, 
a tym bardziej do spraw 
metafizycznych. Trywialnie 
- punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia. Sprawy 
witalne są najważniejsze.  A 
oto cytat z książki księdza 
Tischnera „Między Panem, a 
Plebanem”: (paradoksalnie, 
współautorami są Michnik 
i Żakowski): „Zinowjew 
wymyślił homo sovieticusa, 
żeby opisać to, co zostaje 
w człowieku kształtowa-
nym przez komunizm także 
wówczas, gdy znajduje się w 
niekomunistycznym otocze-
niu.”
Tak więc nie bez przyczyny, 
gdy Pan Bóg wywiódł Naród 
Wybrany z ziemi egipskiej, to 
wodził ich po pustyni przez 
lat 40, aż nastało nowe poko-
lenie w miejsce tych, którzy 
ukształtowani byli w po-
przednim systemie. Przyzwy-
czajeni do bezpieczeństwa i 
pełnej misy za niewolniczą 
pracę, wszczynali bunty, 
a pozostając bez władcy, 
oddawali pokłony złotemu 
cielcowi.  I wtedy dopiero, po 
tej „kwarantannie”, można 
było zaoferować im krainę 
mlekiem i miodem płynącą. 
My mamy za sobą już 30 lat 
błądzenia po pustkowiach. 
Oby jeszcze tylko te 10 lat 
zmagań!
Realnie i historycznie do 
sprawy podchodząc taka 
idealna kraina to mrzonka. 
Ba, jakżeby można wybierać 
niezawodnych kandydatów 
do Raju, gdyby zapanował raj 
już tu na Ziemi (nie daj Boże 
sowieci lub euroliberalny)? 
No, ale starać się trzeba, póki 
życia starczy.

Antoni Ścieszka

Biorą 500+ ale głosować będą na PO

Zarówno prawa jak i 
lewa strona ma swoje 
twarde elektoraty, ale 
to w sumie zaledwie 
połowa obywateli. 

„Zarówno prawa jak i „Zarówno prawa jak i 
lewa strona ma swoje „lewa strona ma swoje 
twarde elektoraty, ale „twarde elektoraty, ale „
to w sumie zaledwie 

„
to w sumie zaledwie 
połowa obywateli. 

„
połowa obywateli. 
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Cichy i wygodny, a co naj-
ważniejsze – nie zanieczysz-
cza środowiska!

W środę, 4 września 2019r. 
na terenie zajezdni autobuso-
wej w Komornikach odbyła 
się prezentacja pierwszego 
w gminie autobusu hybrydo-
wego MAN A37 Lion’s City 
Hybrid.

Jest cichy i wygodny, a co 
najważniejsze – nie zanie-
czyszcza środowiska! Au-
tobus napędzany jest dwo-
ma silnikami elektrycznymi 
o mocy 150 kW. Energię 

czerpią z superkondensatorów 
umieszczonych na dachu 
autobusu, które zasilane są 
przez silnik wysokoprężny 
diesla (EURO VI) a lbo 
dzięki energii odzyskiwanej 
w czasie hamowania (tzw. 
rekuperacja). Jest to najno-
woczesniejsze rozwiązanie 
na świecie. Dzięki niemu 
pasażerowie i przechodnie 
będą  mniej narażeni na hałas 
oraz wdychanie spalin.

Nowy hybrydowy autobus 
jest w pełni niskopodłogowy, 
wyposażony w klimatyzację, 
ledowe zewnętrzne tablice kie-

runkowe, wewnętrzne tablice 
LCD, dodatkowe ogrzewanie 
wewnętrzne (webasto), alum-
iniowe felgi, system detekcji 
pożaru w komorze silnika oraz 
monitoring. Jest przeznaczony 
do przewozu 98 osób.

W sobotę autobus woził 
gości dożynkowych po gminie, 
była też możliwość obejrzenia 
pojazdu na terenie Muzeum 
Rolnictwa w Szreniawie pod-
czas tegorocznego Święta 
Plonów. 

Autobus będzie woził pasa-
żerów komunikacji gminnej 
na liniach 701, 702 oraz 716.

Pierwszy autobus hybrydowy 

Podziękowaliśmy za 
codzienną pracę na gospo-
darstwie i podtrzymywanie 
tradycji rolniczych i kuli-
narnych.

Podziękowania za niełatwą 
pracę na roli, podtrzymy-
wanie tradycji i szacunek do 
ziemi skierował w sobotę, 7 
września Wójt Gminy Komor-
niki, Jan Broda do rolników 
i gospodyń wiejskich podczas 
gminnych Dożynek organizo-
wanych w Muzeum Narodo-
wym Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie. Mimo niesprzyjają-
cej aury, w uroczystościach 
wzięło udział wielu gości. 
Obecni byli m.in. posłowie 
na Sejm RP Rafał Grupiński 
oraz Bartłomiej Wróblewski, 
Wojciech Jankowiak - Wi-
cemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Tomasz 
Łubiński – Wicestarosta Po-
wiatu Poznańskiego, przed-
stawiciele gmin partnerskich 
ze Słowacji, Ukrainy i Polski 
oraz samorządowcy. Staro-
stami tegorocznych Dożynek 

byli Katarzyna i Szymon 
Kosmalscy.

Wójt przyjął z rąk delegacji 
sołeckich dary i owoce pracy 
rolników, po czym podzielił 
je między zebranych gości. 
Świeży chleb, smaczne placki, 
wędliny i owoce… każdy mógł 
częstować się pysznościami, 
za które dziękowaliśmy rol-
nikom, a które przygotowały 
pracowite panie ze wszystkich 
gminnych kół gospodyń. 

Tradycyjny obrzęd dożynko-
wy przedstawiony przez zespół 
Staropolanie Wielkopolska jak 

zawsze był ozdobą uroczy-
stości. Oficjalny ceremoniał 
trwał, a wokół oprawę stanowi-
ły liczne stoiska gastronomicz-
ne, handlowe, zabawowe - dla 
najmłodszych. 

Miłym akcentem tegorocz-
nych dożynek było ogłoszenie 
wyników Konkursu na „Naj-
piękniejszy Ogród w Gminie 
Komorniki 2019”, organizo-
wanego razem ze sklepem 
Castorama w Poznaniu (Ko-
mornikach). Na scenie pojawili 
się wszyscy uczestnicy zakwa-
lifikowani do drugiego etapu 
konkursu. Nagrodę główną 
otrzymali państwo Maria i 
Antoni Budni z Głuchowa. 
Uroczystego wręczenia na-
gród dokonał Wójt Jan Broda 
oraz Marcin Zając, Dyrektor 
Stażysta w Castorama Polska 
Sp. z o.o. 

Gwoździem programu roz-
rywkowego tegorocznego 
Święta Plonów była biesiada 
z zespołem FEST, Kabaret 
Świerszczychrząszcz a na ko-
niec koncert gwiazdy Natalii 
Kukulskiej, której występ 
zgromadził tłumy fanów. 

Wójt Jan Broda podziękował rolnikom 

w Loterii Lokata SGB z nagrodami
Załóż Lokatę SGB na min. 500 zł i sięgaj po atrakcyjne nagrody!
Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Lato 2019)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, 
otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 15.07.2019 r. do 27.09.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków 
Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.lokatasgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty 
SGB otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

www.lokatasgb.plBezpłatna Infolinia: 800 888 888 
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W dniu 5 lipca 2019 roku 
nastąpiło przekazanie placu 
budowy wykonawcy. W 
fazie początkowej inwestycji 
rozebrany został budynek 
usługowy (kiosk z zaple-
czem magazynowym) wraz 
z fundamentami. Obecnie 
wykonywana jest infra-
struktura niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia dworca tymczasowego. 
W kolejnym etapie nastąpi 
wyprowadzenie obsługi ka-
sowej z istniejącego budyn-
ku dworcowego i przenie-
sienie jej na czas budowy do 
dworca tymczasowego.

Zamówienie obejmuje wyko-
nanie dwóch zadań inwesty-
cyjnych:

Zadanie nr 1 – wykonanie 
dworca tymczasowego w opar-
ciu o program funkcjonalno 
– użytkowy;

Zadanie nr 2 – przebudo-
wa i nadbudowa istniejącego 
budynku dworcowego wraz 
z rozbudową o zadaszenia, 
schody i rampy zewnętrzne, 
budowa budynku usługowego 
służącego obsłudze podróż-
nych (zewnętrzna toaleta i 
bagażownia), budowa wieży 
zegarowej oraz budowa sieci 
kanalizacji deszczowej i in-
frastruktury technicznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu.

W ramach realizowanej 
inwestycji powstanie zinte-
growane centrum komunika-
cyjne  czyli dworzec kolejowy 
i autobusowy z odpowiednim 
zapleczem takim jak poczekal-
nia, restauracja, kasy biletowe, 
toalety. Ponadto w obiekcie 
zlokalizowane zostanie kino 
społecznościowe na budowę, 
którego Gmina również pozy-
skała środki zewnętrzne.  

Gmina Wolsztyn otrzyma 
finansowe wsparcie z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach pod-
działania 5.2.1 „Modernizacja 

regionalnego układu kolejowe-
go oraz poprawa stanu infra-
struktury dworcowej” ujętego 

w Wielkopolskim Regional-
nym Programie Operacyjnym 
na lata 2014-2020 (WRPO 
2014+). 

Blisko 4,2 mln zł zostanie 
przeznaczone na projekt obej-
mujący budynek dworca kole-
jowego wraz z terenami przy-
ległymi, którego nowy, wyższy 
standard poprawi znacznie 
warunki podróżowania, w 
tym umożliwi zmianę środka 
lokomocji z autobusu, roweru, 
czy samochodu prywatnego 
na zbiorową komunikację 
kolejową. Budynek dworca 
pełnić będzie również funkcje 
nierozerwalnie towarzyszące 
obsłudze ruchu podróżnych, 
takie jak punkt informacji 

dla podróżnych, poczekalnia, 
czy część gastronomiczna na 
potrzeby przede wszystkim 
podróżnych. Część budynku 
uzyska inne przeznaczenie i 
pełnić będzie funkcje biurowe 
i usługowe. W ramach projektu 
powstanie również budynek 
usługowy obsługujący podróż-
nych, w którym będą się mie-
ścić m.in. toalety, bagażownia 
oraz wiata na rowery oraz  
zbudowane zostaną zadaszenia 
nad peronami.

Wartość inwestycji wg za-
wartej umowy: 12 798 832,27 
PLN (brutto).

Termin realizacji: do 15 
października 2020 roku.

 Celem projektu jest popra-

wa warunków podróżowania 
komunikacją kolejową, a przez 
to zapewnienie mieszkańcom 
województwa możliwości i 
komfortu dojazdów do pracy, 
szkół, centrów kultury i usług 
społecznych.

Warto w tym miejscu za-
znaczyć, iż Gmina Wolsztyn 
podejmuje także starania o 
nieodpłatne przejęcie kolejnej 
działki będącej we władaniu 
PKP stanowiącą drogę we-
wnętrzną patrząc od wiaduktu 
w kierunku ulicy Fabrycznej. 
Na tym odcinku trwają obecnie 
prace projektowe związane z 
budową ciągu pieszo – jezdne-
go wraz z oświetleniem i miej-
scami postojowymi. W trakcie 
opracowania planistycznego 
jest także teren leśny przy 
wolsztyńskiej parowozowni, 
który gmina zamierza nieod-
płatnie przejąć od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
Uregulowanie spraw własno-
ściowych umożliwi przyszłe 
inwestycje w turystyczne za-
gospodarowanie terenów od 
strony Jeziora Berzyńskiego 
(np. ekspozycja parowozów 
czy miasteczko kolejowe z 
parkiem dla zwiedzających). 
Wcześniej gmina nabyła dział-
kę po przeciwległej stronie 
dworca przyległą do Jeziora 
Berzyńskiego (obszar około 
2,5 ha). Wszystkie te działa-
nia mają na celu w pierwszej 
kolejności uregulowanie spraw 
własnościowych a następnie 
lepsze wykorzystanie oraz 
rewitalizację zaniedbanych 
obecnie terenów zlokalizowa-
nych w tej przestrzeni miasta.

Informujemy, iż 30 sierpnia 
2019 r. kasy biletowe zostały 
przeniesione do pomieszczeń 
dworca tymczasowego. Głów-
ny budynek dworca kolejowe-
go zostaje wyłączony z użytko-
wania dla podróżnych.

Ruszyła wielka inwestycja dworcowa


	0930zpqz1001-1alp.pdf
	0930zpqz1002-1alp.pdf
	0930zpqz1003-1alp.pdf
	0930zpqz1004-1alp.pdf
	0930zpqz1005-1alp.pdf
	0930zpqz1006-1alp.pdf
	0930zpqz1007-1alp.pdf
	0930zpqz1008-1alp.pdf
	0930zpqz1009-1alp.pdf
	0930zpqz1010-1alp.pdf
	0930zpqz1011-1alp.pdf
	0930zpqz1012-1alp.pdf
	0930zpqz1013-1alp.pdf
	0930zpqz1014-1alp.pdf
	0930zpqz1015-1alp.pdf
	0930zpqz1016-1alp.pdf
	0930zpqz1017-1alp.pdf
	0930zpqz1018-1alp.pdf
	0930zpqz1019-1alp.pdf
	0930zpqz1020-1alp.pdf
	0930zpqz1021-1alp.pdf
	0930zpqz1022-1alp.pdf
	0930zpqz1023-1alp.pdf
	0930zpqz1024-1alp.pdf

