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SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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BEZPłATNY

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9 
tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

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

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

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A
tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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Wiemy już kto jest Mi-
strzem Zbąszynia w Tenisie 
Ziemnym 2020 roku. O ten 
tytuł, na kortach przy ulicy 
17 Stycznia, walczyło w 
sobotę, 12 września, ośmiu 
zawodników. Gościliśmy w 
tym dniu nie tylko zbąszyń-
skich tenisistów, na starcie 
stanęli także zawodnicy z 
Wolsztyna oraz Zbąszynka. 

Decyzją organizatorów roz-
stawieni w sobotnim turnieju 
zostali czterej zawodnicy pro-
wadzący z tegorocznym ran-
kingu: Adrian Najbor, Dariusz 
Cierzniak, Krzysztof Śmier-
gała i Łukasz Ziębakowski. 
Pozostali zgłoszeni zawodnicy 
w wyniku losowania trafili do 
grupy A lub B, uzupełniając 
tym samym czteroosobowy 
skład każdej z nich.

Walkę o tytuł mistrza Zbą-
szynia rozpoczęły pojedynki 
grupowe, w których walczono o 
cenne punkty systemem każdy 
z każdym. Zwycięzcy każdej 
grupy mieli zapewniony udział  
w półfinale, o pozostałe dwa 
miejsca walczyli „na krzyż” 
tenisiści z drugich i trzecich 
miejsc. W meczach ćwierćfi-
nałowych oglądaliśmy poje-
dynki Dariusza Cierzniaka z 
Łukaszem Ziębakowskim oraz 
Mikołaja Furmana z Krzyszto-
fem Śmiergałą. W pierwszym 
zwyciężył Łukasz Ziębakow-
ski, w drugim Mikołaj Fur-
man. Po tych rozstrzygnię-
ciach czekały nas spore emocje 
półfinałowe. Zwycięzca grupy 
A - Adrian Najbor walczył 
o finał z Łukaszem Zięba-
kowskim. Dawid Furman, 
najlepszy zawodnik grupy B, 
walczył o finał z synem Mi-
kołajem. Oba pojedynki były 
bardzo ciekawe, widowiskowe 
i zacięte. W pierwszym Adrian 
Najbor niespodziewanie uległ 
Łukaszowi Ziębakowskiemu 
4:6, w drugim zwyciężyło 

doświadczenie i chłodna gło-
wa, Dawid Furman pokonał 
Mikołaja Furmana 7:5. 

W meczu o trzecie miejsce 
nieznacznie lepszy okazał się 
Adrian Najbor, wygrywając 7:5  
z Mikołajem Furmanem. W 
najważniejszym pojedynku tej 
soboty Dawid Furman nie dał 
szans Łukaszowi Ziębakow-
skiemu pokonując go 6:1.

Organizatorem 35 Otwar-
tych Mistrzostw Zbąszynia w 
Tenisie Ziemnym było Zbą-
szyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. Mistrzo-
stwa były czwartym już wyda-
rzeniem tenisowym na naszych 
kortach. Widać, że dyscyplina 
w ostatnich latach stała się 
znowu popularna. Z obiektu 
korzystają systematycznie 

amatorzy tenisa. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom za-
wodników w ostatnią sobotę 
września odbędzie się jeszcze 
jeden turniej. 26 września za-
kończymy ten sezon turniejem 
Podsumowanie Sezonu, na 
który serdecznie zapraszamy 
wszystkich miłośników.  

Tomasz Szczechowicz 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA  
35. OTWARTYCH MISTRZOSTW 
ZBĄSZYNIA W TENISIE ZIEMNYM
Dawid Furman, Przyprostynia
Łukasz Ziębakowski, Zbąszynek
Adrian Najbor, Zbąszyń
Mikołaj Furman, Przyprostynia
5-6 Dariusz Cierzniak, Wolsztyn, 
Krzysztof Śmiergała, Zbąszyń
7-8 Artur Kasiński, Zbąszyń, Tomasz 
Kasiński, Zbąszyń.

35. Otwarte Mistrzostwa 
Zbąszynia w Tenisie Ziemnym

W sobotni wieczór stadion 
Orzeł wypełnił się biega-
czami. We współpracy z 
TKKF „Łabędź” Zbąszyń 
zorganizowane zostały 
„Zbąszyńskie Sztafety po 
Zmierzchu”. Biegi sztafe-
towe odbywały się w trzech 
kategoriach: kobiet, męż-
czyzn oraz mikstów,  
w ostatniej regulamin wy-
magał udziału dwóch kobiet 
i dwóch mężczyzn. Każdy  
z czteroosobowego składu 
musiał przebiec dystans 
jednego kilometra, co 
dawało  
4 kilometry dla każdej 
sztafety. Było więc trochę 
biegania.

Poza rywalizacją biegową 
nasze „łabędzie” zadbały o 
dodatkowe emocje. Zorganizo-
wany został konkurs na najcie-
kawszą nazwę sztafety. A było 
w czym wybierać. Oto przykła-
dy: Pędzące Drepcedesy Team, 
Biegające Świstaki, Mamuśki  
w Locie, Wschodzące Gwiaz-
dy Łabędzia, Niechce Namsie, 
Szybcy i Wściekli Team, Ra-
kiety do Mety czy Skazane 
za Bieganie. Mimo wielkiej 
różnorodności bezapelacyjnie 
wygrały „Mamuśki w Locie” 
zdobywając 27 punktów.

Do zawodów zapisało się 
17 sztafet: 4 w kategorii ko-
biet, 8 w kategorii mężczyzn  
i 5 w kategorii mikstów. Nad 
sprawną weryfikacją czuwali 
członkowie zbąszyńskiego 
klubu biegacza. Po dokona-
niu formalności przyszedł 
czas na rozgrzewkę, a później 
rozpoczęło się już właściwe 
bieganie. Każdy uczestnik 
miał zagwarantowany medal  
za udział, a trzy najlepsze 
zespoły w każdej kategorii 
okolicznościowe medale za 
miejsca 1, 2 i 3. Dekoracji 
uczestników dokonywali Pau-
lina Brychcy-Nowak, Prezes 
TKKF „Łabędź” oraz Marcin 
Hoffmann, Sekretarz Gminy 
Zbąszyń.

Dziękujemy za wspólnie 
spędzony wieczór na Orle, 
g r a t u luj emy  wsz ys t k i m 
uczestnikom. Dziękujemy 
również całej ekipie TKKF 
„Łabędź” Zbąszyń za pomoc  
i zaangażowanie. Opinie 
biegaczy na gorąco były jak 
najbardziej pozytywne więc  
z pewnością zobaczymy się za 
rok na drugiej edycji tej impre-
zy. Organizatorem wydarzenia 
było Zbąszyńskie Centrum 

Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Oto najlepsze trzy 
zespoły w każdej kategorii.
KOBIETY
a Mamuśki w Locie (Anna 
Wośko, Paulina Brychcy-No-
wak, Patrycja Wachowska, 
Agnieszka Wachowska)
a Skazane za Bieganie (Klau-
dia Grabia, Izabela Odrobna, 
Monika Gassem, Kinga Wa-
lentowska)
a Rakiety do Mety (Izabella 
Skałecka, Bernadetta Sołtysik, 
Patrycja Witkowska, Dorota 
Kliemann).

MĘŻCZYŹNI
a Szybcy i Wściekli Team 
(Karol Miszta, Robert Kotko-
wiak, Łukasz Kunysz, Adrian 
Kowal)

a Szwagry i Spółka (Mirosław 
Sudzik, Piotr Rosolski, Wal-
demar Marciniak, Zbigniew 
Wieczorek)
a Moherowe Berety (Sylwe-
ster Marciniec, Paweł Ławni-
czak, Przemysław Fleischer, 
Łukasz Molenda).

MIKSTY
a Pędzące Drepcedesy Team 
(Karol Miszta, Agnieszka 
Mazur, Milena Greczycho, 
Łukasz Kunysz)
a Ladies and Gentleman 
(Agnieszka Wachowska, Łu-
kasz Tobys, Patrycja Wachow-
ska, Przemysław Fleischer)
a Wschodzące Gwiazdy Ła-
będzia (Paweł Walentowski, 
Anna Wośko, Kinga Walen-
towska, Adrian Marchlewski).

Tomasz Szczechowicz 

W sobotę, 29 sierpnia, od-
była się trzecia już w tym 
sezonie impreza tenisowa 
na zbąszyńskich kortach. 
Nie tak dawno bo w lipcu 
witaliśmy lato, przyszedł 
więc nieubłagany czas 
na pożegnanie letniego 
okresu. Z zaproszenia do 
udziału w Turnieju Tenisa 
Ziemnego „Zakończenie 
Wakacji” skorzystało 
dziesięcioro zawodników, 
w tym po raz pierwszy 
gracze z Krzyża Wielko-
polskiego, Szczecina oraz 
Poznania. 

Turniej jak wszystkie tego-
roczne imprezy spor towe 
rozpoczął się od pomiaru 
temperatury i obowiązkowej 
dezynfekcji rąk wszystkich 
uczestników, która odbywała 
się także przed rozpoczęciem 

każdego pojedynku. Po krót-
kim otwarciu, którego dokonał 
Tomasz Szczechowicz, dyrek-
tor Zbąszyńskiego Centrum 

Sportu, Turystyki    i Rekreacji 
tenisiści rozpoczęli sobotnie 
zmagania o zwycięstwo. Ry-
walizacja toczyła się systemem 

pucharowym więc jak zwykle 
była zacięta. 

Do półfinałów awansowali 
ostatecznie Artur Kasiński i 

Adrian Najbor oraz Dariusz 
Cierzniak i Łukasz Zięba-
kowski. W pierwszym meczu 
decydującym o udziale w fi-
nale lepszy okazał się Adrian 
Najbor, w drugim Dariusz 
Cierzniak. W meczu o trzecie 
miejsce Łukasz Ziębakowski 
/Zbąszynek/ pokonał Artura 
Kasińskiego /Zbąszyń/ 6:2, 
6:2. Mecz finałowy dostar-
czył oczekiwanych emocji, o 
końcowym sukcesie decydo-
wać musiał trzeci set. Adrian 
Najbor /Zbąszyń/ zwyciężył 
po ciężkim boju Dariusza 
Cierzniaka /Wolsztyn/ 3:6. 
6:4, 6:4 zdobywając puchar 
mistrzowski                i komplet 
punktów do tegorocznego ran-
kingu. Gratulujemy wszystkim 
tenisistom! To jednak nie ko-
niec emocji tenisowych, już w 
najbliższą sobotę zapraszamy  
na 35. Otwarte Mistrzostwa 

Zbąszynia. Pierwsze piłki 
będzie można usłyszeć o go-
dzinie 10.00.

Organizatorem turnieju było 
Zbąszyńskie Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji.

 
Poniżej najlepsza czwórka 
sobotniego Turnieju Tenisa 
Ziemnego „Zakończenie Wa-
kacji”: 
1/ Adrian Najbor /Zbąszyń/
2/ Dariusz Cierzniak /Wolsz-
tyn/
3/ Łukasz Ziębakowski /Zbą-
szynek/
4/ Artur Kasiński / Zbąszyń /
5-10/ Krzysztof Śmiergała /
Zbąszyń/, Mikołaj Furman /
Przyprostynia/, Tomasz Ka-
siński /Zbąszyń/, Łukasz Pucz-
kowski /Szczecin/, Michał 
Jaworski /Krzyż Wielkopol-
ski/, Marcin Grocholewski /
Poznań/.   Tomasz Szczechowicz 

Zbąszyńskie Sztafety 
po Zmierzchu

Turniej Tenisa Ziemnego „Zakończenie Wakacji”
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W piątek, 18 września 2020 r., 
przed budynkiem Nowotomy-
skiego Ośrodka Kultury stanął 
wielki pojemnik na plastikowe 
nakrętki w kształcie serca. 
Bardzo serdecznie dzięku-
jemy fundatorowi – firmie 
Phoenix Contact Sp. z o.o. za 
ten wyjątkowy dar. Pierwsze 
nakrętki uroczyście wrzucił 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
Włodzimierz Hibner. Gorąco 
zachęcamy mieszkańców do 
zaangażowania w tą niezwykłą 
akcję charytatywną. Wypeł-
niajcie serducho nakrętkami,  
a my przekażemy je na szczyt-
ny cel. Kosz w kształcie serca 

przeznaczony jest na wszel-
kie plastikowe nakrętki, bez 
względu na kształt czy kolor. 
Mogą to więc być nakrętki 
np. po napojach, kawie, mleku 
czy jogurtach. W koszu-sercu 
zostawić możemy również 
zakrętki po chemii gospodar-
czej, po płynach do zmywania, 
szamponach i płynach do 
płukania. 

Wiemy, że są na terenie na-
szej gminy osoby potrzebujące 
wsparcia w tym zakresie, pro-
simy o kontakt z Nowotomy-
skim Ośrodkiem Kultury lub 
Urzędem Miejskim w Nowym 
Tomyślu.

Oddano do użytku nową 
część żłobka „Złoty Pro-
myk” w Nowym Tomyślu. 
Powstały m. in. cztery sale 
z zapleczem sanitarnym, 
przeprowadzono grun-
towny remont istniejącej 
kuchni, zmodernizowa-
no rozdzielnię posiłków. 
Zmianie uległo otoczenie 
żłobka – powstały nowe 
ciągi komunikacyjne, wy-
budowano dwa place zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią, 
a teren ogrodzono. 

Obecnie w nowotomyskim 
żłobku może przebywać do-
datkowo 80 dzieci – jednocze-
śnie z opieki może skorzystać 
aż 155 dzieci.

Planowane nakłady na 
rozbudowę żłobka wynoszą 
niecałe 3,1 mln zł. Gminie 
Nowy Tomyśl udało się 
pozyskać ponad 2,1 mln 
zł dotacji z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach pro-
gramu „Maluch+” 2020 oraz 
Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Ponadto gmina pozyskała 
dodatkowe duże środki ze-
wnętrzne na dwa projekty 
„miękkie” z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020:

1) na zadanie „Nowotomy-
ski żłobek pomaga rodzicom 
w powrocie do pracy pozy-
skano prawie 1,5 miliona 
złotych”;

2) na zadanie „Nowotomy-
ski żłobek pomaga mamom w 
powrocie do pracy” pozyskano 

ponad 680 tysięcy złotych.
W ramach projektów zaku-

pione zostało wyposażenie, 

ponadto zapewnione zosta-
nie bieżące funkcjonowanie 
żłobka.

Pandemia COVID-19 to 
okres, w którym wiele 
wydarzeń odwołano bądź 
przełożono na inny ter-
min. Dotyczyło to również 
konkursów modelarskich 
organizowanych przez Gmi-
nę Nowy Tomyśl i Nowoto-
myski Ośrodek Kultury. 

Pomimo wspomnianych trud-
ności, dalsze propagowanie 
działalności modelarskiej na 
naszym terenie oraz popula-
ryzacja tego ciekawego hobby 
nie zostało zaprzestane. „Kon-
kurs Modeli Kartonowych 
Wydawnictwa Modelarstwo 
Nowotomyskie z okazji 234 
urodzin Nowego Tomyśla” to 
nowa inicjatywa, która została 
zrealizowana poprzez umoż-
liwienie przesyłania zgłoszeń 
modeli kartonowych drogą 
internetową. 

Pełny regulamin tego wy-
darzenia można znaleźć na 
stronach internetowych wspo-
mnianych organizatorów. 

W rywalizacji biorą udział 
wyłącznie modele z wydaw-
nictwa Modelarstwo Nowo-
tomyskie, którego wydawcą 
jest Gmina Nowy Tomyśl. 
Dotychczas opublikowano 
jedenaście modeli: samolot 

TS-8 Bies, samochód Grat  
z wyścigów WrakDay, Wikli-
nowy Trabant, Nowotomyski 
Ogród Zoologiczny, Tężnia 
solankowa, Chata Olęderska, 
Nowotomyska Wieża Ciśnień, 
Ratusz w Biesenthal, Bi-

blioteka w Dębnie, Siedziba 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu oraz kościół pw. 
Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy w No-
wym Tomyślu. W konkursie 
mogą brać udział wszystkie 
zainteresowane osoby, rów-
nież spoza Gminy Nowy 
Tomyśl. 

Organ izatorzy zadba l i 
nie tylko o podział wiekowy 
uczestników, wprowadzono 
również kategorię amatorską 
i zaawansowaną. Pierwsza  
z nich obejmuje osoby indywi-
dualne nienależące do klubów 
czy stowarzyszeń modelar-
skich. Druga dotyczy człon-
ków różnego typu modelarni. 
Modele można modyfikować 
oraz dodać szczegóły detali. 

Lista wyników konkursu 
zostanie opublikowana na 
oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu oraz na oficjalnym 
profilu Gminy Nowy Tomyśl 
na Facebooku. 

Z wielką przyjemnością  
i dumą przekazujemy in-
formację, że reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej - Curie  
w Nowym Tomyślu zajęła VII 
miejsce w Polsce w drużyno-
wych Mistrzostwach Polski 

– IGRZYSKA DZIECI W 
SZACHACH. Szkołę repre-
zentowali: Zuzanna Biniak, 
Jan Myszkowski, Jędrzej Bąk 
oraz Oliwier Osękowski. Indy-
widualny sukces również osią-
gnął Jan Myszkowski zajmując 
III miejsce.

Mamy serce 
na nakrętki!

Rozbudowa żłobka

Internetowy konkurs modeli kartonowych

Sukces młodych szachistów

Wszczęcie procedury 
przetargowej na budowę 
przedszkola w Glinnie.

Nowy obiekt ma zapew-
nić miejsce dla 325 dzieci 
(13 oddziałów). Zakończe-
nie umowy planowane jest 
na 16 sierpnia 2021 roku. 
Oferty przetargowe można 
składać do 1 października 
do godz. 8.30. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nowym 
Tomyślu.

Szczegółowe informacje 
można pozyskać na stronie 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w No-
wym Tomyślu.

Z wielką przyjemnością  
i dumą przekazujemy infor-
mację, że Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego 

w Nowym Tomyślu po raz 
kolejny uzyskała prestiżowy 
tytuł „Microsoft Showcase 
School”.

W Glinnie powstanie przedszkole

Brawa dla SP nr 3
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EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

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

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 540 zł /tona 
a blacha 340 zł/tona
a puszka 2,10 zł/kg 

SKUP ZłOMU

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

PRZY MłYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22 

kom. 600 335 837

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

XXI Rodzinny Rajd 
rowerowy pod patronatem 
Burmistrza Grodziska 
Wielkopolskiego organizo-
wany był przez Grodziskie 
Stowarzyszenie Cyklistów. 

W rajdzie brało udział 66 
rowerzystów, w tym 13- cioro 
dzieci. Uczestnicy podzieleni 
zostali na dwie grupy – „Za-
jące”, które miały dłuższa 
trasę ok. 45 km i „Jeże” , 
które pokonały trasę ok.34 
km. Obydwie grupy zapoznały 

się z historią pałacu w Rako-
niewicach, zwiedziły Ratusz i 
Izbę Pamięci w Rostarzewie. 
W trakcie rajdu, dzieci miały 
okazję do utrwalenia sobie nu-
merów telefonów alarmowych. 
Obecny na rajdzie ratownik 
medyczny przypomniał rów-
nież co należy zrobić w razie 
nieszczęśliwego wypadku. 
Ostatni w tym roku rajd rowe-
rowy zakończył się na terenie 
Centrum Ekologiczno –Edu-
kacyjnego „Pod chmurką”. 
Uczestnicy po długiej jeździe 

zregenerowali siły napojami, 
kanapkami i słodyczami. Na 
koniec jak zawsze rozlosowa-
no drobne upominki.  Pogoda 
sprzyjała rowerzystom więc 
rodzinnie i rekreacyjnie spę-
dzili sobotnie przedpołudnie.

Pasjonatom aktywności na 
świeżym powietrzu i rodzinnej 
rekreacji przypominamy, że 
17 października odbędzie się 
jeszcze Nocny Rajd Nordic 
Walking, do udziału w którym 
serdecznie zapraszamy. Szcze-
góły: www.grodzisk.wlkp.pl

Jesienny rajd rowerowy

Cieszy nas duże zaintere-
sowanie wystawą fotogra-
ficzną przedstawiającą 
grodziskie rzemiosło handel 
i usługi na przestrzeni 
wieków.

Mamy nadzieję, że stanowić 
ona będzie również zachę-
tę dla młodego pokolenia, 
by zasilić szeregi lokalnych, 
współczesnych rzemieślników, 
których zakłady wpisują się w 
standardy XXI wieku, zdobyć 
dobry zawód i utrzymać nasze 
wielowiekowe tradycje.

Wystawę można zobaczyć 
podczas spaceru ulicą Szeroką 
w Grodzisku Wielkopolskim 
przez całą jesień. Zachęcamy 
do jej odwiedzenia zarówno 
przybyszów jak i mieszkańców 
gminy.

W najbliższy weekend za-

powiada się piękna pogoda. 
Może więc warto zaplanować 
krótką wycieczkę do Grodzi-
ska Wielkopolskiego i poznać 
tradycje rzemieślnicze miasta. 
Przypominamy również o 
miejskim szlaku turystycz-

nym. Na stronie miasta do-
stępna jest mapa zabytków 
oznaczonych kodami QR.

Zapraszamy również ser-
decznie do Grodziska Wiel-
kopolskiego i życzymy miło 
spędzonego czasu.

Ubiegłoroczna, pierwsza 
edycja grodziskich warsz-
tatów dyniowych cieszyła 
się ogromnym zaintereso-
waniem. Było klimatycznie, 
artystycznie, muzycznie.

Bardzo dużo pozytywnych opi-
nii skłoniło nas do zaplanowa-
nia drugiej edycji, oczywiście 
przy zachowaniu niezbędnych 
środków ostrożności. 

Aby zapewnić maksimum 
bezpieczeństwa, zobowiązani 
jesteśmy, by z dużym wyprze-
dzeniem przygotować listę 
uczestników. 

Warsztaty dyniowe odbędą 
się 28 października (środa) 
2020 roku w Centrum Kul-
tury RNODO w Grodzisku 
Wielkopolskim w godzinach 
popołudniowych. 

Podobnie jak w roku ubie-
głym, warsztaty prowadzone 

będą przez profesjonalistów, 
a zakończy je klimatyczny 
koncert przy dźwiękach instru-
mentów z różnych stron świata. 

Koszt udziału 5 zł od osoby, 
w tym dynia do ozdobienia. 

We własnym zakresie uczest-
nicy zapewniają bezpieczne 
narzędzia do wycinania oraz 
maseczki ochronne.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Gminnym Centrum Infor-
macji w Grodzisku Wielkopol-
skim od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Tel. kontaktowy: 668 016 
803

W pią tkowe popołudn ie 
11 września gościliśmy w 
Grodzisku Wielkopolskim 
uczestników 47. Poznańskiego 
Międzynarodowego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych.

Parada zabytkowych aut 
wzbudziła zainteresowanie 
mieszkańców, którzy chętnie 
podziwiali prawdziwe „pereł-
ki” motoryzacji, które przez 
blisko dwie godziny prezen-
towały się na płycie Starego 
Rynku. Z uczestnikami rajdu 
spotkał się również Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan.

Rzemiosło, handel i usługi 
na przestrzeni wieków

Grodziskie warsztaty dynioweParada zabytkowych pojazdów 
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W sobotnie popołudnie 19 
września 2020 roku na Gro-
dziskim Centrum Sportu 
miała miejsce pierwsza, ale 
już wiemy że nie ostatnia 
odsłona GRODZISKIEGO 
SKATE SHOW. Była ona 
efektem wcześniejszych 
pokazów i warsztatów 
prowadzonych w okresie 
wakacyjnym na skatepar-
ku, które gromadziły z edy-
cji na edycję coraz większą 
grupę entuzjastów.

W imieniu Burmistrza Gro-
dziska Wielkopolskiego oraz 
własnym uczestników przy-
witał Sekretarz Gminy Artur 
Kalinowski, życząc  dobrej ale 
i bezpiecznej zabawy.

Dziękujemy za wszystkie 
pozytywne opinie i wspólnie 
spędzony czas. Zadowolenie 
uczestników, jest dla nas naj-
lepszą motywacją do rozwi-
jania oferty skierowanej do 
naszej młodzieży.

Profesjonalni zawodnicy re-
prezentujący różne dyscypliny 
zadbali nie tylko o konkretne 
widowisko dla zgromadzonej 
publiczności, ale również o 
sumienne przekazanie wie-
dzy najmłodszym, lokalnym 
zawodnikom.

Fabian Boks oraz Jarek 
Kurt przez kilka minut poka-
zywali najtrudniejsze kombi-
nacje na deskorolkach. Potem 
przyszła pora na zawodników 
jeżdżących na BMX. Młody 
skład, bo Jakub Woźny oraz 
najlepszy Junior BMX-owy 
w Polsce, Michał Śliwiński, 
zaprezentowali techniczne 
kombinacje na rurkach oraz 
murkach wybudowanych na 
lokalnej Skateplazie. Kacper 

Wojciechowski i Mateusz Ka-
joch zaprezentowali na swoich 
małych maszynach salta, obro-
ty oraz widowiskowe ewolucje.

Podczas, gdy na skateparku 
własne show na deskorolkach, 
hulajnogach i rowerach BMX 
prowadzili profesjonalni za-
wodnicy z Leszna, czołowe 
polskie zawodniczki Freestyle 
Slalom na rolkach, uczestnicz-
ki Pucharu Świata WSSA,  
wielokrotne zdobywczynie 
tytułów Mistrza Polski i szko-
leniowcy Polskiego Związku 
Sportów Wrotkarskich siostry 
Ewelina i Paulina z Czapla 
Team prowadziły warsztaty 
na rolkach.

Sobotnie widowisko było 
okazją dla lokalnych skaterów 
nie tylko do podszkolenia swo-
ich trików, ale również zapre-
zentowania dotychczasowych 
umiejętności zgromadzonej 
licznie publiczności.

Ogromne emocje i brawa 
towarzyszyły pojedynkowi 
Game of SCOOT, w któ-
rym najlepsi lokalni skaterzy 
zmierzyli się z zawodowcami 
z Leszna.

Całej oprawie towarzyszy-

ła obecność streetwear’owej 
marki CSC WEAR, która 
przywiozła na Skateplazę 
swoje ubrania w klimacie eks-
tremalnych dyscyplin. Przez 
cały dzień zawodnicy mieli 
również okazję skorzystać z 
punktu napraw rowerów, hu-
lajnóg oraz deskorolek. Wielu 
zawodników nie miało pojęcia 
o luzach w swoich maszynach.

St rza łem w dziesiątkę 
okazał się długo wyczekiwa-
ny pumptruck, który po raz 
pierwszy gościł w naszym 
mieście.

Przepyszne burgery od Mi-
grand – Food Truck On tour  
i chrupiące przekąski  były 
doskonałym dodatkiem do 
całości wydarzenia w klimacie 
Hip Hop.

Po występie młodych lo-
kalnych artystów PROlike416 
oraz formacji tanecznej SMI-
LE, na scenie pojawił się Miły 
ATZ, który właśnie w Gro-
dzisku Wielkopolskim zakoń-
czył swoją tegoroczną trasę 
koncertową Czarny Swing 
Tour.

 Fot. Urząd Miejski w Grodzisku 
Wielkopolskim, Patrycja Piniarska

Grodziski Skate Show

Rozmowa z Mateuszem  
Kaczmarkiem mieszkań-
cem Rakoniewic- zawodni-
kiem BKS Bydgoszcz- Mi-
strzem Polski w biegu na 
trzy kilometry z przeszko-
dami
Mistrz Polski przeszedł z 
klubu Flota Gdynia gdzie 
trenował dwa lata do klubu 
bydgoskiego. Jego koronnym 
dystansem jest bieg na trzy 
kilometry z przeszkodami. 
Od października ub. roku 
trenuje go Damian Rudnik 
znany szkoleniowiec polskich 
biegaczy. Zachowana została 
ciągłość treningowa, ponieważ 
trenował Mateusza we Flocie. 
Bardzo cenię sobie współpracę 
ponieważ jeszcze niedawno 
był zawodnikiem i ma dużo 
doświadczenia oraz dobry styl 
pracy. Od wiosny z powodu 
pandemii zostały odwołane 
zawody i mityngi. Nie było 
możliwości aby sprawdzić w 
jakiej jestem formie- mówi 

Mateusz. Dopiero w czerwcu 
wziąłem udział w biegu na 
1000 m. we Włocławku w któ-
rym pobiłem rekord życiowy 
z czasem 2,33,00. Następnie 
na zawodach w Sopocie na 
1500m. 3,59,00 i drugie miej-
sce. Kolejny start zanotowałem 

w Stalowej Woli na trzy km z 
przeszkodami. Wygrałem ten 
bieg z czasem 9,04.00Miesiąc 
później odbyły się Mistrzostwa 
Polski na warszawskiej Skrze, 
gdzie  zostałem Mistrzem 
Polski na 3 km. z przeszko-
dami z czasem 8,57,00. Jest 
to aktualnie najlepszy czas 
w Polsce. W tym biegu było 
czterech faworytów. Celem 
trenera było aby zdobyć jeden 
z medali. W biegu utworzyła 
się czteroosobowa czołówka 
która narzuciła  bardzo silne 
tempo ale po dwóch km. tem-
po spadło. W czołówce biegu 
byłem na drugim miejscu. Od 
pół okrążenia przed metą mia-
łem tyle sił, że wyszedłem na 
prowadzenie i przed ostatnim 
rowem z wodą obejrzałem się 
ale nikt nie podjął walki i już 
na 100 metrów przed metą 
ucieszyłem się że zdobędę zło-
ty medal Mistrza Polski. Jest 
to mój i trenera duży sukces.

Gwar.

Pierwszoligowy mecz gro-
dziszczanki grały z Ostro-
wią Ostrów i po zaciętym 
spotkaniu zakończył się bez-
bramkowym remisem 0:0

Po meczu trener 
Jakubiak powiedział:
Zdobyliśmy jeden punkt a 
może aż jeden. Trzeba za-
znaczyć, że jest to II-ga liga 
i nie ma tam drużyn słabych. 
Musieliśmy  zmierzyć się z sil-
nym przeciwnikiem. Uważam, 
że my bardziej zasłużyliśmy 
na te trzy punkty aczkolwiek 
były momenty , że rywalki 
przeważały. Jeżeli na tym 
poziomie stwarza się pięć 
czy sześć sytuacji to trzeba 
strzelić dwie, trzy bramki aby 
marzyć o punktach. W naszym 
treningu zwracamy uwagę na 
wszystkie elementy gry ale 
szczególnie pracuję nad mora-
le dziewczyn bo one też nie do 
końca są przygotowane na taki 
poziom. Gramy z drużynami, 
które były już w I-szej lidze 
albo były w czołówce  
II-giej ligi. W każdym razie o 
punkty będziemy walczyli w 
każdym meczu.

Franciszek Gwardzik

Mistrz Polski z Rakoniewic

Rozmowa z Rafałem Jakubiakiem trenerem drugoligowej drużyny 
kobiet GS Grodzisk Wlkp

II-ga liga to nie zabawa

Na mocy porozumienia z 
dnia 23.12.1999 r. pomiędzy 
Prezesem Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
a Prezesem Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
na temat współpracy we wdra-
żaniu systemu ratownictwa 
przedlekarskiego na terenach 

wiejskich, w dniu 25. wrze-
śnia 2020 roku w Oddziale 
Regionalnym Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
w Poznaniu nastąpiło uro-
czyste przekazanie jednostce 
OSP w Orli, gmina Koźmin 
Wielkopolski, powiat Kroto-
szyński oraz jednostce OSP w 

Szkaradowie, gmina Jutrosin, 
powiat Rawicki  zestawów 
ratownictwa przedlekarskiego. 
Uroczystego przekazania na 
ręce strażaków ochotników 
dokonali panowie Łukasz 
Grabowski  Z-ca Dyrektora 
OR KRUS w Poznaniu i Jan 
Dziedziczak Poseł na Sejm RP. 

Przekazanie zestawów ratownictwa 
przedlekarskiego.
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W tym roku, odbyła się jubile-
uszowa, dziesiąta edycja ogło-
szonego przez Kasę Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci. Kon-
kurs ogłoszono pod hasłem: 
„Bezpiecznie na wsi: nie ry-
zykujesz, gdy zwierzęta znasz 
i szanujesz”. Jego celem było 
promowanie wśród uczniów 
szkół podstawowych z tere-
nów wiejskich pozytywnych 
zachowań związanych z pracą 
i zabawą na terenie gospodar-
stwa wiejskiego oraz popula-
ryzowanie „Wykazu czynności 
szczególnie niebezpiecznych 
związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których 
nie wolno powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat”. Współorgani-
zatorami tego przedsięwzięcia 
byli: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Państwowa 
Inspekcja Pracy, Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
oraz Agencja Restrukturyzacji 
Rolnictwa. W Województwie 
Wielkopolskim do współor-
ganizacji przystąpiły także: 
Wielkopolski Urząd Woje-
wódzki, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskie-
go, Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu oraz Pocztowe To-
warzystwo Ubezpieczeń Wza-
jemnych. Patronat honorowy 
nad konkursem objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan 
Jan Krzysztof Ardanowski. 
Konkurs odbywał się w dwóch 
etapach: wojewódzkim oraz 
centralnym i obejmował dwie 
grupy wiekowe uczestników: 
uczniów klas 0-3 oraz klas 4-8. 
Na terenie działania Oddziału 
Regionalnego KRUS w Po-
znaniu etap wojewódzki został 
poprzedzony eliminacjami 
na szczeblu regionalnym. Do 
konkursu w Wielkopolsce 
przystąpiło 289 szkół podsta-
wowych z terenów wiejskich. 
Wzorem lat ubiegłych do tych 
szkół dotarli pracownicy Kasy, 
którzy poprowadzili z ucznia-
mi pogadanki na temat zasad 
bezpiecznej pracy i zabawy 
w gospodarstwie rolnym, ze 
zwróceniem szczególnej na 
sposoby zapobiegania wypad-
kom i chorobom zawodowym 
rolników związanym z obec-
nością zwierząt w gospodar-
stwie rolnym. Duża liczba 
uczniów biorących udział w 
tegorocznym konkursie, tj. 
aż 7.729 osób z wojewódz-
twa wielkopolskiego (w kraju 
57.569 osób z 4.118 szkół 
wiejskich), jest dowodem na to, 
iż wiedza przekazywana przez 
pracowników Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Poznaniu, 
poprzez różne formy działal-
ności prewencyjnej takie jak: 
pogadanki, filmy edukacyjne, 
omawiane gry i quizy zamie-

szone on-line, przekazywane 
nieodpłatnie książeczki, ko-
lorowanki, tematyczne gry 
i puzzle, powoduje ciągły 
wzrost zainteresowania wśród 
dzieci tematem dotyczącym 
zagrożeń z jakimi mogą się 
spotkać w środowisku wiej-
skim, podczas zabawy i pomo-
cy rodzicom w gospodarstwie 
rolnym. 

Wojewódzka Komisja Konkur-
sowa w składzie:
a Łukasz Grabowski, Zastępca 
Dyrektora Oddziału Regio-
nalnego KRUS w Poznaniu, 
Przewodniczący Komisji.
a Tomasz Gajdziński, Zastęp-
ca Okręgowego Inspektora 
Pracy w Poznaniu.

a Michał Zieliński, Dyrektor 
Wielkopolskiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Poznaniu.
a Marian Markiewicz, Zastęp-
ca Dyrektora Oddziału Tere-
nowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa.
a Kinga Kołodziejczak, Głów-
ny Specjalista w Departamen-
cie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopol-
skiego.
a Joanna Klein, Ekspert w 
Gabinecie Wojewody Wielko-
polskiego.
a Karolina Jolanta Adamska 
Starszy Wizytator Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu.

a  Błażej Franek, Regio -
nalny Dyrektor Sprzedaży 
w Regionie Województwa 
Wielkopolskiego Pocztowego 
Towarzystwa Ubezpieczeń 
Wzajemnych.
a Andrzej Okpisz, Kierownik 
ZPRO OR KRUS w Poznaniu.
a Bartosz Nyckowski, Głów-
ny Specjalista OR KRUS w 
Poznaniu.

ustaliła, że laureatami etapu 
wojewódzkiego Konkursu 
zostali: 
w 1 grupie wiekowej (klasy 
0 – III) 
I miejsce – Oliwia Szczep-
kowska, Szkoła Podstawowa 
im. Wisławy Szymborskiej w 
Kiełczewie (pow. kolski). 

II miejsce – Paulina Kiepul-
ska, Szkoła Podstawowa im. 
Wiosny Ludów w Książu Wiel-
kopolskim (pow. śremski). 
III miejsce – Jakub Jarczew-
ski, Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w 
Pakosławiu (pow. rawicki). 

w 2 grupie wiekowej (klasy 
IV – VIII) 
I miejsce – Alicja Włodar-
czak, Zespół Szkół w Jerce 
(pow. kościański). 
II miejsce – Klara Dąbro-
wicz, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Rożnowie (pow. 
obornicki). 
III miejsce – Julia Nowak, 
Szkoła Podstawowa im. ks. 
Jana Twardowskiego w Kol-
niczkach (pow. średzki). 

Prace laureatów etapu woje-
wódzkiego zostały, zgodnie z 
regulaminem, przekazane cen-
tralnej komisji konkursowej w 
Warszawie. 

Ponadto wyróżnienia w eta-
pie wojewódzkim Konkursu 
otrzymali: 
od Wojewody Wielkopol-
skiego: 
w 1 grupie wiekowej – Jan 
Kabat, Szkoła Podstawowa 
im. Wacława Popiela w Mo-
ściskach (pow. pilski) 
w 2 grupie wiekowej – Oliwia 
Wieczorek, Szkoła Podstawo-
wa im. Ofiar Pacyfikacji Bro-
dziszewa 1939 w Brodziszewie 
(pow. szamotulski) 
od Okręgowego Inspektora 
Pracy w Poznaniu: 
w 1 grupie wiekowej – Alek-
sandra Wardęga, Szkoła Pod-
stawowa im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Boruszynie 
(pow. czarnkowsko-trzcia-
necki). 
w 2 grupie wiekowej – Mar-
tyna Sobiech, Szkoła Podsta-
wowa im. Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Fanianowie (pow. 
złotowski). 
od Dyrektora Oddziału Tere-
nowego Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Po-
znaniu: 
w 1 grupie wiekowej – Marta 
Berdychowska, Szkoła Pod-
stawowa im. Wandy Modli-
bowskiej w Sikorzynie (pow. 
gostyński). 
w 2 grupie wiekowej – Błażej 
Nita, Szkoła Podstawowa w 
Sarbicach (pow. turecki). 

16 września 2020 roku o go-
dzinie 10:00 w sali sesyjnej 
Wielkopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu, z 
zachowaniem wymaganych 
obostrzeń sanitarnych, odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
finału wojewódzkiego Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycz-
nego dla Dzieci. Ze wzglę-
dów epidemicznych spotkanie 
poprowadzono w okrojonej 
formie. Zaproszono: laureatów 
miejsc 1-3 z rodzicem/opieku-
nem i przedstawiciela szkoły. 
Z grona organizatorów zapro-
szono: Łukasza Mikołajczyka 
– Wojewodę Wielkopolskiego, 
Krzysztofa Grabowskiego 
– Wicemarszałka Wojewódz-

twa Wielkopolskiego, Pawła 
Ciemnego – p.o. Okręgowego 
Inspektora Pracy w Poznaniu, 
Michała Zielińskiego – Dy-
rektora Wielkopolskiego Od-
działu Regionalnego ARiMR 
w Poznaniu, Bogdana Fle-
minga – Dyrektora Oddziału 
Terenowego KOWR w Pozna-
niu, Zbigniewa Talagę – p.o. 
Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Laureaci otrzyma-
li ciekawe nagrody rzeczo-
we w postaci m.in. sprzętu 
multimedialnego i elektro-
nicznego oraz materiałów 
prewencyjnych i promujących 
bezpieczną pracę i zabawę w 
gospodarstwach wiejskich. 
Nagrody zostały zakupio-
ne przez Oddział Regional-
ny KRUS w Poznaniu oraz 
ufundowane przez: Pocztowe 
Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Wielkopolski 
Urząd Wojewódzki, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego oraz Wiel-
kopolski Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w 
Poznaniu. Wszyscy otrzymali 
także pamiątkowe dyplomy. 

Nagrody do wyróżnionych 
uczestników etapu wojewódz-
kiego będą przekazane po 
ustaleniu terminu z zaintere-
sowanymi osobami. 

W związku z sytuacją epide-
miczną w kraju i wcześniej-
szym odwołaniem podsu-
mowania centralnego etapu 
Konkursu, jego uczestnicy z 
województwa wielkopolskiego 
zostali uhonorowani zgodnie 
z komunikatem przewodni-
czącego Centralnej Komisji 
Konkursowej.
I tak w etapie centralnym 
Konkursu: 
w 1 grupie wiekowej (klasy 
0 – III)
a laureatką III miejsca została 
Paulina Kiepulska ze Szkoły 
Podstawowej im. Wiosny Lu-
dów w Książu Wielkopolskim.
a wyróżnienie Prezesa Kasy 
otrzymała Oliwia Szczep-
kowska, Szkoła Podstawowa 
im. Wisławy Szymborskiej w 
Kiełczewie.
a miano uczestnika etapu cen-
tralnego Konkursu otrzymał 
Jakub Jarczewski, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Pakosławiu. 
w 2 grupie wiekowej (klasy 
IV – VIII) 
a wyróżnienie Prezesa Kasy 
otrzymała Alicja Włodar-
czak, Zespół Szkół w Jerce. 
a nagrodę patronów medial-
nych Konkursu oraz fundato-
rów otrzymała Julia Nowak, 
Szkoła Podstawowa im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Kol-
niczkach. 
a  miano uczestnika etapu 
centralnego Konkursu otrzy-
mała Klara Dąbrowicz, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w 
Rożnowie. 

Se rde cz n ie  g ra t u lujemy 
wszystkim Laureatom i Wy-
różnionym, dziękujemy Rodzi-
com i Opiekunom oraz Kadrze 
Pedagogicznej przygotowują-
cej uczniów do Konkursu.

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie 
na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
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Na pytanie kogo uważąmy 
za Króla Rock and Rolla – 
odpowiedz jest tylko jedna 
ELVISA PRESLEYA. 
Poznańscy organizato-
rzy upodobali sobie Jego 
repertuar, i od roku 2000 w 
sierpniowe dni organizują 
cykliczne imprezy Jemu 
poświęcone. 

Co wiemy o rnr,Rock and roll 
lub rock ‘n’ roll (ang. „kołysz 
się i tocz”)[1] – podstawowa 
forma leżąca u fundamentów 
wszystkich stylów rockowych. 
Samo określenie „rock and 
roll” zostało zaczerpnięte bez-
pośrednio z tradycji bluesa. 

Po raz pierwszy wyrażenie 
to w znaczeniu stylu muzycz-
nego zostało użyte przez Alana 
Freeda w 1951 roku. Wywodzi 
się z uproszczonego i zreduko-
wanego, do trzech lub czterech 
akordów, schematu blueso-
wego granego w szybkim 
tempie przy pomocy zelek-
tryfikowanych instrumentów. 
Dodatkowo obejmuje wpływy 
rhythm and bluesa, country i 
tradycyjnego jazzu. Pierwszy 
raz został użyty w piosence 
Trixie Smith „My Man Rocks 
Me (With One Steady Roll)” 
1922 r. 

Na początku rhythm & blues 
był wyłącznie dla Afroame-
rykanów. Wtedy pojawił się 
Alan Freed (ur. 1921 w Win-
dber, Pensylwania, zm. 1965 
w Palm Springs, Kalifornia), 
DJ z Cleveland i pomógł to 
zmienić. Zauważył, że biali na-
stolatkowie często kupowali w 
sklepach muzycznych albumy 
z muzyką Afroamerykanów. 
Zaczął promować tę muzykę 
pod nazwą „rock and roll” w 
radiu. Po raz pierwszy została 
użyta ta nazwa w znaczeniu 
muzycznym w 1951 roku. Tym 
samym Freed przyczynił się 
do obniżenia barier rasowych. 
Muzyka osiągnęła duży suk-
ces i stała się dominującym 
nurtem. Alan Freed był też 
odpowiedzialny za organizację 
kilku z pierwszych rockan-
drollowych koncertów. Zmarł 
w wieku 43 lat na przewlekłą 
niewydolność nerek i marskość 
wątroby, co było następstwem 
alkoholizmu. W 1986 roku zo-
stał nominowany do muzeum 
honorującego artystów i osoby, 
które wniosły znaczący wpływ 
do muzyki rockowej. 21 marca 
2002 jego szczątki zostały 
przeniesione do Rock and Roll 
Hall of Fame. Rock and roll 
powstał w USA w połowie lat 
pięćdziesiątych XX wieku, a 
jego prekursorami byli Elvis 
Presley, Bo Diddley, Ritchie 
Valens, Chuck Berry, Little 
Richard, Jerry Lee Lewis, 
Carl Perkins, Buddy Holly i 
Eddie Cochran. We wczesnych 
latach sześćdziesiątych zaczął 
zdobywać sobie popularność w 
Europie. Z początku za sprawą 
odwiedzających ją muzyków 
amerykańskich, a następnie 
tworzony przez rodzimych mu-
zyków, głównie brytyjskich. 
Rock and roll w swej pierwot-
nej formie przestał istnieć w 
połowie lat sześćdziesiątych, 
przekształcając się w rock ze 
wszystkimi jego odmianami, 
m.in. psychodeliczny rock, 
hard rock, soft rock itd. 

W późniejszych dekadach 
pojawiały się próby rewitaliza-
cji pierwotnego rock and rolla 
– jako punk rock, psychobilly, 
rockabilly, retro rock and roll. 

Źródła różnie podają datę 
powstania pierwszego rocko-
wego nagrania. Niezależnie 
od tego, lata 50. XX wieku 
były dekadą, która wyniosła 
na szczyt muzykę rockan-
drollową. Kwestia dyskrymi-
nacji rasowej była widoczna 

w Stanach Zjednoczonych 
dużo wcześniej, a muzyka 
rock’n’rollowa przeciwstawiała 
się temu podziałowi. Rock 
notował coraz większy wzrost 
popularności z dnia na dzień. 
Dostrzegalny był znaczący 
wpływ na całym świecie. Sło-
wa piosenek rockandrollowych 
były dużo bardziej sugestywne 
społecznie, niż miało to miej-
sce w innych gatunkach. Mu-
zyka motywowała nastolatków 
do buntowania się przeciwko 
niektórym tradycyjnym zwy-
czajom. Był to bezpośredni 
sprzeciw wobec wspólnego 
punktu widzenia rodziców, 
że dzieci powinny „być wi-
dziane i nie być słyszane”. 
Ta rockandrollowa postawa 
uraziła niektórych rodziców i 
spowodowała, że postrzegali 
tę muzykę jako coś groźnego. 
Kultura Hollywood wykorzy-
stała tę lukę między pokole-
niami i uchwyciła ideę muzyki 
rockandrollowej. Interesowała 
nastolatków, jednocześnie szo-
kując rodziców. 

Rockabilly był popularnym 
stylem rockandrollowym pod-

czas lat 50. Miał swoje korze-
nie w country, bluesie i swingu. 
Muzyka country zawsze była 
blisko związana z bluesem, 
szczególnie w latach 50. Od 
kiedy rockabilly pojawił się 
jako osobny styl muzyczny 
przyciągnął wielu fanów coun-
try. Na początku termin „roc-
kabilly” był postrzegany jako 
uwłaczający, naruszający pra-
wo. Jednakże zaczął zyskiwać 
szacunek podczas lat 50. Ten 
oryginalny gatunek przyciągał 
szerokie grono fanów, nie tylko 
młodych ludzi. Rockabilly 
miało później wpływ na wy-
konawców rockowych lat 60. 

Jednym z najbardziej zna-
nych przedstawicieli rocka-
billy był Elvis Presley, znany 
jako Król Rock’N’Rolla. Po-
łączył ambitną gitarę z basem 
i wyniósł ten rytm do rangi 
dominującego nurtu. Pożądany 
był również styl śpiewu Elvisa. 
Kiedy utwór „That’s All Right 
Mama” został wypuszczony na 
rynek przez wytwórnię Sun 
Studios w lipcu 1954 roku 
i stacje radiowe w pobliżu 
Memphis zaczęły grać pio-

senkę, błyskawicznie została 
ona lokalnym hitem. Już w 
grudniu tego roku była grana 
w całym kraju. Elvis zaczął 
wtedy zgłębiać wiele innych 
gatunków muzycznych poza 
rockabilly i został najbardziej 
popularnym artystą swojego 
czasu. Również wczesne na-
grania Jerry’ego Lee Lewisa, 
Johnny’ego Casha czy Roya 
Orbisona określane są jako 
rockabilly. 

W poznańskim koncercie, 
jak przystało na organizato-
rów, kierujących się zasadą 
„bliższa  jest koszula ciału 
„ ograniczyli się świadomie 
i celowo do reprezentantów 
poznańskiego środowiska 
muzycznego.Wyróżniającym 
się wokalistą poprzednich 
koncertów POZNANIACY 
PAMIĘTAJĄ PRESLEYA 
był niewątpliwie Włodzimierz 
Janaowski, który pierwsze 
szlify muzyczne pobierał w 
Szkole Podstawowej SN nr I  w 
Poznaniu jako uczestnik szkol-
nego chóru, szkolnej orkiestry, 
później nauczyciel muzyki. 
Był wokalistą w zespole Al-
fa-Centauri wraz z gitarzystą 
Mariuszem Rybickim, (który 
później założył  Grupę Stress) 
oraz w zespole Takt (od 1971. 
W 1973 r. podczas Wielko-
polskich Rytmów Młodych w 
Jarocinie zespół Takt otrzymał 
nagrodę Brązowego Kamele-
ona. Śpiewał też w grupie Po-
znańskich Bardów. Więk sza 
część muzyków, z którymi 
odbywał próby i występował 
trafiła do Poznańskiej Or-
kiestry Radiowej ,Zbigniewa 
Górnego.

W 1982 roku Włodzimierz 
Janowski obronił dyplom w 
Średniej Szkole Muzycznej II 
stopnia im. Fryderyka Chopina 
w Poznaniu w klasie saksofon 
altowy i od tego czasu gra i 
śpiewa , gdzie i z kim się da.                                                                             

 FulipPopów to Absolwent 
poznańskiego Studium Pio-
senkarskiego im. Czesława 
Niemena. Wokalista i autor 

tekstów w wielu projektach 
muzycznych, a także organi-
zator konkursu Głos Warty 
Poznania, który promuje mło-
dych poznańskich wokalistów. 
Występował w wielu forma-
cjach muzycznych m. in. Sun 
Flower Orchestra, CrampRib, 
a obecnie koncertuje ze swoim 
zespołem Ogień, z którym 
osiągnął największy sukces 
artystyczny w postaci 3 na-
gród na 54. KFPP w Opolu 
podczas koncertu Debiutów. 
Zdobył także wyróżnienie 
podczas krakowskiego Festi-
walu  im.Marka Grechuty w 
2013 roku, występując z ze-
społem Per Procura. Marianna 
Ćwiąkała  jest Absolwentką 
w zakresie specjalności wo-
kalistyka jazzowa Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu. 
Oprócz tego absolwentka 
szkoły muzycznej I (fortepian) 
i II stopnia w Poznaniu (wo-
kalistyka estradowa). Obec-
nie solistka Teatru Cortique 
Anny Niedźwiedź, wcześniej 
główna solistka Poznańskiej 
Sceny Młodych. W 2012 roku 
uczestniczyła w programie 
Bitwa na Głosy u boku Libera. 
Obecnie pracuje z zespołem 
nad autorskim materiałem 
i studiuje Dziennikarstwo i 
komunikacje społeczną na 
UAM.  Jest także laureatką 3 
nagrody na Festiwalu Polskiej 
Piosenki im. Janusza Kondra-
towicza w Luboniu (2016). 
Dobrze się czuje w utworach 
zarówno rockowych (przez 
wiele lat występując z zespo-
łem Forcom Band), popowych 
jak i jazzowych. 

Ponadto szczególnie intere-
suje się polską muzyką lat 50. i 
60. prezentując takie programy 
jak: „Lata 60. Akustycznie” 
oraz „Maria Koterbska na 
jazzowo”. Jej marzeniem, re-
alizowanym z niezwykłą de-
terminacją jest nagranie płyty 
z własnymi utworami. 

Grzegorz Kupczyk - wo-
kalista, muzyk i producent 
kojarzony głównie ze śro-

dowiskiem rockowym i me-
talowym. Absolwent szkoły 
muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Poznaniu, specjalności 
„śpiew solowy”. W latach 
19801989 i 1995 do 2007 
wokalista legendarnej grupy 
TURBO, która swój najlepszy 
okres zawdzięcza właśnie 
udziałowi Grzegorza. Na hi-
storię i legendę grupy Turbo 
bowiem w dużej mierze składa 
się ogromne uznanie przede 
wszystkim dla niepowtarzal-
nego i oryginalnego głosu 
oraz osobowości jej frontma-
na, które jest nierozerwalnie 
związane z uwielbieniem dla 
tej grupy.  ani z pewnością ko-
jarzą słynną, nagraną w 1982 
r. płytę pt. „Dorosłe dzieci”. 
W okresie 1988-91 związany 
także z zespołem Non Iron, a 
od 1989 roku założyciel i front-
man CETI z którą to formacją 
współpracuje do dziś. Za płytę 
„Avatar” Grzegorz z zespołem 
CETI otrzymał nominację 
do FRYDERYKÓW 2002, a 
w Metal Hammerze album 
ten został wybrany PŁYTĄ 
ROKU 2001. Uhonorowany 
w 2012 roku przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego 
i wojewodę wielkopolskiego 
Złotym Krzyżem Zasługi za 
wybitny wkład w kulturę na-
rodową.

Na gitarze towarzyszył 
Grzegorzowi Kupczykowi 
Janusz Musielak .Pracował 
w: Teatze  Wielkim im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu 
Z Grzegorzem Kupczykiem 
nagrywał studyjny album 
15-lecia i koncertowy 20-le-
cia pracy Grzegorza Kupczyka 
,Kayah  na  płycie „Zebra”, z 
Felicjanem Andrzejczakiem, 
z Urszulą nagrał płytę z ko-
lędami w 2002 Edwardem 
Hulewiczem, z Ireną Jarocką, 
Alicją Curuś - Bachledą  oraz 
Krzysztofem Krawczykiem.

Małgorzata Szczwany to 
wszechst ronna pianistka, 
ukończyła POSM II st. Im. 
Mieczysława Karłowicza w 
Poznaniu  na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej w 
klasie dr Piotra Kałużnego. 
W 2019 r. nagrała solową 
płytę zatytułowaną „Vasteras”. 
Jest kompozytorem licznych 
utworów a swoje kompozycje 
realizuje w założonym przez 
siebie „Szczwany Trio”, po-
ruszającym się w klimatach 
progresywno-metalowych i 
post-jazzowych. Skład trio 
uzupełniają: Flavio Gullota 
– gitara basowa i Kajetan Pi-
larski -perkusja, a dziś wraz z 
nimi wystąpi gościnie gitarzy-
sta – Kosma Kowalski.

Marcel Lelo to Absolwent 
Studium Wokalnego im. Cze-
sława Niemena. Uczestnik 
i laureat wielu konkursów i 
przeglądów piosenki, w któ-
rych próbował swych sił od 
najmłodszych lat, m.in.. Open 
Dębica Festival, „Mam Ta-
lent”, „Złota Jodła” w Kiel-
cach. Jest założycielem mu-
zycznego kolektywu „Broka-
towe Damy”

Wojciech Szopka i Czerwo-
ne Korony ten Zespół powstał 
w 2017 roku z inicjatywy 
Krzysztofa Wodniczaka (przy-
gotowując i popularyzując 
utwory repertuaru Krzyszto-
fa Klenczona i Czerwonych 
Gitar. Liderem zespołu jest 
Wojciech Szopka, który swoją 
drogę estradową rozpoczął w 
1986r od współpracy z Estradą 
Poznańską i Pagartem.

W jej efekcie dłuższy czas 
koncertował w Norwegii. Ze-
spół współtworzą dwaj gita-
rzyści: Wojciech Miś i Zenon 
Ciosek. A na perkusji gościn-
nie wystąpi: Bartosz Krawczak

Andrzej Błaszczak

Przegląd wszystkich stylów rockowych



Str. 8 POWIATY-GMINY
30 września 2020

Samotność osób starszych 
jest dotkliwym zjawiskiem, 
a w dobie postępującego 
starzenia się społeczeństwa, 
zaczyna być poważnym 
problemem społecznym. 
Wiele osób życia nie ma już 
ani rodziny, ani przyjaciół. 
Skazani na samotność tracą 
sens życia. Nie wychodzą 
z domu, nie mają z kim 
porozmawiać ani do kogo 
zadzwonić. Dopada ich 
apatia, brak apetytu oraz 
strach przed jutrzejszym 
dniem. 

Szacuje się, że wiele osób po-
wyżej 60 roku życia ma pro-
blem z utrzymaniem więzi 
ze swoją rodziną. Niemal co 
piąta osoba po 65 roku życia 
czuje się samotna, a odsetek 
ten istotnie wzrasta wśród 
osób powyżej 80-tego roku 
życia. Uczucia samotności do-
świadczają najczęściej osoby 
mieszkające w jednoosobo-
wych gospodarstwach, przede 
wszystkim owdowiałe kobiety. 
Samotność przyczynia się do 
powstania problemów zdro-
wotnych, depresji, a nawet do 
samobójstw.

Skala zjawiska jest tak duża, 
że w Wielkiej Brytanii powo-
łano ministra do spraw zwal-
czania samotności, a w Japonii 
próbuje się zapobiec wzra-
stającej liczbie przestępstw 
popełnianych przez samotnych 
seniorów. Dla nich znalezienie 
się w więzieniu jest szansą na 
przebywanie z innymi ludź-
mi. Ciekawym pomysłem na 
walkę z samotnością osób 
starszych, realizowanym w 
Wielkiej Brytanii jest „The 
silver line”, czyli telefoniczna 
gorąca linia dla osób w wieku 
powyżej 55 lat, które czują się 
osamotnione i odizolowane od 
reszty społeczeństwa. Osoby 
spełniające te kryteria mogą 
zadzwonić i porozmawiać z 
drugim człowiekiem na różne 
tematy. Linia cieszy się dużą 
popularnością, która wzrasta w 
okresie świątecznym. Pomysł 
został skopiowany także przez 
Niemców, którzy w 2017 roku 
postanowili umożliwić swoim 
rodakom korzystanie z usługi 
w okresie od Wigilii do Nowe-
go Roku. We Włoszech samot-
ni seniorzy mogą skorzystać ze 
wsparcia wolontariuszy, którzy 

poczytają im książkę lub ga-
zetę, zrobią zakupy, pójdą z 
nimi do teatru lub kina, a także 
przygotują posiłek w domu.

Również w naszym mieście 
próbuje walczyć się z proble-
mem samotności. Flagowym 
programem skierowanym dla 
seniorów są usługi w ramach 
pakietu Poznań Viva Senior, 
ponownie uruchomiony po 
zawieszeniu związanym z 
Covid-19, zawierający obecnie 
kilkanaście różnych bezpłat-
nych usług skierowanych dla 
najstarszych mieszkańców 
Poznania. Program w całości 
realizowany jest przez jed-
nostki podległe Prezydentowi 
Miasta Poznania, a wszelkie 
informacje i zamówienie usłu-
gi można uzyskać dzwoniąc na 
Poznań Kontakt: tel. 61 646 
33 44. Jedną z ciekawszych 
inicjatyw realizowanych w 
Poznaniu były cokwartalne 
spotkania Miejskiej Rady Se-
niorów w Poznaniu, a odbyło 
się ich kilkanaście, z przed-
stawicielami różnych środo-
wisk seniorskich, w których 
każdorazowo uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta. 
Miejscem spotkań była w 
strzeszyńska „Oaza”, w której 
przy doskonałej kuchni ser-
wowanej przez kuchmistrzów, 
seniorzy mieli możliwość 
uczestniczenia w różnych za-
jęciach kulturalno-rozrywko-
wych, a w każdym ze spotkań 
brało udział ok. 130 seniorów. 
Wyjątkowa atmosfera zawsze 
przynosiła seniorom wiele mi-
łych i niezapomnianych chwil, 

stanowiła miłą odskocznię od 
codzienności i samotności, 
jednocześnie umożliwiając 
spojrzenie na otaczający świat 
z innej perspektywy. Niestety 
ograniczenia spowodowane 
pandemią koronawirusa spo-
wodowały całkowite zawiesze-
nie spotkań.   

Z samotnością seniorów 
próbuje walczyć Stowarzy-
szenie „Mali bracia ubogich”. 
Zainicjowali oni program: 
„Twoja samotność pomaga mi 
żyć”, w ramach którego objęli 
wsparciem  seniorów z różnych 
miast, w tym także z Poznania. 
Wolontariusze Stowarzysze-
nia odwiedzając seniorów w 
domach, przekazywali drobne 
upominki, a przede wszystkim 
spędzają z nimi czas na roz-
mowach, które są niezbędne 
we wszelkich relacjach. Po-
dobną inicjatywą jest „Paczka 
seniorów”, adresowana do 
samotnych osób w wieku 60+. 
Seniorzy biorący udział w 
projekcie mają przydzielonego 
wolontariusza, który opraco-
wuje z nimi program działania. 
Celem działań realizowanych 
w ramach inicjatywy jest ak-
tywizacja seniora, „wydobycie 
go” ze środowiska domowego, 
z samotności i umożliwienie 
mu kontaktów z innymi człon-
kami społeczności lokalnej, 
w tym w szczególności z są-
siadami. Ciekawą inicjatywą 
adresowaną do polskich se-
niorów był również projekt 
asystent seniora, realizowany 
przez kilka instytucji poznań-
skich. Był on skierowany do 

samotnych osób w wieku 60+ 
i umożliwiał im skorzystanie z 
usług teleopiekuńczych, opieki 
medycznej oraz wsparcia wo-
lontariuszy, w tym w ramach 
pomocy sąsiedzkiej. Jak się 
okazało sąsiedzi są nieoce-
nionym źródłem wsparcia dla 
samotnego seniora i to do nich, 
w pierwszej kolejności, zwraca 
się on z prośbą o pomoc. 

Jest to zaledwie kilka inicja-
tyw mających na celu wsparcie 
samotnych seniorów. Takich 
inicjatyw będzie przybywało 
wraz ze wzrostem liczby sa-
motnych seniorów oczekują-
cych na wsparcie i kontakt z 
drugim człowiekiem. Lokalne 
akcje organizowane w celu 
wsparcia samotnych osób 
starszych cieszą się dużym 
powodzeniem. Jest to jasny 
sygnał, że Polacy chcą poma-
gać, a samotność seniorów 
nie jest im obojętna. Osoby 
starsze mają zwiększony po-
ziom zaufania do ludzi niż 
osoby w młodszych grupach 
wiekowych. Seniorzy chętniej 
nawiązują kontakty z nie-
znajomymi. To wielki plus 
i nadzieja na pomoc osobom 
starszym. Jednak niesie to ze 
sobą duże zagrożenie – osoby 
starsze często stają się ofiarami 
naciągaczy i oszustów, którzy 
chcą wykorzystać to zaufanie 
do ludzi. 

Samotność seniora wymaga 
od każdego z nas szczególnego 
zaangażowania. Rozejrzymy 
się wokół i zastanówmy się, 
czy sąsiadująca z nami oso-
ba nie potrzebuje wsparcia, 
zainteresowania w zakresie 
jego potrzeb, a może tylko 
krótkiej rozmowy, która nie-
jednokrotnie może przynieść 
wiele więcej, niż sobie wy-
obrażamy. Niejednokrotnie 
senior poczuje się dowarto-
ściowany, a przede wszystkim 
mniej samotny. Konieczne jest 
aktywne i zobiektywizowane 
przeciwdziałanie pomijaniu i 
wykluczaniu najstarszego po-
kolenia z uczestnictwa w życiu 
społecznym oraz stworzenie 
warunków, które jednocześnie 
zapewnią seniorom wysoką 
jakość życia. Pamiętajmy, 
nigdy nie wiemy, czy w przy-
szłości nas to nie spotka i czy w 
przyszłości sami nie będziemy 
potrzebowali wsparcia…   

Roman Szymański

Samotność: Realny problem
SENIORZY 60+ / GMINA ŚMIGIEL

„Senioralni” wpisali się już 
na stałe w pejzaż wydarzeń 
Poznania, więc i w tym 
roku, mimo pandemii, ich 
nie zabraknie. Impreza 
będzie jednak trochę inna i 
krótsza niż dotychczas. 

W tym roku z uwagi pandemię 
koronawirusa Senioralia będą 
miały inny charakter. Nie 
będzie uroczystego otwarcia 
na dziedzińcu przed Urzędem 
Miasta, nie będzie programów 
o charakterze rozrywkowym, 
spotkań bezpośrednich, tyl-
ko część wydarzeń odbędzie 
się stacjonarnie, a większość 
planowanych w programie spo-
tkań odbywać się będą on-line. 

Symboliczna inauguracja 
Senioraliów odbyła się u zbie-
gu ulic Wodna i Ślusarska, 
gdzie odsłonięty został mural o 
tematyce senioralnej. Do jego 
przygotowania zaangażowani 
zostali seniorzy skupieni wo-
kół Uniwersytetu Artystyczne-
go Trzeciego Wieku pod okiem 
Jagody Zych, absolwentki wy-
działu malarstwa UAP. Dzia-
łania projektowe poprzedzone 
były wstępem teoretycznym, 
który wprowadził uczestników 
w tematykę i zainspirował do 
pracy twórczej. Seniorzy po-
znali całkowity proces powsta-
wania malowidła - poczynając 
od fazy projektowej, poprzez 
przenoszenie wzoru na ścianę, 
aż po pracę wykonawczą. Mu-
ral to efekt współpracy Miasta 
Poznań i UAP, przy wspar-
ciu Aquanetu. We wrześniu 
list intencyjny w tej sprawie 
podpisali: Jacek Jaśkowiak, 
prezydent Poznania oraz pro-
fesor Wojciech Hora, rektor 
Uniwersytetu Artystycznego w 
Poznaniu. Dokument podkre-
śla, że naczelnym założeniem 

wzajemnej współpracy jest za-
angażowanie lokalnej społecz-
ności w działania artystyczne 
w przestrzeni miasta pod ku-
ratelą UAP. Zarówno Miasto 
Poznań, jak i Uniwersytet 
wyrażają w nim wolę realiza-
cji wspólnych przedsięwzięć 
projektowo-artystycznych, a 
w szczególności cyklicznych 
realizacji murali na terenie 
Poznania.  Pojawienie się mu-
ralu w miejskiej przestrzeni 
jest jednocześnie symbolicz-
nym początkiem 10. edycji 
jesiennego cyklu wydarzeń 
„Senioralni. Poznań”.

Główne wydarzenia impre-
zy odbędą się nieco później 
– między 5, a 15 października. 
W programie nie zabrak-
nie wykładów, warsztatów, 
seansów filmowych, lekcji 
języków obcych oraz spo-
tkań z ekspertami, przygo-
towanych we współpracy z 
partnerami – instytucjami, 
uniwersytetami, organiza-
cjami pozarządowymi. Teatr 
Polski uchyli seniorom rąbka 
swojej teatralnej tajemnicy. 
Na spotkania zaprosi seniorów 
Brama Poznania, Muzeum 
Archeologiczne, Wielkopol-
skie Muzeum Wojskowe oraz 
Muzeum Sztuk Użytkowych. 
„Senioralni” będą także oka-
zją do spacerowania po Pozna-
niu i wycieczek do Starego i 
Nowego Zoo. Ze względów 
bezpieczeństwa nie zapla-
nowano w tym roku dużego 
koncertu na rozpoczęcie cyklu 
wydarzeń. Należy podchodzić 
do wszystkich obostrzeń ze 
zrozumieniem i jednocze-
śnie wyrazić nadzieję, że w 
przyszłym roku pandemia się 
skończy i Poznań wróci do 
normalności.

Roman Szymański

Senioralia 2020

Z uwagi na zagrożenie CO-
VID-19 odwołano XI edycję 
Targów VIVA SENIORZY. 
Największa impreza targowa 
w kraju przeznaczona dla 
seniorów zostaje przeniesio-
na na rok przyszły. Decyzję 
podjęto po przeanalizowaniu 
wszystkich argumentów „za i 
przeciw” i zwyciężył zdrowy 
rozsądek. Najważniejszym 
czynnikiem powodującym od-
wołanie imprezy jest zbyt duże 
zagrożenie możliwością ewen-
tualnego zarażenia wirusem, 
spowodowane spotkaniem w 

jednym miejscu bardzo dużej 
ilości osób, i to nie tylko z Po-
znania, ale również przyjezd-
nych z różnych regionów kraju. 
Ostatnia edycja zgromadziła 
ponad 100 wystawców i 4000 
zwiedzających! 

Wirus może zaatakować 
każdego, niezależnie od wieku. 
Seniorzy są grupą najbardziej 
narażoną na ciężki przebieg 
infekcji, która nie zawsze może 
skończyć się wyzdrowieniem. 
Związane jest to z wiekiem 
oraz chorobami współistnie-
jącymi. Z tego względu ważne 

jest, aby osoby starsze z peł-
ną starannością i zrozumie-
niem stosowały się do zaleceń 
władz, a tym samym podejść 
z wyrozumiałością do decyzji 
odwołania Targów. Ostatnie 
informacje o znacznym wzro-
ście zachorowań udowadniają, 
że wszelkie obostrzenia mają 
sens i należy je bezwzględnie 
przestrzegać. Należy wyrazić 
nadzieję, że w przyszłym roku 
Targi się odbędą, a zagrożenie 
koronawirusem do tego czasu 
zostanie tylko wspomnieniem.

Roman Szymański 

Targi VIVA Senior- odwołane!
Miesiąc październik od wielu 
lat uznawany jest na całym 
świecie za miesiąc świado-
mości raka piersi. W tym 
szczególnym okresie bur-
mistrz Śmigla Małgorzata 
Adamczak zachęca wszystkich 
zainteresowanych do udziału 
w I Profilaktycznych Biegach 
i Marszu „Nordic Walking” 
oraz bezpłatnych badań, m.in. 
takich jak: mammografia, czy 
badanie na osteoporozę.

Informacje nt. szczegółów 
przeprowadzanych badań po-
dane zostaną na początku 
października.

Natomiast na biegi i marsz 
nordic walking zachęcamy, 
aby już się zapisywać:

a) Bieg:
Zawodnik wybiera dystans 5 
lub 21,0975 kilometrów.
a Start na 5 kilometrów odbę-
dzie się 24.10.2020 r. o godzi-
nie 9:00 w Nietążkowie, na ul. 
Leśnej (na skraju lasu z boku 
drogi do Włoszakowic). Limit 
na pokonanie trasy: 60 minut.
a Start na 21,0975 kilometrów 
odbędzie się 24.10.2020 r. o 
godzinie 10:00 w Nietążkowie, 
na ul. Leśnej (na skraju lasu z 

boku drogi do Włoszakowic). 
Limit na pokonanie trasy: 180 
minut.

b) Marsz „Nordic Walking”:
Start i meta na 5 kilometrów 
odbędzie się 25.10.2020 r. o 
godzinie 15:00 w Śmiglu na 
Stadionie Miejskim.

„Czas pandemii ograniczył 
możliwości organizowania 
różnego rodzaju imprez. Bur-
mistrz Śmigla w miesiącu 
poświęconym profilaktyce 
zdrowotnej zaprasza do ak-
tywnego spędzenia czasu 24 i 
25 października. Zachęcamy 
biegaczy, aby spróbowali swo-
ich sił w przełajowym półma-
ratonie lub biegu na dystansie 
5 km w Nietążkowie, a dzień 
później zapraszamy kijkarzy 
do pokonania dystansu 5 km w 
Śmiglu. Niech to będzie okazja 
do zadumy nad swoim zdro-
wiem i pochyleniem się nad 
profilaktyką zdrowia w myśl 
zasady „lepiej zapobiegać niż 
leczyć” – zastępca burmistrza 
Śmigla Marcin Jurga.

Komentarz Burmistrza Śmi-
gla: „Zarówno biegi, jak i 
marsz nordic walking odbędą 

się w wersji COVID-owej, 
tzn. z zachowaniem wszelkich 
procedur bezpieczeństwa. Po-
nadto przez te dwa dni będzie 
możliwość skorzystania z 
bezpłatnych badań, takich jak: 
mammografia, czy badania na 
osteoporozę. Będą odbywały 
się one w Centrum Kultury 
Śmigla. 24 i 25 października 
będzie również możliwość 
wsparcia Patryka, mieszkańca 
Nowej Wsi. Przeprowadzona 
bowiem zostanie zbiórka pie-
niędzy na jego rehabilitację”.

Na bieg można już zapisywać 
się poprzez platformę:
https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php?za-
wody=5834

Na marsz nordic walking 
można zapisywa się poprzez 
platformę:
https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/zawody.php?za-
wody=5835

Szczegóły biegu znajdują się w 
regulaminie:
https://online.datasport.pl/
zapisy/portal/regulaminy/re-
gulamin_5835.pdf

Biegi i marsze w Śmiglu
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Mając do wyboru wiele 
rodzajów urządzeń i techno-
logii, każdy inwestor stara się 
wybrać system grzewczy w 
swoim domu najkorzystniej 
jak to tylko możliwe. Nowo-
czesne pompy ciepła przycią-
gają wieloma zaletami, nie 
tylko z korzyścią dla środo-
wiska naturalnego. Jedną 
z najistotniejszych kwestii 
dla użytkownika są później-
sze koszty eksploatacyjne 
systemu, a urządzenia te 
korzystające z dobrodziejstw 
natury dostarczają energię 
do ogrzania domu oraz wody 
taniej niż inne źródła energii. 

Główną zaletą systemów opar-
tych o pompy ciepła jest nieza-
leżność od wahających się na 
rynku cen nośników energii i 
przede wszystkim niskie koszty 
eksploatacyjne. Choć w więk-
szości przypadków niezbędne 
jest zasilenie urządzenia w 
energię elektryczną, to jednak 
zużywa ono znacznie mniej 
prądu, niż dostarcza ciepła do 
budynku. Ponieważ aż około 
80% energii czerpane jest ze 
źródeł odnawialnych, to re-
dukcja kosztów ogrzewania 
jest znacząca w porównaniu do 
instalacji tradycyjnych. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, 
że system pompy ciepła jest 
bardzo wygodny w obsłudze, 
ponieważ nie wymaga dużego 
zaangażowania użytkowników. 
Należy jednak pamiętać, że 
odpowiednie działanie urzą-
dzenia uzależnione jest od kilku 
istotnych czynników.

Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie naj-
ważniejszą kwestią  jest od-
powiedni dobór pompy ciepła 
oraz poprawne wykonanie całej 
instalacji. Niestety już na po-
czątkowych etapach realizacji 
mogą zostać popełnione zna-
czące błędy. W całym procesie 
niezwykle istotne jest dokładne 
przeanalizowanie inwestycji 
oraz sporządzenie prawidło-
wego bilansu cieplnego zgod-
nego z fizycznymi cechami 
budynku. Kolejnym etapem jest 
odpowiedni dobór mocy urzą-
dzenia, a także dolnego źródła 
ciepła i wewnętrznej instalacji 
grzewczej. Tylko w przypad-
ku, gdy wszystkie składowe 
zostaną odpowiednio dobrane 
system zagwarantuje długą i 
bezproblemową pracę.  Nie-
zbędny jest także prawidłowy 
montaż, zgodny z założeniami 
projektowymi, a także wła-

ściwe ustawienie parametrów 
i uruchomienie urządzenia.  
Pompy ciepła nie zapewnią 
energooszczędności na satys-
fakcjonującym poziomie, jeżeli 
na etapie doboru i realizacji 
zostaną popełnione błędy.

Do nowego
 i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksplo-
atacyjnych systemu grzewcze-
go opartego o pompę ciepła 
istotne znaczenie ma fakt, czy 
jest to obiekt nowobudowany 
czy modernizowany. Decyzja 
o zakupie urządzenia podjęta 
w trakcie projektowania domu 
czy wczesnym etapie budowy 
daje większą swobodę działania 
i doboru optymalnego rozwią-
zania.  Wówczas w większości 
przypadków teren wokół bu-
dynku nie jest jeszcze zagospo-
darowany, co pozwala na bez-
problemowy montaż bardziej 
ekonomicznych w eksploatacji 
pomp gruntowych. W przy-
padku domów starszych z pew-
nością napotkamy na różnego 
rodzaju utrudnienia związane z 
remontem, jednak zamiana do-
tychczasowego źródła ciepła na 
energooszczędne jest idealnym 
sposobem na znaczą redukcję 
kosztów ogrzewania. W takim 
obiekcie montaż gruntowej 
pompy ciepła może okazać się 
problematyczny, więc wówczas 
większą popularnością cieszą 
się tańsze i szybsze w montażu 
pompy powietrzne. Urządzenia 
te współpracują z dodatkowym 
źródłem ciepła, którym najczę-
ściej jest grzałka elektryczna, 
a w przypadku modernizacji 
wsparcie hydrauliczne może 
stanowić istniejący kocioł.  
Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła jako 
system grzewczy w domu, naj-
efektywniejszym rozwiązaniem 
będzie połączenie jej z ogrzewa-
niem niskotemperaturowym, ta-

kim jak ogrzewanie podłogowe 
czy ścienne. Tego typu rozwią-
zania pozwolą zoptymalizować 
koszty funkcjonowania całej 
instalacji, a finalnie osiągnąć 
większe oszczędności i wysoki 
komfort użytkowania. W przy-
padku ogrzewania podłogowego 
dobrym rozwiązaniem będzie 
wykonanie posadzki z mate-
riałów dobrze przewodzących 
ciepło. Duże znaczenie ma też 
odpowiednie zagęszczenie rur 
ogrzewania podłogowego, więc 
do optymalnego działania warto 
jest wykonać obliczenia projek-
towe. Co do zasady nie ma prze-
ciwwskazań aby pompa ciepła 
współpracowała z grzejnika-
mi, jednak dla maksymalnych 
oszczędności eksploatacyjnych 
należy zastosować grzejniki 
niskotemperaturowe. 

Bieżąca eksploatacja 
O tym, że pompy ciepła są 
trwałe i praktycznie bezobsłu-
gowe przekonało się już tysiące 
użytkowników decydujących 
się na to rozwiązanie. Podob-
nie jak w przypadku innych 
systemów ogrzewania duże 
znaczenie dla instalacji pompy 
ciepła ma przeprowadzanie 
corocznych przeglądów, pozwa-
lających zachować cały układ 
grzewczy w dobrej kondycji. 
Odpowiednio dobrana, zain-
stalowana i użytkowana pompa 
ciepła nie tylko ekonomicznie 
ogrzeje dom i zapewni ciepłą 
wodę użytkową, ale również 
zagwarantuje komfort domow-
nikom znacznie dłużej niż inne 
źródła ciepła..

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 
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Koszty eksploatacji pompy ciepła

Korzystając z uprawnień przy-
znanych mocą art. 19 i 20 usta-
wy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora (tekst jednolity 
Dz. U. z 1996 roku Nr 73, poz. 
350 z późniejszymi zmiana-
mi) – podejmuję interwencję 
poselską w sprawie zbadania 
prawidłowości organizowa-
nego przez Oddział Terenowy 
KOWR w Poznaniu przetargu 
na dzierżawę nieruchomo-
ści rolnych w gm. Wolsztyn 
(Stara Dąbrowa, Gościeszyn, 
wykaz nieruchomości POZ.
WKUR.423.399.2020.MG z 
dnia 28.06.2020 r.).

 Oddział Terenowy Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa w Poznaniu prowadzi 
obecnie postepowanie przetar-
gowe na dzierżawę dużego are-
ału pól uprawnych wraz z bu-
dynkami gospodarczymi na te-
renie powiatu wolsztyńskiego 
(Stara Dąbrowa, Gościeszyn, 
wykaz nieruchomości POZ.
WKUR.423.399.2020MG z 
dnia 28.06.2020 r.). Niestety 
przetarg w tej sprawie został 
sformułowany w taki sposób, 
że całkowicie eliminuje oko-
licznych rolników, właścicieli 
rodzinnych gospodarstw rol-
nych, faworyzując jednocze-
śnie jednego dużego inwestora 
o kapitale zagranicznym, zdol-

nego zagospodarować cały te-
ren będący obiektem przetargu 
wraz z posadowionymi tam 
budynkami. 

Gdyby zgodnie z wolą rol-
ników gminy Wolsztyn po-
znański KOWR podzielił OPR 
Stara Dąbrowa na mniejsze 
działki oraz rozstrzygał w try-
bie przetargu ograniczonego 
ofert pisemnych (punktowo), 
umożliwiłby rozwój rodzin-
nych gospodarstw rolnych. 
Zamiast tego KOWR dąży do 
dzierżawy gruntów i budyn-
ków w całości, co przerasta 
możliwości finansowo-organi-
zacyjne miejscowych rolników. 
Zdaniem wielu zainteresowa-
nych przetargiem rolników, 
postępowanie celowo jest pro-
wadzone przez KOWR w taki 
sposób, by „wpuścić” na ziemię 
wolsztyńską zagranicznego 
inwestora. Należy podkreślić, 
że Oddział Terenowy KOWR 
w Poznaniu konsekwentnie 
nie odpowiada na pisma w 
sprawie przetargu, kierowane 
przez rolników, sołtysów oraz 
organizacje rolnicze. 

Rodzinne gospodarstwa 
rolne są formą gospodarowa-
nia, którą państwo powinno 
wspierać i chronić, co jest wy-
raźnie podkreślone zarówno 
w ustawie o ustroju rolnym, 

jak i w art. 23 Konstytucji RP. 
Z uwagi na to właściwym jest 
takie kształtowanie systemu 
dzierżawy państwowej ziemi, 
by mogła na nim korzystać 
możliwie szeroka grupa pol-
skich rolników, a nie tylko 
duże koncerny. Pan Premier 
wielokrotnie osobiście za-
pewniał polskich rolników o 
wsparciu Rządu RP dla ich 
pracy i rozwoju. Nie dalej 
jak 13 września br. podczas 
III Ogólnopolskiego Święta 
„Wdzięczni polskiej wsi” w 
Bralinie zapewniał Pan Pre-
mier, że „polskie rolnictwo 
to polska racja stanu”. Rolnicy 
z powiatu wolsztyńskiego liczą 
więc, że pilnie w trybie nadzo-
ru zainteresuje się Pan Premier 
okolicznościami szkodliwego 
dla nich przetargu na dzierża-
wę nieruchomości rolnych w 
ramach OPR Dąbrowa. 

W związku z powyższym 
zwracam się do Pana Premiera 
o unieważnienie szkodliwego 
dla miejscowych rolników 
przetargu na dzierżawę nieru-
chomości rolnych w ramach 
Ośrodka Produkcji Rolniczej 
Stara Dąbrowa, gm. Wolsztyn, 
oraz o ocenę prawidłowo-
ści prowadzenia procedury 
przetargowej przez Oddział 
Terenowy KOWR w Poznaniu.

W nawiązaniu do wniosku 
rolników z gminy Wolsztyn z 
dn. 26.08.2020 r.                    o 
przeprowadzenie podziału 
działek przeznaczonych pod 
dzierżawę w ramach „Ośrod-
ka Produkcji Rolniczej Stara 
Dąbrowa”, umożliwiającego 
udział w przetargu właścicieli 
rodzinnych gospodarstw rol-
nych, zwracam się z poparciem 
dla przedstawionego wyżej 
wniosku.

Powierzchnia gruntów w 
ramach OPR Stara Dąbrowa 
jest nieproporcjonalnie duża              
w stosunku do możliwości pro-

dukcji zwierzęcej w budynkach 
wchodzących w skład przetar-
gu. Co więcej, działki te nie sta-
nowią zwartego kompleksu ani 
zorganizowanej ekonomicznie 
i funkcjonalnie całości.

Przeprowadzenie podziału 
przedmiotowych, przeznaczo-
nych pod dzierżawę działek 
oraz rozstrzyganie w trybie 
przetargu ograniczonego ofert 
pisemnych (punktowo) po-
zwoli na udział w przetargu 
większej liczbie rolników, 
reprezentujących rodzinne 
gospodarstwa rolne, a nie 
tylko nielicznej grupie dużych 

producentów rolnych. Rodzin-
ne gospodarstwa rolne są tą 
formą gospodarowania, którą 
państwo powinno wspierać i 
chronić. Z uwagi na to właści-
wym jest takie kształtowanie 
systemu dzierżawy państwo-
wej ziemi, by mogła na nim 
korzystać możliwie szeroka 
grupa polskich rolników.

Biorąc powyższe pod uwagę 
zwracam się do Pana Dyrek-
tora z prośbą o pozytywne 
załatwienie sprawy, zgodnie 
z wnioskiem rolników indy-
widualnych - mieszkańców 
gminy Wolsztyn.

Poseł na Sejm RP – Krzysztof Paszyk 
w sprawie przetargu do Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego

Poseł na Sejm RP – Krzysztof Paszyk 
do Dyrektora Bogdana Fleming 

w sprawie przetargu 

22 września w Dąbrowie w 
gm. Wolsztyn Krzysztof PA-
szyk spotkał się z rolnikami 
rozczarowanymi i rozgoryczo-
nymi decyzją KOWR o sposo-
bie prowadzenia przetargu ws. 
dzierżawy państwowej ziemi. 

Zgodnie z sugestiami rolni-
ków i organizacji rolniczych 
powinno się podzielić plano-
wany pod dzierżawę Ośrodek 
Produkcji Rolniczej Stara Dą-
browa na mniejsze działki, tak 
by na dzierżawie skorzystało 
możliwie wiele rodzinnych 
gospodarstw okolicznych rol-
ników. 

Nieste ty  za m iast  t ego 
poznański KOWR forsuje 
dzierżawę całego OPR Stara 
Dąbrowa, co wyklucza z prze-
targu zwykłych rolników, a 
faworyzuje wielkie koncerny, 
najpewniej z kapitałem zagra-
nicznym.

Stoi to wbrew ustawie o 

ustroju rolnym, jak również 
art. 23 Konstytucji RP, które 
określają jasno że podstawą 
ustroju rolnego w Polsce są 
rodzinne gospodarstwa rol-
ne. Nie mówiąc już o wypo-
wiedziach i zapewnieniach 
przedstawicieli władzy, którzy 
na każdym kroku podkreślają, 
jak ważną i strategiczną branżą 
jest dla nich rolnictwo.

W tej sprawie zostały skie-
rowane poniższe interwencje.

Spotkanie z rolnikami 
w Starej Dąbrowie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości 
 przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), Starosta 
Grodziski podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony  wykaz 
nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie 
Wielichowo Wieś, gm.  Wielichowo, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr: 
11  o pow. 0,4600ha (KW nr PO1S/00053580/1), 20/ 9 o pow. 0,2871ha  (KW nr  
PO1S/00051036/9), 9 o pow. 2,4600 ha  (PO1S/00057542/1), przeznaczonych  
do oddania w darowiznę na rzecz Gminy  Wielichowo . 

Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Po-
wiatowego w  Grodzisku  Wlkp. Wykaz został także wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.  przy ul. Żwirki i Wigury 
1., budynek A
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W połowie ubiegłego wieku 
polscy producenci nowocze-
snego urządzenia ułatwiają-
cego pracę w ogrodzie chcieli 
je sprzedać towarzyszom 
chińskim. Zachwalali pro-
dukt twierdząc, że pozwala 
on wykonać pracę dziesięciu 
ogrodników. Odpowiedź 
Chińczyków była prosta: a 
co ma robić tych pozostałych 
dziewięciu?

Wygląda na to, że przed 
odpowiedzią na takie pytanie 
stanęła teraz cała ludzkość. 
Przy obecnym zaawanso-
waniu technologicznym 
wystarczy żeby niewielki 
ułamek populacji naszego 
globu zajął się zaopatrzeniem 
wszystkich ludzi w niezbędne 
do życia produkty. Ale co z 
pozostałymi? Oni oczywiście 
też próbują coś robić, chociaż 
często się zdarza, że lepiej 
byłoby dla wszystkich, gdyby 
od jakiejkolwiek działalności 
się powstrzymali. Biedni 
biurokraci siedząc po osiem 
godzin przy biurku muszą 
czymś się wykazać, na przy-
kład nietypową numeracją 
stron zeznania podatkowego, 
do tego tabelki tak skonstru-
owane, żeby zapisy w nich 
zawarte można było dowolnie 
interpretować. Niby błahost-
ka, a daje korzyści w postaci 
licznych pomyłek i wszyscy 
maja dodatkowe zajęcia, 
Przedsiębiorca musi zatrud-

nić wysoko kwalifikowanego 
i równie wysoko opłacanego 
księgowego, a urząd dodatko-
wych pracowników.

Rozrost biurokracji, to jednak 
nie największe zmartwienie 
naszych czasów. Produ-
kujemy niebotyczne ilości 
opakowań, których wiadomo, 
że nie da się zutylizować. O 
tym się jednak nie mówi, bo 
lepiej pochylić się z troską 
nad klimatem, na który i tak 
nie mamy żadnego realnego 
wpływu.

Wolne moce przerobowe 
mogłyby zasilić resorty nauk 
wszelakich. ale tu na straży 
stoi ideologia. Nie wierzysz 
w pięćdziesiąt sześć płci, to 
jako naukowiec nie zdałeś 
egzaminu. Podobnie ma się 
sprawa z kulturą. Wszystko 
zostało już powiedziane i 
można co najwyżej ocen-
zurować dawnych twórców. 
Współcześni mają tylko 
powtarzać jakieś poprawne 
politycznie mantry.
     Czy przyszło nam żyć w 
czasach globalnej wytwórni 
śmieci, na każdym z moż-
liwych pól? A może jednak 
zdobędziemy się na jakiś 
protest i powrót do zasad, 
że nauka - to poszukiwanie 
prawdy, sztuka - to ukazywa-
nie piękna, a gospodarność 
- to oszczędność?
  Małgorzata Todd

W niedzielę 23 sierpnia 
2020, w Krakowie, w 
zabytkowej Sali Cechowej 
„Na Kotłowem”, nieopodal 
Rynku Głównego odbyło 
się Zgromadzenie Ogól-
ne Członków Założycieli 
nowego ugrupowania o 
nazwie ANTYPARTIA.

Reprezentanci różnych śro-
dowisk pozaparlamentarnych, 
którzy przybyli do Krakowa 
prawie ze wszystkich zakąt-
ków kraju (od Jeleniej Góry 
po Szczecin, od Tarnowa 
po Gdańsk)  przyjęli pro-
gram, statut (patrz niżej) oraz 
wybrali Zarząd Antypartii, 
Komisję Rewizyjną i Sąd 
Koleżeński.

Antypar tia domaga się  
gruntownej reformy polskiego 
systemu politycznego. Chce 
m.in., by każde referendum 
było bezprogowe (jak np. w 
Szwajcarii), a jego wynik 
wiążący dla władzy. Nowe 
ugrupowanie żąda zmiany 
obecnej, niedemokratycz-
nej ordynacji wyborczej na 

większościową, ograniczenia 
liczby kadencji parlamenta-
rzystów do dwóch, zniesienia 
wszelkich  immunitetów, 
chroniących przedstawicieli 
władzy przed odpowiedzial-
nością sądową, dwukrotnego 
obniżenia wynagrodzenia par-
lamentarzystów do poziomu 
średniej krajowej (tj. do ok. 5 
tys. zł miesięcznie), likwidacji 
wielomilionowych subwencji 
partyjnych, wprowadzenia 
faktycznej odpowiedzialności 
karnej i finansowej sędziów, 
prokuratorów i urzędników 
za błędne decyzje, bezpo-
średniego wyboru prezesów 
sądów i szefów prokuratur, 
zniwelowania niczym nie 
uzasadnionych dysproporcji 
w wynagrodzeniu Polaków, 
zniesienia podatku PIT i CIT, 
wprowadzenia dobrowolności 
składek ZUS i konkurencji 
ubezpieczeniowej w Polsce,  
zakończenia dyskryminacji 
polskich rolników przez UE, 
likwidacji Parlamentu Euro-
pejskiego i innych pasożyt-
niczych instytucji unijnych, 

odszkodowań wojennych od 
Niemców, wprowadzenia oce-
ny placówek ochrony zdrowia 
nie na podstawie kosztów, ale 
parametrów jakościowo-kosz-
towych (np. koszty vs. ilość/
szybkość wyleczeń itp.).

Kandydaci Antypartii do 
parlamentu i samorządu będą 
składać  przed wyborami w 
trybie artykułu 919-921 Ko-
deksu cywilnego przyrzecze-
nie publiczne, które nałoży na 
nich obowiązek wypłacenia 
wyborcom „odszkodowania”, 
jeśli nie będą wywiązywać 
się ze złożonych obietnic 
przedwyborczych.

Antypartia zlikwiduje kosz-
towne i niepotrzebne powiaty, 
dwuwładzę w województwach 
(urzędy wojewódzkie), przy-
wróci podział kraju na 49 
województw, co pozwoli na 
szybszy rozwój dzisiejszej 
„Polski powiatowej”. 

Najważniejszą władzą w 
Antypartii będzie  Rada 41 
koordynatorów (po jednym 
z każdego okręgu wybor-
czego do Sejmu). Struktura 

Antypartii w takim okręgu 
wyborczym będzie całkowicie 
autonomiczna. Członkowie 
Antypartii w okręgu będą 
samodzielnie podejmować de-
cyzje, np. w sprawie kształtu 
list wyborczych (w drodze 
uczciwych prawyborów). Nie-
możliwe będzie ingerowanie  
władz centralnych Antypartii 
w tego typu decyzje  (wyklu-
czone będzie np. przywożenie 
„w teczce” do okręgu „spado-
chroniarzy”, w danym okręgu 
będzie mogła kandydować z 
listy Antypartii tylko osoba, 
która na stałe mieszka na tere-
nie tego okręgu wyborczego). 

W skład Zarządu Antypar-
tii, który funkcjonował bę-
dzie do pierwszego Kongresu 
(maksymalnie 6 miesięcy po 
rejestracji Antypartii), weszli:

a Dr Marek Ciesielczyk 
– Przewodniczący, Tarnów 
(Małopolska), doktor polito-
logii Uniwersytetu w Mona-
chium, profesor University 
of Illinois w Chicago, radny 
5. kadencji Rady Miejskiej w 
Tarnowie,

a Krzysztof Wartak – Wi-
ceprzewodniczący, Katowice, 
przedsiębiorca, absolwent 
Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, magister inżynier 
– maszyny, właściciel firmy 
produkującej unikatowe far-
by i tynki, od lat działacz 
ruchów na rzecz demokracji 
bezpośredniej,

a Jan Szymański – Wi-
ceprzewodniczący, Warsza-
wa, administrator wspólnot 
mieszkaniowych, specjalista 
w zakresie zarządzania i 
administrowania nierucho-
mościami, Przewodniczący 
stowarzyszenia OBURZENI

a Jarosław Szymańczak – 
Sekretarz, Wałbrzych, przed-
siębiorca, właściciel firmy 
transportowej, czynny także 
w branży turystycznej i szko-
leniowej,

a Ryszard Pigla – Skarb-
nik, Szczecin, oficer wojsk 
specjalnych, komandos, Prze-
wodniczący Związku Zawodo-
wego Rolników OJCZYZNA

a Janusz Maksymowicz – 
członek Zarządu Antypartii, 

Gorzów Wielkopolski, właści-
ciel galerii handlowej.

Do Komisji Rewizyjnej 
Antypartii wybrani zostali:

a Jadwiga Rzotki – Prze-
wodnicząca, Racibórz, przed-
siębiorca – branża transpor-
towa i marketingowa, Prezes 
stowarzyszenia „Słoneczny 
Stok” Jacek Nowicki – Wice-
przewodniczący, Warszawa, 
ekonomista, menedżer, samo-
rządowiec, b. radny miejski  
Sławomir Bielicki – członek 
Komisji, Warszawa, przedsię-
biorca – branża poligraficzna, 
b. działacz Solidarności

Członkami Sądu Koleżeń-
skiego Antypartii zostali: 
Jacek Ludziak – Przewodni-
czący, Wałbrzych, adwokat 
Zbigniew Smykla – Wice-
przewodniczący, Chrzanów, 
v-ce Przewodniczący Związku 
Zawodowego KONTRA przy 
Południowym Koncernie Wę-
glowym

a Anna Kadulska – członek 
Sądu Koleżeńskiego, Tarnów 
(Małopolska) , pracownik 
szpitala. 

Czy to, co się wyrabia w 
stolicy naszego kraju, to 
tylko rządy nieudacznika? 
Obawiam się, że coś znacz-
nie gorszego. Ktoś przecież 
wybrał tego fircyka na 
prezydenta Warszawy. Po co? 
Może po to, żeby infrastruk-
turę oddał w ręce firmom 
niemieckim i francuskim, 
które nie mogłyby uprawiać 
takiej fuszerki we własnych 
krajach? A może te firmy 
mają różne standardy u siebie 
i w kondominium? Przypusz-
czam, że w tym wypadku nie 
chodziło wyłącznie o wypły-
wające miliony z kasy mia-
sta. Unia Europejska (czytaj 
Niemcy) uzyskały jeszcze 
inne dodatkowe „korzyści”. 
Można, co prawda, oskarżać 
bezpodstawnie Polaków o 
wyssane z palca wszelkie 
draństwa, których nie popeł-

nili, ale o wiele lepiej mieć 
namacalne dowody winy.

Ponowne zatrucie Bałtyku 
nie budzi wątpliwości, kto 
jest trucicielem na skalę 
europejską? No, przecież nie 
ekipa rządząca stolicą, ani 
tym bardziej pupilek, którego 
umiejętności nie wykracza-
ją poza stosowanie taśmy 
klejącej do naprawiania cze-
gokolwiek. To przecież filar 
opozycji totalnej, na którego 
ostatnio głosowało dziesięć 
milionów obywateli! Wśród 
nich byli i tacy, jak pewien 
znany publicysta, który w 
drugiej turze wyborów pre-
zydenckich specjalnie oddał 
głos nieważny zaznaczając 
obu kandydatów. Najwyraź-
niej wykazał się małą spo-
strzegawczością, nie widząc 
zasadniczej różnicy między 
kandydatami pretendują-
cymi do urzędu prezydenta 
państwa. Trudno sobie nawet 
wyobrazić, co by się działo w 
Polsce z takim prezydentem 
jak Trzaskowski.

Dla Unii Europejskiej winni 
kolejnej awarii kolektora 
będą oczywiście Polacy jako 
całość, a prawicowy rząd w 
szczególności.

A może by tak ktoś kompe-
tentny wreszcie zakwalifi-
kował te czyny zaniedbania 
jako sabotaż i winnych pocią-
gnął do odpowiedzialności?

  Małgorzata Todd

Joe Biden kandydat na 
prezydenta USA z ramienia 
Demokratów odkrył właśnie, 
że wynalazcą żarówki nie 
był żaden biały Edison, a 
czarnoskóry Afroameryka-
nin. My też nie możemy być 
gorsi. Ogłośmy, że Kopernik 
nie tylko byl kobietą, ale 
jeszcze czarnoskórą lesbijką. 
W tym celu trzeba powołać 
odpowiednią komisję, w 
skład której wejdą „najwybit-
niejsi naukowcy i autorytety 
moralne”. Można też powołać 
oddolny, spontaniczny ruch o 
wdzięcznym skrócie RZD-
DzDM, który nie będzie 
oczywiście żadną konkuren-
cją dla LGBT, przeciwnie oba 
ruchy będą ściśle współ-
pracowały, pod warunkiem 
ma się rozumieć, że nowa 
inicjatywa otrzyma od władz 
Warszawy nie mniejsze dota-
cje na działalność.
Temu oddolnemu, spon-
tanicznemu ruchowi będą 

przewodzili włodarze dużych 
miast posiadający wystar-
czające zaplecze i poparcie 
Koalicji Obywatelskiej. W 
tan sposób knowania wrogów 
postępu nie powiodą się. 
Na nic zda się cała akcja pt. 
„Szambo 2” wymierzona w 
znakomitego twórcę „No-
wej Solidarności” ostatnio 
nazywanego przez złośli-
wych, nie wiadomo dlaczego 
„Szambelanem”. Stanie on 
teraz na czele supernowej, 
oddolnej, spontanicznej akcji 
pod auspicjami RZDDzDM. 
Przypomnijmy pełną nazwę: 
Ruch Zawiedzionych Dy-
plomowanych Dostojników 
z Dużych Miast. Przy okazji 
należy zdementować fałszy-
wą pogłoskę jakoby „Dy-
plomowanych Dostojników” 
należało zastępować słowem 
„Dupki”, dzięki czemu zbyt 
długa nazwa uległaby pożą-
danemu skrótowi.

Małgorzata Todd 

Globalna wytwórnia 
śmieci

ANTYPARTIA nowym ugrupowaniem?

Fuszerka filaru opozycji Kopernik–czarnoskórą 
lesbijką
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Zakład  Szewski „Jar- But”
świadczy usługi: a rozciąganie obuwia

a wszywanie zamków a  zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp

   tel. 535 840 919

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

www.brudlo.com.pl

Polecamy: 
a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki, fuksje 

i wiele innych ciekawych gatunków i odmian
a byliny i trawy  a obsadzanie mis, donic 

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

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00 
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne 
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W Darnowie trwa układanie 
nowej masy bitumicznej i 
montaż oznakowania. Prace 
są prowadzone w ramach in-
westycji na drodze powiatowej 
Racot - Darnowo – Wyskoć 
Mała – Wyskoć. 

Łączna długość wyremonto-
wanej w ramach zadania drogi 
będzie miała prawie 4,5 km.

Koszt prac to blisko 4,5 
mln złotych. Prace finansuje 
Powiat Kościański, Gmina 
Kościan i Fundusz Dróg Sa-
morządowych.

Bartosz Jankowski

W sobotni, słoneczny 
poranek 19 września 2020 
roku 70 miłośników rowero-
wych wędrówek stanęło na 
starcie Powiatowego Rajdu 
Rowerowego po Ziemi Ko-
ściańskiej organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe 
w Kościanie.

Z rowerzystami spotkał się 
Zbigniew Franek, Wicestaro-
sta Kościański, który podzię-
kował wszystkim za skorzysta-
nie z zaproszenia do udziału w 
rowerówce. Wyraził nadzieję, 
że w przyszłym roku, gdy 
minie pandemia, rajdy będą 
mogły odbywać się wiosną i 
życzył wszystkim przyjemnej 
wycieczki. 

Trasa tegorocznego rajdu 
miała 25 kilometrów. Rowe-
rzyści wyjechali spod basenu 
w Kościanie i przez Nacław, 
Nielęgowo, Gniewowo do-
jechali do Starej Przysieki 
Drugiej, gdzie podczas odpo-
czynku czekał na wszystkich 

placek i woda. W dalszą drogę, 
przy ładnej pogodzie przez 
Widziszewo i Bruszczewo 
wszystkie grupy rowerzystów 
bezpiecznie dotarły do Śmigla.

Pobyt w Śmiglu był okazją 
do zwiedzenia poewange-
lickiej kaplicy i wiatraków. 
O zabytkach opowiadała ro-
werzystom Anita Kasperska 
z Urzędu Miasta i Gminy 
Śmigiel. Pod wiatrakami na 

wszystkich czekał poczęstu-
nek. Zupa, placek i ciepłe 
napoje sprzyjały temu, by 
odpocząć po trudach trasy. Na 
zakończenie tradycyjnie wśród 
uczestników rajdu zostały roz-
losowane nagrody.

Rowerzyści z uśmiechem 
opuszczali wiatrakowe wzgó-
rze i już indywidualnie wracali 
do domów.

Bartosz Jankowski 

Budowa drogi Racot-Wyskoć

Powiatowy Rajd Rowerowy

Rozpoczęły się prace przy 
przebudowie drogi powia-
towej do Srocka Wielkiego. 
Zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2491P 
na odcinku od skrzyżo-
wania z drogą powiatową 
nr 3911P do miejscowości 
Srocko Wielkie” zostało 
dofinansowane ze środ-
ków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 kwotą 1 mln 
375 tys. zł.

Łączny koszt inwestycji wy-
niesie blisko 2,2 mln zł. Dofi-
nansowanie z Gminy Czempiń 
to 450 tyś. zł. Pozostałe koszty 
sfinansowane zostaną z budże-
tu Powiatu Kościańskiego.

W ramach prac zostanie wy-
remontowany odcinek 2,478 
km. Na odcinku o nawierzchni 
bitumicznej, który ma 1,228 
km droga zostanie poszerzo-
na do 5,5 m. Droga zostanie 

wyłożona nową warstwą ście-
ralną. Będą nowe krawężniki, 
odtworzone i odmulone rowy, 
przycięte gałęzie wzmocnio-
ne pobocza i zjazdy na pola. 
Gruntowy odcinek, który bę-
dzie remontowany ma 1,250 
km. Droga zostanie wzmoc-
niona, ułożona zostanie war-
stwa mrozoochronna, warstwa 

z kruszywa, warstwa wiążąca 
i warstwa ścieralna.

Remont znacząco ułatwi i 
skróci poruszanie się autobusu 
szkolnego dowożącego dzieci 
do Szkoły Podstawowej w 
Głuchowie.

Prace wykona Przedsiębior-
stwo Drogowe „DROGBUD” 
– Gostyń Sp. z o.o.  BJ

Budowa drogi do Srocka Wielkiego

7 nauczycieli złożyło ślu-
bowanie i odebrało z rąk 
Henryka Bartoszewskiego, 
Starosty Kościańskiego 
akty nadania stopnia awan-
su zawodowego nauczyciela 
mianowanego.

Uroczystość odbyła się w 
poniedziałek, 31 sierpnia, w 
Starostwie Powiatowym w 
Kościanie. W uroczystości 
wzięła udział Iwona Bereszyń-
ska, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Kościańskiego, która 
była Przewodniczącą Komisji 
Egzaminacyjnej.

- Każdy w swojej karierze 
przemierza rożne drogi. Gra-
tuluje wam wysiłku, który 
podjęliście i zakończyliście 
egzaminem – mówił starosta 
do awansowanych pedago-
gów. - Przechodzicie do grupy 
nauczycieli o bardziej ugrunto-
wanym, dobrym  warsztacie. 
Dobrzy nauczyciele to dobry 
poziom edukacji, to dobre 
przygotowanie młodych ludzi. 

Jesteście państwo przykła-
dem tego, że rośnie potencjał 
dydaktyczny naszych nauczy-
cieli. Przed wami jeszcze ko-
lejny stopień awansu, rozwoju, 
doskonalenia warsztatu, do 
czego zachęcam – podkreślał 
starosta.

Awans otrzymali: Anna 
Pieprzyk - oligofrenopeda-
gog, Natalia Barbara Kowal-
ska – Jakubowicz - oligo-
frenopedagog, Kinga Biszof 
- oligofrenopedagog, Anna 
Michalak -  oligofrenopeda-
gog, Magdalena Wolsztyńska 
– oligofrenopedagog, Wiktor 
Szymanowski - oligofrenope-
dag, nauczyciel wychowania 
fizycznego. Wszyscy pracują 
w Zespole Szkół Specjalnych 
w Kościanie. Awans otrzymała 
także pracująca w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych 
w Nietążkowie Estera Białas, 
nauczycielka języka angiel-
skiego.

Wszyscy nauczyciele zdali 
egzamin przed komisją egza-

minacyjną. Staż i przygotowa-
nie do egzaminu trwa 2 lata 
i 9 miesięcy. Postępowania 
egzaminacyjne odbyły się 6 i 
7 sierpnia 2020 roku.

Podczas spotkania Henryk 
Bartoszewski, Starosta Ko-
ściański odniósł się także do 
sytuacji w oświacie i zamie-
szania związanego z metoda 
prowadzenia zajęć. - Naucza-
nie hybrydowe zamierzaliśmy 
wprowadzić na wniosek dy-
rektorów naszych szkół. Oni 
to, znając materie, sytuację, 
nastroje, proponowali, by taki 
system opracować. Zarząd 
wydał zgodę. To wszystko jest 
martwe wobec braku pozy-
tywnej opinii sanepidu – pod-
kreślił starosta. – Dziś decyzję, 
jaka będzie metoda nauczania 
podejmuje w formie opinii 
sanepid i kurator. Ani dyrek-
tor, ani organ prowadzący, 
czyli najważniejsze instytucje 
w szkole, nie mają wiele do 
powiedzenia – podsumował 
starosta. Bartosz Jankowski 

W dniach 4 i 5 września odbyły się „Drzwi Otwarte w ratuszu”. Zwiedzanie ratusza po remoncie 
z przewodnikiem odbywało się w godzinach 16.00-20.00.  Jacek Olejniczak

Awanse nauczycieli

Drzwi Otwarte w Ratuszu

Nowa droga przy ulicy 
Czempińskiej łączy miasto 
Kościan z gminą wiejską 
Kościan. Scala inwestycję 
miasta z wcześniej wykona-
ną gminną częścią drogi do 
Pianowa.

Jest połączeniem północno
-wschodniej części miasta 
- osiedla Konstytucji 3 Maja 
bezpośrednio z drogą wyloto-
wą na Oborzyska Stare i dalej 
do Czempinia. 

Zakres miejskiej części prac 
obejmował budowę blisko 400 
metrów bieżących jezdni z na-
wierzchni asfaltowej o szero-
kości ok. 5 m wraz z kanaliza-
cją deszczową i oświetleniem 
na całej długości oraz ścieżką 
pieszo-rowerową o szer. 2,5 m 
- podkreślił podczas otwarcia 
Burmistrz Miasta Kościana 
Piotr Ruszkiewicz.

Wz d ł u ż  c a ł e j  d ł u go -
ści ogródków działkowych 
utwardzone zostały miejsca 
postojowe z ażurowych płyt 
betonowych typu MEBA. Wy-
konane zostało oznakowanie 

pionowe i poziome oraz progi 
zwalniające.

Koszt budowy miejskiej 
części drogi opiewał na kwotę 
1.070.568,34 zł. Wykonawcą 

drogi wraz z oświetleniem było 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Dromar” Zygmunt Marszałek 
z Nowej Wsi.

Jacek Olejniczak

Nowa droga przy ulicy Czempińskiej
Rozpoczęły się prace przy 
rozbudowie drogi powiato-
wej w Nacławiu. W ramach 
inwestycji Powiatu i Gminy 
Kościan powstanie nowy 
chodnik o długości jednego 
kilometra 300 metrów. 

Koszt tej inwestycji wyniesie 
ponad 1 milion 104 tysiące 
złotych. Powiat i Gmina sfi-
nansują prace po połowie.

Nowy chodnik powstaje na 
odcinku od wyremontowa-
nego przez kolej wiaduktu w 
kierunku Nielęgowa, aż do 
końca zabudowań. Na odcinku 
1188 metrów chodnik będzie 
po prawej stronie jezdni, dalej 
będzie po jej lewej stronie. W 
ramach inwestycji zostanie 
także zmodernizowane oświe-

tlenie. Nowy chodnik będzie z 
masy bitumicznej.

Prace remontowe potrwają 
do października. Wykona 
je POL – DRÓG z Drawska 
Pomorskiego.

Jest to pierwszy etap prac, 
który pozwoli na stworzenie 
nowego szlaku rowerowego do 
Gryżyny i dalej na kąpielisko 
w Nowym Dębcu.

Bartosz Jankowski

Budowa chodnika w Nacławiu
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Z wielką radością infor-
mujemy, że zakończyliśmy 
już remont i rozbudowę 
biblioteki w Bolewicach. 
Wkrótce, nasi czytelnicy, 
studenci MUTW i przyja-
ciele biblioteki, będą mieli 
możliwość korzystania z 
zupełnie nowych przestrze-
ni bibliotecznych. Już dziś 
zapraszamy czytelników i 
mieszkańców na DZIEŃ 
OTWARTY dnia 2 paź-
dziernika, od godz. 8.00 do 
16.00.

Największą zmianę z pewno-
ścią odczują miłośnicy ksią-
żek. Bolewicka biblioteka 
zyskała nowe, funkcjonalne 
przestrzenie. Budynek cał-
kowicie zmodernizowano, 
unowocześniono oraz dosto-
sowano do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Wychodząc 
na przeciw oczekiwaniom, 
przed wejściem do książnicy 
zainstalowano wrzutnię ksią-
żek, dostępną przez całą dobę. 
Istotnej zmianie uległ układ 
pomieszczeń, dzięki czemu 
wygospodarowano komforto-

wą przestrzeń do organizacji 
spotkań autorskich, wykładów, 
warsztatów oraz wystaw. Przy 
bibliotece znajduje się również 
teren zielony, na którym od-
bywać się będą mogły różne 
spotkania literackie oraz małe 
wydarzenia kulturalne.

Na dzień 1 października za-
planowano uroczystość otwar-
cia nowego gmachu Filli GBP 

Miedzichowo w Bolewicach, 
która zlokalizowana jest przy 
ul. Nowej 2.

Wydarzeniem towarzyszą-
cym otwarciu biblioteki jest 
wystawa I edycji międzynaro-
dowego konkursu na projekt 
ilustrowanej książki dla dzieci 
Wydawnictwa Dwie Siostry: 
jasnowidze.

Serdecznie zapraszamy !

Zapraszamy na dzień otwarty 
w nowej przestrzeni biblioteki

Wakacje minęły, więc nad-
szedł czas, aby ponownie spo-
tkać się w Miedzichowskim 
DKK. 15 września, tradycyjnie 
o godzinie 11.00, tym razem 
dyskutowaliśmy o książce 
„Moraliści”. Jak Szwedzi uczą 
się na błędach i inne historie”, 
pisarki i kulturoznawczyni Ka-
tarzyny Tubylewicz mieszkan-

ki Warszawy i Sztokholmu. 
Autorka z różnych perspektyw 
przedstawia w swojej książce 
szereg problemów współcze-
snej Szwecji.

Rozmowy dotyczyły m.in. 
pozycji imigranta w tym kraju, 
jak i w Polsce. Nie zabra-
kło rozmowy o polityce we-
wnętrznej, ideałach równości 

i sprawiedliwego podziału 
dóbr. Uważnie przyjrzeliśmy 
się szwedzkiej duszy. Wiele 
wątków z książki porówny-
waliśmy z aktualną sytuacją 
naszego kraju, co wywołało 
burzliwą dyskusję. Książkę 
polecamy , bo to książka o 
problemach z którymi mierzy 
się współczesny świat.

Wkrótce otwieramy dla 
Was całkiem nową prze-
strzeń biblioteki, tymcza-
sem już dziś mamy dla was 
niespodziankę. 

Przed wejściem do naszej 
biblioteki stanęła bibliobox, z 
której możecie korzystać już 
dziś. Służy ona do wrzucania 
wypożyczonych książek poza 
godzinami pracy biblioteki.

Wrzutnia książek ustawiona 

jest tuż przy wejściu i jest 
świetną alternatywą dla użyt-
kowników, którzy zabiegani 
i nie zawsze mający czas. Od 
teraz bez problemu będzie 
można terminowo zwrócić 
pożyczone książki o dogodnej 
dla siebie porze . Wrzutnia 
jest bowiem udostępniona 
całodobowo i czynna 7 dni 
w tygodniu. Zwroty rejestro-
wane będą następnego dnia 
roboczego.

Dyskusje o „Moralistach”

Wrzutnia książek już działa
GMINA MIEDZICHOWO / GMINA TRZCIEL

Zakończono realizację projektu pn: 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedzichowo”

W lutym podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miedzichowo”. 
Środki na realizację zadania pozyskano w ramach Konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia związane z realizacją 
gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Całkowity koszt zadania wyniósł 71.389,30 zł. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny, polegający na usunięciu 
wyrobów zawierających azbest w ilości 133 Mg. Azbest usunięto łącznie z 66 nieruchomości. Na 28 
nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt – łącznie 
57,160 Mg. Natomiast z 33 nieruchomości odebrano wyroby zawierające azbest – łącznie 76,530 Mg. 
 
 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu”

 

Ogłoszenie Burmistrza Trzciela

„Burmistrz Trzciela informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Trzcielu 
został wywieszony wykaz numer 150/2020 nieruchomości komunalnych 
przeznaczonych do sprzedaży.”

W dniach 14-16 września 
2020 w Janowie rozegrane 
zostały Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych w ra-
mach XXVI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 
w sportach halowych. W 
zawodach uczestniczyło 160 
zawodników z 50 klubów i z 
14 województw.

Nasz Klub reprezentowało 
dwóch zawodników Grze-
gorz Hildebrand oraz Adam 
Fietz. Brązowy medal wy-
walczył Grzesiu, który w swo-
jej kategorii 65 kg (najliczniej 
obsadzona kategoria-26 za-
wodników) w drodze o me-
dal pokonał  przez przewagę 
techniczną: Jakuba Makow-
skiego (PTC, Pabianice) 9-0, 
Igora Ewertowskiego (MLKS 
Sokół, Lubawa) 8-0 oraz na 
punkty  Macieja Krupę (MKZ 
Unia, Racibórz) 5-2. Niestety 

w IV rundzie Grzesiu musiał 
uznać wyższość zawodnika  
z ZKS, Radomsko - Filipa 
Locha.

Brązowego medalu Grzesiu 
nie oddał pokonując w ostat-
niej walce w pięknym stylu 
Cypriana Kowalika (KS BU-
DOWLANI, Olsztyn) przez 
przewagę techniczną 16-8. 
Brawo Grzesiu!

Adam Fietz zajął XI miejsca 
w kat. 80 kg. Adam walczył 
bardzo dobrze, dwie walki 
wygrał i dwie przegrał po 
zaciętych bojach. Zdobyte do-
świadczenie będzie procento-
wać w przyszłości zwłaszcza, 
że Adam jest najmłodszym 
rocznikiem w tej grupie wie-
kowej.

BRAWO ORLĘTA !!!

Grzegorz Hildebrand brązowym 
medalistą w zapasach

Państwowy Fundusz Rehabi-
litacji Osób Niepełnospraw-
nych ogłasza uzupełniający 
nabór wniosków o powierzenie 
grantów w ramach projektu 
dofinansowanego ze środków 
unijnych pn. „Bezpieczne 
WTZ i rehabilitacja społecz-
no-zawodowa osób z niepeł-
nosprawnościami”. Wnioski 
można składać od 29 września 
do 5 października 2020 roku.

Cieszymy się, że w Wielko-
polsce do projektu przystąpiły 
dotychczas niemalże wszyst-
kie podmioty uprawnione 
do składania wniosków. W 

całej Polsce na przeciwdzia-
łanie pandemii przeznaczymy 
kwotę w łącznej wysokości 17 
mln zł. Drugi nabór to szansa 
dla tych placówek, które nie 
zdążyły aplikować o środki 
w pierwszym terminie lub ich 
wniosek został rozpatrzony 
negatywnie – mówi Anna 
Skupień, dyrektor Oddziału 
Wielkopolskiego PFRON.  

Celem projektu jest przede 
wszystkim zapewnienie ochro-
ny zdrowia podopiecznych 
poszczególnych placówek, 
których działalność dofinanso-
wana jest ze środków PFRON 

oraz pracowników zaangażo-
wanych w bezpośrednią pracę 
z osobami z niepełnospraw-
nością. Wsparcie to dotyczy 
zarówno warsztatów terapii 
zajęciowej, jak i organizacji 
pozarządowych realizujących 
projekty w ramach tzw. za-
dań zlecanych przez PFRON. 
Otrzymane fundusze mogą 
zostać przeznaczone na zakup 
środków ochrony osobistej, w 
tym m.in. maseczek, przyłbic, 
rękawiczek, czy też środków 
dezynfekcyjnych i wyposa-
żenia potrzebnego do ich sto-
sowania.

Marek Woźniak, Marszałek 
Województwa Wielkopolskie-
go zaprasza firmy z Wielko-
polski do udziału w Konkursie 
o Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego 
„i – Wielkopolska – Inno-
wacyjni dla Wielkopolski” 
edycja 2020. Organizatorem 
Konkursu jest Samorząd Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Celem Konkursu jest pro-
mocja regionalnych przedsię-
biorstw stosujących innowa-
cyjne rozwiązania. Nagroda 
przyznawana jest corocznie w 

formie finansowej i stanowi 
wyróżnienie dla przedsię-
biorstw w województwie wiel-
kopolskim, które stworzyły 
nowatorskie rozwiązania (pro-
dukty / usługi / technologie) 
oraz wdrożyły je w praktyce. 
Dodatkowo Organizator Kon-
kursu zapewni Laureatom 
Konkursu promocję w ra-
mach międzynarodowych 
wystaw Marki Wielkopolski 
oraz podczas organizowa-
nych wydarzeń o charakterze 
gospodarczym przez kolejny 
pełny rok.

Tegoroczna edycja Kon-
kursu zakłada dwie kategorie 
konkursowe: Inteligentne Spe-
cjalizacje dla Wielkopolski 
oraz H

2
 Wielkopolska.

Warunkiem przystąpienia 
do Konkursu jest wypełnie-
nie wniosku (stanowiącego 
załącznik do Regulaminu) i 
przesłanie go w formie elektro-
nicznej na adres: sekretariat.
drg@umww.pl w nieprze-
kraczalnym terminie do 20 
listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje: 
www.iw.org.pl

Wielkopolskie placówki prowadzone przy wsparciu 
ze środków PFRON zabezpieczone na czas pandemii

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i 
– Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020.
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23 września na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
odbyła się Uroczysta Gala 
Ogłoszenia Wyników i Wrę-
czenia Nagród w 24 edycji 
Konkursu „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w”.

Wśród laureatów znalazła się 
gmina Komorniki. Nagrodę 
główną w kategorii „Budowa 
XXI wieku” za najnowszą 
inwestycję - Centrum Tradycji 
i Kultury Gminy Komorniki 
odbierał osobiście wójt Jan 
Broda.

Odważna i oryginalna bryła 
budynku oraz przyjazny teren 
wokół Centrum przyciągają 
uwagę mieszkańców, turystów 
i architektów. Obiekt został 
doceniony również przez nie-
zależną komisję konkursową, 
która podczas wizyty ple-
narnej oceniała obiekt mię-
dzy innymi pod względem 
nowoczesności stosowanej 
technologii, poziomu zacho-
wania architektury budynków, 
budowli i innych elementów 
zabytkowych, poziomu roz-
wiązań architektonicznych i 
urbanistycznych.

Tytuł „Modernizacja Roku” 
oraz „Budowa XXI w.” są 
najważniejszą i jedyną tego 
typu nagrodą w Polsce. To 
symbol zasadności inwestycji, 
najlepszego wykonawstwa i 
trafionego w punkt projektu. 

Celem konkursu jest wyło-
nienie i nagrodzenie realizacji 
przedsięwzięć budowlanych 
ukończonych w danym roku, 
wyróżniających się szcze-
gólnymi walorami, a także 
propagowanie i wspieranie 
działań dla ratowania obiek-
tów i budowli dziedzictwa 
narodowego. 

W tegorocznej edycji Kon-
kursu startowało 460 realizacji 
z całego kraju. Jury Konkursu 
wizytowało 76 obiektów za-
kwalifikowanych do Finału, 
w tym komornickie Centrum 
Tradycji i Kultury. 

Nagrody przyznano w 12 
kategoriach „Modernizacja 
Roku” oraz czterech katego-
riach „Budowa XXI w.”. W 
każdej z kategorii była jedna 
główna nagroda Tytuł „Mo-
dernizacja Roku „, „Budowa 
XXI w.” oraz Wyróżnienie 
„Modernizacja Roku”, „Bu-
dowa XXI w.”

Na Uroczystości obecni 
byli przedstawiciele firm, 
instytucji, samorządów, któ-
rych obiekty biorą udział 
w Finale Konkursu oraz 
władz administracji rzą-
dowej, instytucji, mediów 
sprawujących patronat nad 

Ogólnopolskim Konkursem 
„Modernizacja Roku & 
Budowa XXI w.”.

Organizatorem Konkursu 
jest Stowarzyszenie Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Ma-
terialnego i Targi Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Komorniki zwyciężyły 
w ogólnopolskim konkursie 

„ Modernizacja Roku 
& Budowa XXI wieku”

Od września 2020 r. 
w Komornikach, przy ul. 
Staszica 18 swoją działal-
ność rozpoczęło Publiczne 
Przedszkole Szkółka Ma-
łego Dziecka z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziała-
mi Specjalnymi. 

Przedszkole przeznaczone jest 
dla dzieci w wieku od 2,5 do 
6 roku życia (w szczególnych 
przypadkach nawet do 8 roku 
życia). Jest to przestronny 
obiekt, wyposażony w nowo-
czesne sprzęty, zabawki i po-
moce dydaktyczne. Posiada 
plac zabaw, który służy dzie-
ciom do zabawy, spędzania 
czasu na świeżym powietrzu a 
także do zaspakajania potrzeb 
ruchowych. 

Nowa placówka ma moż-
liwość prowadzenia czterech 
grup o charakterze integra-
cyjnym i zapewnia dzieciom 
ze szczególnymi potrzebami 
edukacyjnymi bogatą ofertę 
zajęć dostosowanych do kon-
kretnych wskazań zawartych 
w orzeczeniach. 

Proponuje, w zależności 
od potrzeb dziecka, zaję-
cia specjalistyczne, m.in.: 
terapię logopedyczną, neu-
rologopedyczną, Integrację 
Sensoryczną, terapię ręki, 
fizjoterapię, terapię metodą 
Johansena, Neuroflow, In-
tegrację Bilateralną, Terapię 
Neurorozwojową INPP. Na 
stałe współpracuje z dogote-
rapeutą, posiada tez w swoich 
zasobach basen i fakulta-

tywnie proponuje dzieciom 
możliwość zajęć oswajania 
z wodą, nauki pływania, a 
także terapii w wodzie.

Nad wszystkim czuwa ze-
spół pedagogów od lat zwią-
zanych ze Szkółką Małego 
Dziecka, który posiada nie-
zbędne wykształcenie upraw-
niające do pracy z dziećmi, 
a także przygotowanie do 
prowadzenia zajęć terapeu-
tycznych.

Przedszkole publiczno-pry-
watne jest prowadzone przez 
tego samego operatora pry-
watnego, co Szkółka Małego 
Dziecka działająca w Plewi-
skach i funkcjonuje na tych 
samych zasadach, co placówki 
publiczne na terenie gminy 
Komorniki. 

Mieszkańcy Gminy Komor-
niki, którzy ukończyli 60 
lat, mogą się ubiegać o tzw. 
Komornicką Kartę Seniora. 

Aby otrzymać kartę wystarczy 
pobrać wniosek w Urzędzie 
Gminy Komorniki, w Centrum 
Tradycji i Kultury lub ze strony 
www.komorniki.pl, wypełnić 
go i złożyć w Urzędzie Gmi-
ny Komorniki lub przesłać 
na adres e-mail seniorzy@
komorniki.pl, odebrać kartę i 
korzystać z rabatów. 

Program Komornicka Kar-
ta Seniora jest jednym z ele-
mentów polityki senioralnej 

realizowanej przez Gminę 
Komorniki a jego założeniem 
jest poprawa jakości życia osób 
starszych poprzez ich aktywi-
zację a także stworzenie we 
współpracy z Partnerami cieka-
wej i różnorodnej oferty zniżek 
na towary i usługi, z których 
będą korzystać seniorzy.

Mieszkańcy gminy będą 
otrzymywać zniżki zarówno 
na ofertę gminnych obiektów 
kulturalnych, oświatowych i 
sportowych, jak i prywatnych 
firm. Do tej pory do progra-
mu zgłosiło się już prawie 
30 partnerów prywatnych.  
Zachęcamy kolejnych przed-

siębiorców oraz inne zaintere-
sowane podmioty do udziału w 
projekcie. To doskonała okazja 
na umacnianie pozytywnego 
wizerunku firmy społecznie 
odpowiedzialnej i przyjaznej 
seniorom. Przede wszystkim 
jednak pozwala wesprzeć oso-
by starsze, wspólnie stworzyć 
ciekawą i różnorodną ofertę 
usług przez udzielanie im 
zniżek, ulg i rabatów.

Lista Partnerów i miejsc 
przyjaznych dla Seniorów 
oraz aktualny katalog ulg, 
zniżek i ofert dostępny jest 
na stronie internetowej www.
komorniki.pl. 

Nowe przedszkole 
publiczno-prywatne 

Komornicka Karta Seniora
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Podczas przerwy wakacyj-
nej doszło do znacznej po-
prawy infrastruktury sani-
tarnej w budynku Przed-
szkola nr 1 w Opalenicy. 
Jak powiedziała nam 
dyrektor Przedszkola nr 1 
Dorota Plewka, generalnie 
zmodernizowane zostały  
trzy łazienki znajdujące 
się przy przedszkolnych 
salach. 

Miejsca te zmieniły się nie 
do poznania. Teraz w łazien-
kach jest świeżo, kolorowo i 
przestronnie. Co najważniej-
sze – przedszkolacy mogą z 
nich korzystać w zdecydowa-
nie lepszych niż dotychczas 
warunkach.

W każdej z łazienek zasto-
sowano inne kolory płytek, 
zainstalowane zostały nowe 
toalety, nowe umywalki, ca-
łość wygląda czysto i świeżo. 
Prace budowlane przeprowa-
dzono podczas wakacyjnej 
przerwy. Koszt przebudowy 
wyniósł blisko 120 000 
złotych, a środki na ten cel 
pochodziły z budżetu gminy 
Opalenica. Dodać należy, że 
modernizacja łazienek była 
kolejnym etapem odświeża-
nia budynku. W ostatnich 
kilku latach Przedszkole 
nr 1 przeszło kompleksową 
termomodernizację, zyskało 
też nową elewację. Zmo-
dernizowano również plac 
zabaw oraz chodniki przy 
placówce. 

 JC

W niedzielne popołu-
dnie 13 września, dzięki 
uprzejmości księdza pro-
boszcza Antoniego Loren-
za, w ogrodzie probostwa 
parafii Świętego Mateusza 
w Opalenicy odbyła się 
premiera książki autor-
stwa Aleksandra Ho-
rowskiego „Przewodnik 
historyczno – artystyczny 
po kościele Świętego Ma-
teusza w Opalenicy”.

Bogato ilustrowana, barwna 
publikacja zawiera dawne i 
współczesne fotografie oraz 
archiwalne mapy i plany mia-
sta, kościoła, jego otoczenia, 
a także innych budynków 
parafialnych. Książka przed-
stawia nie tylko architekturę, 
rzeźbę i malarstwo kościelne 
związane z opalenicką Farą, 
ale zwraca uwagę również 
na wytwory rzemiosła arty-
stycznego, opisując zabytki 
złotnictwa, haftu, kowalstwa 
i ludwisarstwa, które służą 
liturgii.

- Jest to dla mnie bardzo 
wyjątkowy dzień, między 
innymi też dlatego, że znaj-
dujemy się w wyjątkowym 
miejscu – w ogrodach przy 
centralnym miejscu Opaleni-
cy, w kościele farnym. Miej-
sce, które skupia opaleniczan 
od kilku wieków, skupia nas 
w różnych wydarzeniach, 
tych bardzo radosnych, ale 
i też tych bardzo smutnych. 
Miejsce to tworzyło historię 
Opalenicy i jest tą historią 
Opalenicy, a sam budynek 
przez ostatnie lata i renowa-
cję, jaką przeprowadziliśmy, 
może dzisiaj być naszą dumą 
i radością. Nie byłoby tego, 
gdyby nie wyjątkowa oso-

Remont łazienek

Wyjątkowo o opalenickiej farze

Ponad 50 zabytkowych po-
jazdów odwiedziło w piątek 
pałac w Porażynie. Ta nieco-
dzienna wizyta była jednym z 
etapów 47 Poznańskiego Mię-
dzynarodowego Rajdu Pojaz-
dów Zabytkowych zorganizo-
wanego przez Automobilklub 

Wielkopolski. Uczestnicy 
rajdu w Porażynie poddani 
zostali mało motoryzacyjnej 
próbie, ale właściwej dla miej-
sca w którym się znaleźli, a 
mianowicie jak najszybszym 
przecięciu ręczną piłą kłody 
drewna. 

Rajd zakończył się na Torze 
„Poznań”, gdzie rozegrano 
dwie ostatnie konkurencje: 
wyścig z podziałem na kate-
gorie oraz konkurs elegancji, 
czyli prezentacja pojazdów 
wraz z ich załogami w strojach 
z okresu produkcji pojazdu.

Z wizytą w Porażynie

Ojciec Aleksander Horowski w swoim 
Przewodniku w żywy sposób oprowadza 
po świątyni i jej otoczeniu, odczytując język 
symboli i opowiadając dzieje ludzi, którzy 
współtworzyli opalenicką parafię.

„ ba, która od 35 lat dba o to 
miejsce, czyli proboszcz An-
toni Lorenz – mówił podczas 
prezentacji burmistrz Opale-
nicy Tomasz Szulc, dziękując 
jednocześnie proboszczowi 
Lorencowi za jego działalność 
na rzecz opalenickiej parafii.

Burmistrz odniósł się  rów-

nież do samej publikacji: 
- Przewodnik jest nie tyl-
ko wspaniałą opowieścią o 
dziejach tego kościoła, ale 
też zamknięciem ostatnich 
wydarzeń, które stały się już 
historią, a dzięki spisanym 
słowom będą niezapomniane. 
Dużo osób miało sposobność 

pracy przy Przewodniku, 
dużo osób włożyło swoje 
serce – dodał.

Następnie Tomasz Szulc 
wręczył autorom publikacji 
– ojcu Aleksandrowi Horow-
skiemu oraz Jolancie Horow-
skiej okolicznościowy adres 
oraz bukiet kwiatów. Warto 
nadmienić iż autor Przewod-
nika -  Aleksander Horowski 
urodził się w naszym mieście 
i tu dorastał. Obecnie należy 
do Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów. Po studiach w 
Krakowie i Rzymie uzyskał 
doktorat z teologii. Od 2004 
roku pracuje w Instytucie 
Historycznym Kapucynów 
w Rzymie, a od 2013 roku 
redaguje międzynarodowe 
czasopismo naukowe Collec-
tanea Franciscana. 

Dodajmy, że ojciec Alek-
sander Horowski w swoim 
Przewodniku w żywy sposób 
oprowadza po świątyni i jej 
otoczeniu, odczytując język 
symboli i opowiadając dzieje 
ludzi, którzy współtworzy-
li opalenicką parafię. Nie-
dzielną prezentację książki 
swoimi występami umiliła 
Opalenicka Orkiestra Dęta, 
a kilka słów wprowadzenia 
wygłosiła była dyrektor opa-
lenickiego gimnazjum – Lidia 
Szwechłowicz. 

Podczas niedzielnej promo-
cji wszyscy zainteresowani 
mogli nabyć publikację. Dla 
tych, którzy wy wydarzeniu 
nie mogli wziąć udziału, a są 
zainteresowani pozyskaniem 
tej publikacji mamy ważną 
informację. Jest to nadal moż-
liwe – w biurze parafialnym 
parafii pw. Św. Mateusza w 
Opalenicy.

JC/GM
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 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.

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAńCUCHOWA 749,-749,-

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

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

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”

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

W pasażu GALAMIX [1 piętro], 
64-330 Opalenica, ul. Sienkiewicza 27,  tel. 61 44 76 660 wew. 6

Czynne poniedziałek-piątek 10-18, sobota 8-13

PRALNIA EKOLOGICZNA
PRANIE WODNE, PRANIE CHEMICZNE,

MAGLOWANIE, POŚCIELE – OBRUSY,
PRANIE DYWANÓW

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
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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

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
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.


