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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

przyjmiemy uczni w zawodzie
ŚLUSARZ, ELEKTRYK, TOKARZ, BLACHARZ

Zatrudnimy 
prOJEKtanta-KOnStruKtOra 

d.s. odpylania wentylacji oraz osoby chętne 
do przyuczenia 

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

WSAD: 1,0 zł/1kg BLACHA: 0,9 zł./1kg PUSZKA: 4,30 zł/1kg

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

N I E  C Z E K A J ,  A ż  O PA D N I E  PY ł 
I  S KO R Z YS TA J  Z  D O TAC J I  G M I N N E J !
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W dniu 21 września br. 
wiceminister Rozwoju 
i Technologii Grzegorz 
Piechowiak uczestniczył w 
Europejskim Forum Gospo-
darczym w Katowicach, na 
którym eksperci z kraju i z 
zagranicy rozmawiali m.in. 
o potencjale gospodarczym 
naszego kraju z perspek-
tywy przyciągania do 
Polski nowych inwestorów z 
zagranicy. 

Od wielu lat zagraniczni in-
westorzy działający w Polsce 
doceniają dynamikę polskie-
go rynku, jego rosnącą rolę 
na arenie europejskiej oraz 
potencjał wynikający m.in. 
z centralnego położenia w 
Europie, jak również z dużego 
i chłonnego rynku zbytu two-
rzonego przez ponad 38 mln 
obywateli. Zaletą Polski jest 
także pozytywna ocena infra-
struktury oraz dywersyfikacja 
sektorowa i wykwalifikowana 
siła robocza. Atutem naszego 

kraju jest też duże doświad-
czenie w branży nowoczesnych 
usług biznesowych. 

Unikalne warunki do pro-
wadzenia i otwierania biznesu 
są wspierane przez wielokrot-
nie potwierdzaną odporność na 
kryzysy gospodarcze (w 2020 
r. Polska okazała się jedną z 
najbardziej odpornych na ko-

ronakryzys gospodarek w UE).
Wg raportu fDiIntelligence 

- w pierwszych miesiącach 
2021 r. Polska była trzecim, 
po USA i Hiszpanii, odbior-
cą bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych na świecie, a 
ich wartość wynosiła 1,2 mld 
dol. CEO Magazine umieścił 
w 2020 r. Polskę w pierwszej 
trójce państw całego świata, w 
których najlepiej inwestować i 
prowadzić działalność w 2020 
r. W rankingu oceniono 80 
gospodarek pod wzgl. ich oto-
czenia biznesowego i inwesty-
cyjnego oraz takich czynników 
jak ochrona inwestorów, po-
tencjał rynku, infrastruktura, 
podatki, siła robocza.

Dla Polski istotne jest przy-
ciąganie inwestycji, które 
wzmacniają innowacyjność i 
pozwalają na stałe zwiększanie 
wartości dodanej. W szcze-
gólności dotyczy to inwestycji 
związanych z  obszarem B+R 
i inwestycji dynamizujących 
współpracę sektora prywat-

nego z ośrodkami badawczo
-rozwojowymi.Potrzebujemy 
inwestycji, przyczyniających 
się do podnoszenia poziomu 
cyfryzacji i automatyzacji pro-
cesów naszych firm, zwiększa-
jących jednocześnie ich konku-
rencyjność. Nowe możliwości 
współpracy są także m.in. 
w obszarze dywersyfikacji 
źródeł energii i infrastruktury 
energetycznej, cyberbezpie-
czeństwa, technologii obron-
nych i nauk ścisłych.

Doskonałą okazją do za-
prezentowania swoich usługi 
i produktów będzie rozpo-
czynająca się 1 października 
Wystawa Światowa – Expo 
w Dubaju. W ciągu pół roku 
trwania Expo w Pawilonie 
Polskim zaplanowano ok. 1000 
wydarzeń, w których  swój 
udział już zapowiedziało po-
nad 2,5 tysiąca polskich firm 
oraz przedstawicieli polskich 
regionów.

Grzegorz Piechowiak
Wiceminister Rozwoju i Technologii

Za niedługo w polskich szko-
łach pojawi się nowoczesne 
wyposażenie typu drukarki 
3D, mikrokontrolery, roboty, 
sprzęt do nagrań itp. Stanie 
się to za sprawą największej 
inwestycji państwa w nowo-
czesną edukację. Właśnie 
ruszył program „Laboratoria 
Przyszłości”, który realizuje 
jeden z postulatów Polskiego 
Ładu, a finansowany jest z 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19.

Celem in icjatywy jest 
wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz mate-
matyka).

Z założeń wynika, że jesz-
cze w tym roku samorządy 
prowadzące szkoły podstawo-
we w całej Polsce otrzymają 
środki finansowe na zakup 
nowoczesnych narzędzi, któ-
re będą wspierać i rozwijać 
młode talenty. Środki będą 
przekazane w całości z góry 
i bez konieczności wniesienia 
wkładu własnego. Przyznawa-
ne wsparcie będzie uzależnio-
ne od wielkości szkoły:

a do 30 000 zł- w przypad-
ku szkół do 100 uczniów

a do 60 000 zł- w przy-
padku szkół od 101 do 200 
uczniów

a do 70 0 0 0 
zł- w przypadku 
szkół od 201 do 
234 uczniów

a do 300 
zł- przypad-
ku szkół od 
235 uczniów

Wszystkie szkoły otrzymają 
co najmniej 300 zł na ucznia, 
a mniejsze szkoły skorzystają 
z dodatkowego wsparcia, które 
odzwierciedla ich potrzeby.

W ramach tego programu 
Rząd przeznaczył ponad 1 
miliard zł na wsparcie dla 
szkół. W pierwszej kolejności 
z pomocy skorzystają szkoły 
prowadzone przez samorządy, 
a następnie szkoły niepu-
bliczne.

Aby otrzymać wsparcie 
szkoły będą zgłaszać się 
z wnioskami do swoich 
samorządów prowadzą-
cych, a te z kolei będą 
występować do właściwego 
wojewody o przyznanie 
wsparcia. Wnioski szkół 
i samorządów będą zawierać 

jedynie podstawo-
we dane, a cały 
proces będzie 
o d by wa ł  s i ę 
elektronicznie. 
Zgodnie z pla-
nem wnioski 
przyjmowane 
będą pomię-
dzy począt-
k iem paź-
d z ie r n i k a 
a  p o łową 
l i s topad a 
2 0 2 1  r . 
C o  n a j -

mniej 60% 

wsparcia otrzymanego przez 
dany podmiot planowane jest 
do wydatkowania do końca 
2021r. a nie więcej niż 40% - 
w 2022 r.

Cała inicjatywa obsługi-
wana będzie przez specjalną 
stronę internetową dostępną 
pod adresem gov.pl/labora-
toria. Za jej pośrednictwem 
możliwe będzie składanie 
wniosków i sprawozdań oraz 
zapoznawanie się z najważniej-
szymi informacjami, w tym 
z katalogiem wyposażenia. 
Konsultacje katalogu potrwają 
do 30 września i każdy może 
wziąć w nich udział.

Ruszył także program „Po-
znaj Polskę”, który jest częścią 
Polskiego Ładu. Celem tego 
przedsięwzięcia jest wsparcie 
organów prowadzących szkoły 
podstawowe i ponadpodstawo-
we (publiczne i niepubliczne) 
poprzez umożliwienie dzie-
ciom i młodzieży poznania 
Polski, jej środowiska przy-
rodniczego, tradycji oraz za-
bytków kultury i historii.

Priorytetowe obszary edu-
kacyjne będą wskazywane 
przez Ministra na swojej 
stronie podmiotowe w każ-
dym roku realizacji przed-
sięwzięcia. Wykazy punktów 
edukacyjnych podzielone zo-
stały na trzy grupy wiekowe: 
klasy I-III szkół podstawo-

wych, klasy IV-VIII szkół 
podstawowych oraz szkoły 
ponadpodstawowe.

Środki f inansowe będą 
przyznawane przez Ministra 
w formie dotacji celowej na 
dofinansowanie wycieczek 
szkolnych związanych z prio-
rytetowymi obszarami eduka-
cyjnymi. 

W ramach programu „Po-
znaj Polskę” dofinansowaniu 
80% podlegać będą:

a jednodniowe - do kwoty 
5 tys. zł

a dwudniowe - do kwoty 
10 tys. zł

a trzydniowe – do kwoty 
15 tys. zł

Wycieczka może odbyć się 
przy udziale co najmniej 10 
uczniów, a jej łączny koszt 
zakwaterowania i wyżywienia 
uczestnika nie może przekro-
czyć kwoty 150 zł na dobę. 
Organy prowadzące mogą uzy-
skać dofinansowanie do 80% 
całkowitego kosztu wycieczek, 
z kolei 20% musi pochodzić 
z własnego wkładu lub wpłat 
rodziców dzieci uczestniczą-
cych w wycieczce.

Na realizację przedsięwzię-
cia przewidziana jest łączna 
kwota 15 mln zł. Nabór wnio-
sków ruszył już 6 września 
i potrwa do 30 września 2021 
r. lub do wyczerpania środ-
ków finansowych. Wnioski 
składa się w systemie telein-
formatycznym,  przez Strefę 
Pracownika SIO (dostępny 
dla użytkowników Systemu 
Informacji Oświatowej, któ-
rzy posiadają aktywne upo-
ważnienia do aplikacji SIO). 
O kolejności rozpatrywania 
wniosków decyduje data wpły-
wu prawidłowo wypełnionego 
wniosku o dofinansowanie 
wycieczki w systemie telein-
formatycznym.

Jestem przekonana, że nowe 
programy Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki w znacznym stop-
niu wpłyną na jakość edukacji 
dzieci i młodzieży. W okresie 
pandemii Covid-19 szcze-
gólnie uczniowie potrzebują 
ogromnego wsparcia. Nowo-
czesna szkoła jest odpowiedzią 
na szybki rozwój technologii. 
Czasy się zmieniają i młodzi 
ludzie oczekują kreatywnych 
i ciekawych zajęć szkolnych 
zamiast suchych wykładów 
nauczycielskich.  

Marta Kubiak Poseł na Sejm RP

Ruszają kolejne programy Ministerstwa 
Edukacji i Nauki

22 września 2021 roku pani Po-
seł Marta Kubiak na zaprosze-
nie Wójta Janusza Frąckowiaka 
odwiedziła Gminę Przemęt. W 
spotkaniu udział wzięli także 
Zastępca Wójta Gminy Prze-
męt Waldemar Kalitka oraz 
Przewodniczący Powiatowych 
Struktur PiS Artur Walczak – 
Mortezaei.

Głównym tematem rozmów 
były przede wszystkim inwe-

stycje zgłoszone do nowego 
programu rozwoju Polski – 
Polskiego Ładu.

Spotkanie było dobrą okazją 
do odwiedzenia Żłobku Gmin-
nym oraz Dziennego Domu 
Pomocy Senior+ w Błotnicy.

Następnie odbyło się spo-
tkanie w Urzędzie Gminy, 
na którym omawiano bieżące 
sprawy i potrzeby inwestycyjne 
Gminy.

Marta Kubiak z wizytą 
w Gminie Przemęt

W dniu 23 września 2021 roku 
w Wolsztynie pani Marta Ku-
biak Poseł na Sejm RP wzięła 
udział w spotkaniu z Bur-
mistrzem Wolsztyna panem 
Wojciechem Lis. W spotkaniu 
uczestniczyli również: pan 
Tomasz Spiralski - Zastępca 
Burmistrza,  pan Jarosław 
Adamczak - Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Wolsztynie, 
pani Maria Piosik - przedsta-
wiciel Rady Miejskiej oraz pan 
Artur Walczaka-Mortezaei - 
Przewodniczący Powiatowych 
Struktur PiS. 

W związku z tym, że pani 
Marta Kubiak dość żywo in-
teresuje się aktualnymi spra-
wami gminy, to głównym 
tematem rozmów były naj-
bliższe plany inwestycyjne 
wolsztyńskiego samorządu. 

Następnie pani Poseł odwie-
dziła budowe gminnego żłobka 
oraz modernizację i rozbudowę 

Przedszkola nr 3. W ramach 
resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki na dziećmi w 
wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 
Gmina Wolsztyn otrzymania 
dofinansowania w wysoko-
ści 3.660.000 zł na budowę 
nowego żłobka. Z kolei koszt 
modernizacji i przebudowy 
Przedszkola nr 3 opiewa na 
blisko 3 miliony 800 tysięcy 
złotych, a zadanie w całości 
finansowane jest z budżetu 
gminy. Zdaniem Burmistrza 
są to dwie największe inwesty-
cje prowadzone przez gminę 
Wolsztyn. Jeżeli wszystkie pra-
ce zostaną wykonane zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, 
nowy żłobek zacznie funkcjo-
nować już od stycznia 2022 r. 
Jeśli chodzi o Przedszkole, to 
według zapewnień remont ma 
zakończyć się 22 październi-
ka, z kolei dzieci będą mogły 
wejść do budynku 2 listopada.

Robocza wizyta w Wolsztynie

Polska krajem dla inwestorów

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86

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

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

a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ
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Wójt Jan Broda odebrał 
na Zamku Królewskim 
w Warszawie nagrodę 
dla Centrum Tradycji 
i Kultury w Komornikach. 
Budynek nowego centrum 
kulturalnego gminy zostało 
wyróżnione w konkursie 
„Modernizacja Roku & 
Budowa Roku” tytułem 
Obiekt XXV-lecia.

Organizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie Ochrony Na-
rodowego Dziedzictwa Ma-
terialnego, które od 25 lat 
promuje najciekawsze doko-
nania polskich budowlańców 
i projektantów w zakresie 
remontów, renowacji, adapta-
cji czy budowy. Przez te lata 
Konkurs zyskał ogólnopol-
ski zasięg i prestiżową rangę 
w branży budowlanej.

Do walki o „Obiekt XXV
-lecia” stanęły 24 szczególne 
obiekty z całej Polski. Ko-
mornickie Centrum Tradycji 

i Kultury znalazło się w gronie 
zwycięzców i zdobyło unikal-
ne trofeum: MODULOR, rzeź-
ba wykonana przez znanego 
polskiego artystę Aleksandra 
Dętkosia, twórcę Złotej Żaby – 
głównej nagrody Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego 
Camerimage.

Szczególne wyróżnienia 
cieszą, jesteśmy dumni z na-
szego CTK i zapraszamy do 
korzystania z tego wyjątkowe-

go obiektu. Mające tam swoje 
siedziby Gminny Ośrodek 
Kultury i Biblioteka Publiczna 
oferują ciekawe zajęcia i wy-
darzenia dla każdego. Od nie-
dawna w budynku działa też 
Delicious Caffe, bardzo przy-
jemnie i klimatyczne miejsce 
z pyszną kawą i ciastami.

Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się 22 września 
2021 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Nagroda dla CTK Komorniki

Zadania budowy węzłów 
przesiadkowych w Stęsze-
wie i  Strykowie realizowa-
ne są  w ramach projektu 
„Budowa systemu zintegro-
wanych węzłów przesiadko-
wych przy stacji kolejowej 
w Stęszewie i przystanku 
kolejowym w Strykowie 
zlokalizowanych na terenie 
gminy Stęszew”, w formule 
„Zaprojektuj i wybuduj”.
Projekt  realizowany  jest 
w partnerstwie  z Powiatem 
Poznańskim.

W ramach tej inwestycji, Gmi-
na Stęszew realizuje  budowę 
dwóch zintegrowanych wę-
złów przesiadkowych (zwp) 
przy stacji kolejowej w Stęsze-
wie i przystanku kolejowym                                    
w Strykowie. Partner projektu 
Powiat Poznański odpowiada 
za realizację 2 ścieżek rowero-
wych przy drodze powiatowej 
nr 2451 Strykowo-Modrze 
oraz przy drodze powiatowej 
nr 2450P odcinek Sapowice
-Strykowo.

Węzeł przesiadkowy w Stę-
szewie jest w trakcie realizacji. 
Powstaje parking dla samocho-
dów osobowych parkujących w 
systemie P&R na 142 miejsca 
postojowe. Realizowany jest 
również parking K&R na 
10 miejsc postojowych oraz 
parking „Bike&Ride” wy-
posażony w wiatę rowerową 
modułową na 36 rowerów. 
Planuje się w ramach  zada-
nia frezowanie nawierzchni 
jezdni ul. Składowej i wyko-
nanie nakładki asfaltowej. 
Zaplanowano również remont 
chodnika i zatoki autobusowej. 

Ponadto wzdłuż parkingów 
będzie zrealizowany  ciąg 
pieszo-rowerowy biegnący do 
ul. Poznańskiej.

Natomiast  dla węzła prze-
siadkowego w Strykowie trwa 
uzyskiwanie pozwolenia na 
budowę. Realizacja zwp. w 
Strykowie dotyczy wykona-
nia parkingu na 50 miejsc 
postojowych dla samochodów 
osobowych (parkujących w 
systemie P&R) oraz 2 miejsca 
w systemie K&R. Projektuje 
się parking dla rowerów wy-
posażony w wiatę rowerową 
przeznaczoną na 36 rowerów. 
W ramach przedsięwzięcia 
planowana jest przebudowa  
ul. Kolejowej.

Starostwo Powiatowe w 
Poznaniu uzyskało decyzje 
- zezwolenie na realizację in-
westycji drogowej  dotyczącej 
budowy ścieżki rowerowej  
przy dr. powiatowej tj.nr 2451 
Strykowo-Modrze i we wrze-
śniu rozpoczęto inwestycję.   
W przypadku zadania budo-

wy  ścieżki rowerowej  przy 
dr. powiatowej nr 2450P odc. 
Sapowice-Strykowo inwesty-
cja jest  w fazie uzyskiwania 
decyzji na realizację zadania.

Wykonawcą węzłów prze-
siadkowych  w Strykowie i w  
Stęszewie jest „ANDAR” S.C. 
A.D. Białobrzyccy z Gniezna. 

Wykonawcą ścieżki rowe-
rowej przy drodze powiatowej  
nr 2451 Strykowo-Modrze jest  
EUROVIA Polska Spółka Ak-
cyjna z Bielan Wrocławskich, 
natomiast wykonawcą  ścieżki 
rowerowej przy drodze powia-
towej nr 2450P odc. Sapowi-
ce-Strykowo jest TAR-DROG 
Sp. z o.o. Spółka Komandy-
towa z Tarnowa Podgórnego 
i  PPHU „TOM-BUD„ S.C. z 
Dobieżyna.

Projekt współfinansowany 
z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego z Wiel-
kopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020.  RED

Trwa budowa węzła przesiadkowego 
w Stęszewie 

11 września br. w Spółce Ho-
dowla Zwierząt Zarodowych 
„Osowa Sień” odbyły się Do-
żynki Firmowe. Po Mszy św. 
dziękczynnej, odprawionej w 
Kościele w Przyczynie Gór-
nej, pracownicy, Zarząd oraz 
zaproszeni goście zebrali się 
przy siedzibie Zarządu, by 
świętować zakończenie żniw.

Uroczystość rozpoczęła się 
miłym akcentem, podczas któ-
rego Zarząd Krajowy Związku 

Piłsudczyków Rzeczpospolitej 
Polskiej reprezentowany przez 
generała okręgu Włodzimierza 
Pacelta oraz Prezesa Zarządu 
Jana Pabierowskiego wręczył 
Złote Krzyże Honorowe Kon-
sulowi Generalnemu Węgier 
dr Pala AttiliIlles, Dyrektor 
KOWR Małgorzacie Gośniow-
skiej-Kola, a także przewodni-
czącemu NSZZ „Solidarność” 
Oddział Leszno Karolowi 
Pabisiakowi. Jak podkreślano 

Złote Krzyże zostały nadane 
za umocnienie wiary i patrio-
tyzmu oraz krzewieniu wiedzy 
historycznej.

Po występach zespołu folk-
lorystycznego i obrzędach do-
żynkowych, w miłej rodzinnej 
atmosferze bawiono się do 
białego rana. 

Przybyli goście twierdzili, 
że te tradycje powinny trwać 
i być kultywowane w innych 
rolniczych Spółkach.  bg

Od stycznia 2022 r. mini-
malne wynagrodzenie będzie 
wynosić 3010 zł brutto. Rząd 
zaakceptował też nową mini-
malną stawkę godzinową za 
pracę. Od przyszłego roku bę-
dzie wynosiła 19,70 zł brutto. 

Wcześniej rząd przedstawił 
na Radzie Dialogu Społeczne-
go propozycję „minimalnej” 
w wysokości trzech tysięcy 
złotych, która nie została 
zaakceptowana przez stronę 
społeczną, jak i przez stronę 
pracodawców.  

Zmiana będzie dotyczyła 
ok. 2,2 mln Polaków, którzy 
pracują za najniższą stawkę.

– Na reszcie oczek iwana 
przez związkowców od 30 
lat zmiana ustawy o podatku 
dochodowym stała się faktem. 
Dzięki „Solidarności” będzie 
możliwość odliczenia składek 
związkowych od podatku do-
chodowego. To bardzo ważny 
krok w kierunku wzmoc-
nienia dialogu społecznego 
i przede wszystkim bardzo 
ważna decyzja, jeśli chodzi o 
aspekt finansowy dla każdego 
pracownika – podkreślił szef 
„Solidarności”.

– Jeżeli będzie można odli-
czyć tę składkę, to z pewnością 
część pracowników będzie 

chętniej przystępowała do 
związków zawodowych, a to 
przecież wzmocni dialog spo-
łeczny – wyjaśnił Piotr Duda.

Przewodniczący „S” zwró-
cił uwagę, że zmiana usta-
wy o podatku dochodowym 
przywróci równowagę między 
związkiem pracodawców a 
związkami zawodowymi. 

– Do tej pory tej równowagi 
brakowało. Pracodawcy mogli 
sobie składki na swoje konfe-
deracje przekazywać z kosz-
tów zakładu pracy, a składki 
związkowe musieliśmy prze-
kazywać po opłaconym przez 
nas podatku zaznaczył.

Złoty Krzyż Zasługi dla Karola Pabisiaka

Minimalna w 2022: 
3010 zł

Składkę związkową odliczymy 
od podatku

22 września nastąpił odbiór zadania pn. Przebudowa ulicy Stęszewskiej w Witoblu. W ramach 
którego wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej długości 325 m. Wykonawcą zadania 
jest firma SMOL-GAZ z Kórnika.

Odbiór ulicy Stęszewskiej w Witoblu
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zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

P.W MELBEX  M.W Łukaszewscy
Wolsztyn ul. Przemysłowa 7   

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14

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 

GMINA RAKONIEWICE / GMINA NOWY TOMYŚL

W dniu 18 września 
w Wiejskim Domu Kul-
tury w Borui Kościelnej, 
zespół wokalny "Jarzębina" 
działający przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym 
Tomyślu, obchodził jubile-
usz 35-lecia swojej działal-
ności. 

W imprezie uczestniczyło pięć 
zaprzyjaźnionych zespołów 
z terenu powiatu nowotomy-
skiego i nie tylko. Byli to: Ze-
spół Śpiewaczy Zbąszyńskich 
Seniorów, zespół "Wrzos" 
z Pniew, "Wiaruchna" z Urba-
nowa, "Wytomyślanie" oraz 
zespół "Grodziszczanie". Na 
tak zacny jubileusz przybyli 
również zaproszeni goście: 
Przewodniczący Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkanio-
wej  p.Zbigniew Markowski, 
wicestarosta p.Marcin Bram-
bor, Burmistrz Nowego Tomy-
śla p.Włodzimierz Hibner, dy-
rektor NOK-u p.Beata Baran, 
Kierownik Domu Dziennego 
Pobytu p.Anna Palicka, z-ca 
dyrektora I Akademickiej 
Szkoły Podstawowej p.Mi-
rosława Wojciechowska oraz 
pracownik Biura Komunikacji 
Społecznej przy UM p.Oliwia 
Tomaszewicz. Podczas spotka-
nia p.Elżbieta Kaffler, która 
od wielu lat pełniła funkcję 
Kierownika Klubu Osiedlo-
wego, przybliżyła w wielkim 
skrócie historię zespołu, który 
z powodzeniem do dnia dzi-
siejszego prowadzi p.Tomasz 
Tomaszewicz – pracujący 
obecnie w Nowotomyskim 
Ośrodku Kultury.

Goście mieli również okazję 
do obejrzenia krótkiego filmu 
dotyczącego działalności ze-
społu. Wszystkim członkom 
zespołu oraz członkom hono-
rowym wręczono listy gratu-
lacyjne. Po części oficjalnej 
w krótkim repertuarze wystą-
piła "Jarzębina". Wystrzeliły 
szampany, odśpiewano 100 lat 
i pokrojono jubileuszowy tort 
!!! Podczas imprezy wystą-

piły również zaprzyjaźnione 
zespoły. Do tańca przygrywał 
uwielbiany przez seniorów 

p.Szymon Ochla. Śpiewy i tań-
ce wybrzmiewały do późnych 
godzin wieczornych. 

Pani Agata Brychcy, która 
jest koordynatorem Klu-
bu Osiedlowego Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym 
Tomyślu, składa serdeczne 
podziękowania Panu Sta-
roście Nowotomyskiemu, 
Panu Burmistrzowi Nowego 
Tomyśla, Pani Prezes Banku 
Spółdzielczego oraz Pani 
dyrektor Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury za wspar-
cie tak ważnej dla seniorów 
imprezy. Dziękuje również 
wszystkim tym, którzy przy-
czynili się w jakikolwiek 
sposób do organizacji tego 
zacnego jubileuszu.

Jubileusz zespółu wokalnego "Jarzębina"

W miłej atmosferze upłynął 
członkom Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Rakoniewickiej 
wtorkowy wieczór 21września 
2021 r. Spotkanie miało na 
celu przyjęcie sprawozdań 
z działalności za 2020 r, a 
przede wszystkim omówienie 
bieżących spraw Towarzystwa 
oraz planów na najbliższy 
okres.

Frekwencja na zebraniu 
dopisała, gdyż po okresie 
obostrzeń związanych z CO-
VID członkowie zatęsknili 
za wspólnymi spotkaniami i 
rozmowami przy symbolicznej 
kawie. 

Plany działalności są bo-
gate i urozmaicone, niestety 
uzależnione bardzo mocno od 
sytuacji związanej z pande-
mią. W ofercie przedstawionej 

przez Prezes Janinę Lenart 
znajdziemy m.in. wyjazd do 
Muzeum Powstania Wielko-
polskiego w Poznaniu, spo-
tkanie z okazji 11 listopada, 
wspólne kolędowanie. Poza 
tym Towarzystwo chciałoby 
złożyć wniosek o nadanie ulicy 
w Rakoniewicach imieniem 
ks. Stefana Tomczak, gdyż 
w 2022 roku przypada 30. 
rocznica śmierci naszego ra-
koniewickiego proboszcza. Na 
stałe w kalendarz wpisane jest 
składanie kwiatów na grobach 
Powstańców Wielkopolskich 
oraz przy obelisku Michała 
Drzymały.

Liczymy bardzo, że nic nie 
pokrzyżuje naszych planów.

Agnieszka Wieczorek
TMZR im. Michała Drzymały 

w Rakoniewicach

Walne Zebranie członków 
Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Rakoniewickiej 
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Miejska i Powiatowa  
Biblioteka Publiczna  
w Nowym Tomyślu za-
prasza na fotograficzną 
wystawę plenerową, która 
zagościła na bibliotecznym 
skwerze, u zbiegu ulic  
Tysiąclecia i Witosa. 

Ekspozycja nosząca tytuł „Wo-
kół stołu…” jest prezentacją 
archiwalnych fotografii z za-
sobu Nowotomyskiej Galerii 
Internetowej i bibliotecznego 
Ośrodka Wiedzy o Regionie. 
Eksponowany materiał na-
wiązuje do lokalnych tradycji 
kulinarnych i ukazuje różno-
rodny klimat spotkań przy 
wspólnym stole.

Wystawa opracowana przez 
Grażynę Matuszak - specjalist-
kę ds. edukacji regionalnej, po-
wstała w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa, których  
hasłem przewodnim w roku 
2021 są “Smaki dziedzictwa”. 
Interpretacja tematu dawa-
ła wiele możliwości. Można 
było traktować go dosłownie 
lub poprzez tematy kulinarne 

podchodzić do niego w nowy, 
mniej oczywisty sposób.  EDD 
to cykliczny projekt społeczny 
i edukacyjny, którego celem 
jest promowanie różnorodno-
ści regionalnej obyczajowości, 
podkreślenie wspólnej tradycji 
europejskiej, propagowanie 

dialogu międzykulturowego. 
Służy on także przybliżeniu 
lokalnym społecznościom 
historii i kultury ich regionu. 
Ogólnopolskim koordynato-
rem obchodów Europejskich 
Dni Dziedzictwa jest Narodo-
wy Instytut Dziedzictwa.

Jeśli jesteście ciekawi 
jak dawniej biesiadowano, 
jakie były tradycje kuli-
narne i obyczaje lokalnej 
społeczności, koniecznie 
zajrzyjcie na ww. wystawę, 
która będzie dostępna do 18 
października!

Piątkowe popołudnie, 16 wrze-
śnia, na skwerze przy Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Nowym Tomyślu 
upłynęło w radosnej, rodzinnej 
atmosferze. Tego dnia biblio-
tekarki zachęciły dzieci i ich 
rodziców do przyłączenia się 
do akcji Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Trans-
portu, organizowanej nie tylko 
w naszym mieście, ale również 
w całej Polsce i Europie. 

Jest to znacząca inicjatywa 
Komisji Europejskiej, zachę-
cająca mieszkańców miast do 
zmiany niekorzystnych dla 
zdrowia przyzwyczajeń i wy-
brania alternatywnych, eko-
logicznych środków podróżo-
wania. Kampania ETZT trwa 
od 16 do 22 września każdego 
roku. Ma na celu promowanie 
zrównoważonego transportu 
w miastach i gminach oraz 
zmianę zachowań mobilno-
ściowych mieszkańców. 

Nowotomyskie bibliotekarki 
postawiły tego dnia na aktyw-
ność fizyczną, kontakt z naturą 
i doskonalenie umiejętności 
programowania. Dzieci i ich 
rodzice wzięli udział w Ro-
dzinnym Biegu z Przeszkoda-
mi, uczyli się programowania 
robotów Photon, poznawali 
przyrodę na Eko-pikniku z le-
śniczym Leśnictwa Bolewice 
- Zbysławem Ludwiczakiem 
i tańczyli energetyczną zumbę 
z Maritą Piechowiak. Ekolo-

giczna impreza była idealną 
sposobnością do znakowania 
rowerów i hulajnóg przez po-
licjantów z Komendy Powiato-
wej Policji w Nowym Tomyślu, 
a kończące się lato było okazją 

do rozstrzygnięcia konkur-
su pn. „Wakacyjne domino” 
oraz wręczenia dyplomów dla 
dzieci, biorących udział w pro-
jekcje: „Mała książka - wielki 
człowiek”. 

W czwartkowy wieczór, 23 
września, Miejska i Powia-
towa Biblioteka Publiczna 
w Nowym Tomyślu zaprosi-
ła miłośników słowa pisane-
go na wyjątkowe spotkanie 
Nowotomyskiego Piętra 
Wyrazów Literackich, któ-
rego bohaterką była Anna 
Nowaczyk. Promocja jej 
tomiku poezji

"Z przymrużeniem oka" od-
była się w ciepłej, familiarnej 
i bardzo przyjacielskiej atmos-
ferze. Wiersze czytała sama 
autorka, jej córki: Marta i Mo-
nika, wnuk Kuba oraz brat, 
aktor Andrzej Pieczyński. 
Piękną muzyczną dedykacją 
uraczył wnuk poetki - Jan. 

Anna Nowaczyk od lat jest 
związana z Nowotomyskim 
Piętrem Wyrazów Literac-
kich, a na  słynnej „ławecz-
ce poetów” zasiadła po raz 
pierwszy  w maju 2013 roku 
i od tej pory nieprzerwanie, 
pełna twórczego entuzjazmu, 
pozwala słuchaczom obcować  
z wychodzącymi spod jej pióra 
tekstami. 

Na jej debiutancki tomik 
wydany staraniem bibliotecz-
nej oficyny składają się wier-
sze, będące w części kroniką 
rodzinnych zdarzeń, wiersze 
zachęcające do zastanowienia 
się nad pewnymi zjawiskami 

i faktami, również te skłania-
jące do wyjścia poza schemat 
codziennych spraw, uważniej-
szego spojrzenia na siebie, 
zgłębienia sposobu myślenia 
i emocji otaczających nas osób,     
a nawet wiersze zachęcające 
do podjęcia wyzwania, jakim 
może być swoisty dialog z kul-
turową tradycją. A wszystko 
to w formie adekwatnej do 
tytułu: z przymrużeniem oka. 
Prezentowany zbiór poezji, 
obok samej autorki, współ-
tworzyli: Adam Rybarczyk, 
który opatrzył tomik pełnymi 
lekkości i dowcipu grafikami, 
Andrzej Pieczyński - aktor, 
brat poetki, czytający wiersze 
nagrane na dołączonej do 

książki płycie, Maciej Kuchar-
ski – twórca muzyki towarzy-
szącej czytanym wierszom na 
płycie oraz Lech Nawrocki, 
który opatrzył komentarzem 
napisane teksty. Niewątpli-
wą atrakcją wieczoru, poza 
czytanymi wierszami, była 
muzyczna, bardzo poetycka 
podróż, w którą zaprosił wnuk 
poetki – Jan Szwiec. W jego 
wykonaniu wybrzmiały m.in. 
utwory z repertuaru: Ryszarda 
Rynkowskiego, Artura An-
drusa i Jacka Kaczmarskiego.  
Nie zabrakło wierszowanych 
życzeń od nowotomyskich 
poetów, gratulacji i uścisków 
od rodziny i przyjaciół oraz 
od serca płynących dedykacji.  

Wokół stołu – fotograficzna wystawa plenerowa

Bibliotekarki w akcji Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Z przymrużeniem oka - promocja 
tomiku poezji Anny Nowaczyk

W czwartek, 23 września 
Burmistrz Nowego Tomyśla 
powierzył pełnienie obowiąz-
ków na stanowisku komendan-
ta Straży Miejskiej Pani Lidii 
Moncibowicz. Posiada ona 
ponad 10 lat doświadczenia 
zawodowego w nowotomyskiej 
Straży Miejskiej.

Przekazanie obowiązków 
na okres 3 miesięcy nastąpiło  
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Nowym Tomyślu, w 
obecności kadry kierowniczej 
magistratu oraz strażników.

Pani Lidia Moncibowicz 
posiada wykształcenie kie-
r u n kowe  p e d a gog icz n e  
o specjalności resocjalizacja 
penitencjarna oraz administra-
cja publiczna o specjalności 
bezpieczeństwo i porządek 
publiczny.

Nowy komendant Straży Miejskiej



Str. 6 POWIATY-GMINY
6 października 2021

Informujemy, że Gmina Mie-
dzichowo zakończyła budowę 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Trzciel Odbudowa 
- Prądówka na odcinku o dłu-
gości 0,800 km.

Wykonawcą robót była fir-
ma: INFRAKOM KOŚCIAN 
Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością spółka koman-
dytowo-akcyjna ul. Nowowiej-
skiego 4, 64-000 Kościan. 

Łączny koszt budowy drogi 
wyniósł 315 519,60 zł.

Inwestycja została dofinan-
sowana ze środków  Woje-
wództwa Wielkopolskiego w 
kwocie 224 125,00 zł na pod-
stawie Umowy Nr 53/2021 z 
dnia 22 lipca 2021 roku kwota 
113 500,00 zł oraz Umowy Nr 
90/2021 z dnia 2 czerwca 2021 
roku kwota 110 625,00 zł.

GMINA MIEDZICHOWO

11 września 2021 r. 
w Jabłonce Starej rolnicy 
z całej gminy Miedzichowo 
świętowali zakończenie 
żniw. Wielu gości było 
pod wrażeniem pięknych 
dekoracji oraz fantastycznej 
atmosfery, która towarzy-
szyła temu wydarzeniu.

Tegoroczne dożynki rozpo-
częły się korowodem do-
żynkowym z udziałem za-
proszonych gości. Korowód 
rozpoczął się w Alei Lipowej 
w Jabłonce Starej i zakoń-
czył się na placu przy Sali 
wiejskiej. Po zakończeniu ko-
rowodu rozpoczęła się msza 
św. polowa, którą odprawił 
Proboszcz Parafii św. Józefa 
w Silnej Ks. Piotr Tomaszew-
ski. Podczas mszy rolnicy 
dziękowali za tegoroczne 
owoce ziemi, wypraszając 
jednocześnie łaski na rok 
przyszły. Następnie po mszy 
św. Sekretarz Gminy Karoli-
na Łotecka wraz z sołtysem 
wsi Jabłonka Stara Dariuszem 
Zabawą powitali zaproszo-
nych gości. Następnie Wójt 
Gminy Miedzichowo Stani-
sław Piechota w swoim prze-
mówieniu  serdecznie podzię-
kował wszystkim rolnikom 
za tegoroczne plony. Docenił 
trud i ciężką pracę rolników 
oraz wspomniał o warunkach 
i przeciwnościach, z którymi 
muszą zmierzyć się rolnicy 
w swojej pracy.

Część ar tystyczną roz-
poczęto występem uczniów 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wlkp. w Mie-
dzichowie pod kierownic-

twem Pani Anny Łuczak. 
Na scenie zaprezentował się 
również Zespół Śpiewaczy 

„BOLEWICZANIE” pod 
kierownictwem Pani Cecylii 
Ślusarz.

Jak co roku podczas te-
gorocznych Dożynek odbył 
się już XVIII Turniej Wsi 

o Puchar Wójta Gminy. Do 
rywalizacji o puchar stanęło 
8 drużyn tj. Błaki, Bolewice, 
Jabłonka Stara, Lewiczynek, 
Łęczno-Toczeń, Miedzicho-
wo, Szklarka Trzcielska oraz 
Zachodzko.

W tym roku zawodnicy 
musieli się zmierzyć z konku-
rencjami tj. picie soku przez 
słomkę, rzut beretem do soł-
tysowego kosza, latające gąbki 
oraz konkurencja niespodzian-
ka- Wiejska sztuka. Konku-
rencja polegała na malowaniu 
karykatury sołtysa wsi Jabłon-
ka Stara.

Wyniki XVIII Turnieju Wsi 
o Puchar Wójta Gminy:

I miejsce - sołectwo Lewi-
czynek 

II miejsce - Szklarka Trz-
cielska 

III miejsce - Jabłonka Stara 
Zwycięzcy otrzymali na-

grody pieniężne oraz puchar 
przechodni Wójta Gminy Mie-
dzichowo.

Po ogłoszeniu wyników 
odbył się koncert zespołu The 
Medley. Jedyny polski zespół 
posiadającym pełne instru-
mentarium wykorzystywane 
w muzyce country. Grupa 
powstała wiosną 2001 roku 
i od początku swojego istnienia 
zjednała sobie szerokie grono 
wiernych fanów, ujmując słu-
chaczy charakterystycznym, 
rozpoznawalnym i niepowta-
rzalnym stylem. 

Tegoroczne dożynki zakoń-
czyły się zabawą taneczną, 
którą poprowadził DJ TOMI. 
Miejscowa społeczność oraz 
liczni goście bawili się do 
późnych godzin nocnych.

Przygotowane przez KGW 
„Kwiat Jabłoni” w Jabłonce 
Starej potrawy zadowoliły 
niejedno wybredne podnie-
bienie :)

Na dożynkach w Jabłon-
ce Starej zapewniono wiele 
atrakcji. Był Bazarek „EKO” 
z produktami lokalnymi, punkt 
konsultacyjno-informacyjny 
„Czyste Powietrze”, punkt 
konsultacyjno-informacyjny 
KRUS, animacje dla dzieci 
oraz plenerowy punkt szcze-
pień.

Całą imprezę poprowadził 
VitoWS.

W Jabłonce Starej świętowali rolnicy

Ostatnimi czasy pogoda nad 
biblioteką bywa nieciekawa. 
Wiatry i deszcze nie nastrajają 
do poczytajkowej zabawy w 
Zielonej Czytelni, ale dla nas 
to żadna przeszkoda.

W poniedziałek 20/09/2021 
na poczytajkach w Bolewicach 
postanowiliśmy przenieść się 
do biblioteki. Tym razem w 
kąciku gier, czytaliśmy książ-
kę „Powrót wieloryba” Benji 
Davies, czyli historię o pięknej 
przyjaźni Noriego i wieloryba, 
który uratował mu życie.

Poczytajki czekają i na Was. 
Kto się jeszcze nie zdecydo-
wał, niech nie zwleka. My 
radośnie zapraszamy wszyst-
kie maluchy i ich opiekunów 
na cotygodniowe spotkania w 
naszych bibliotekach. Ponie-
działki i wtorki są wasze. Nie 
możemy się doczekać, by Was 
zobaczyć.
Poczytajki w bibliotece:
a Bolewice 
– w poniedziałki o 15.30
a Miedzichowo 
– we wtorki o 14.30 Ostatnie nasze spotkanie 

(2.09.2021) rozpoczęliśmy 
w bibliotece. Razem z Pa-
nią Anią i Panią Agnieszką, 
uczyliśmy się jak z wrażliwo-
ścią patrzeć na świat i innych 
ludzi, oraz jak postawić się 
w w cudzej sytuacji. Po spo-
tkaniu w bibliotece, ruszyli-
śmy na warsztaty w terenie. 
Leśna droga prowadziła nas na 
Smolarnię, gdzie sami zorga-
nizowaliśmy ognisko. Dzieci 
same zbierały chrust. Potem 
smażyliśmy kiełbaski i opie-
kaliśmy bułki. Największą nie-
spodzianką okazały się pyszne 
pianki z ogniska. Zanim jed-
nak dotarliśmy na miejsce, na 
długiej trasie czekała nas masa 
ciekawych wyzwań i zagadek 
do odgadywania.

Ogółem zorganizowaliśmy 

6 spotkań z młodzieżą, w tym 
5 wypraw, z czego trzy za-
kończone zostały ogniskiem. 
W ramach projektu organizo-
waliśmy pogadanki z warsz-
tatami, podchody i wyprawy 
do lasu. Wspólnie tropiliśmy 
kulturę, poznawaliśmy jej 
różnorodne strony, a także 
uczyliśmy wrażliwości i tego 
jak rozumieć emocje swoje 
i innych. W między czasie 
pojawiły się również zajęcia 
z edukacji ekologicznej i ćwi-
czenia sprawnościowe dla ciała 
i umysłu. 

Bawiliśmy się w Bolewi-
cach, Miedzichowie i na Smo-
larni i za każdym razem dopi-
sywała nam pogoda. W spo-
tkaniach uczestniczyły dzieci 
z Gminy Miedzichowo, ale 
i nie tylko.

W dniu 14 września 2021r. do 
Gminy Miedzichowo  trafił 
kolejny transport żywności w 
ilości ponad 7 ton o wartości 
34.000 zł.

Artykuły żywnościowe po-
zyskane są ze Związku Sto-
warzyszeń Wielkopolskiego 
Banku Żywności w Poznaniu .

Żywność posiada długo-
terminową przydatność do 
spożycia i  trafi do potrzebu-
jących mieszkańców Gminy 
Miedzichowo.

Składamy serdeczne po-
dziękowania Panu Maciejowi 
Niedźwiedzkiemu za pomoc 
przy rozładunku.

Projekt ”Tropem Kultury” Poczytajki i zwierzęta oceanu

7 ton z Banku Żywności

Droga Trzciel Odbudowa - Prądówka
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28 września 2021 r. w Centrum Kultury w Trzcielu odbyła się uroczystość wręczenia medali 
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 8 parom małżeńskim, które zawarły związek małżeński 
w 1971 roku. Kolejne 2 pary nie wzięły udziału w uroczystości. Pan Jacek Ignorek–Sekretarz 
Gminy dokonał aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego 
uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Jubilaci z rąk Pana Sekretarza otrzymali listy 
gratulacyjne. Nie zabrakło również toastu, skromnego poczęstunku i miłej oprawy artystycz-
nej. W tym roku szanowni jubilaci to: Państwo Longina i Włodzimierz Taberscy, Felicja i Jan 
Kostrobała, Kazimiera i Jerzy Kołata, Krystyna i Henryk Strugała, Irena i Zenon Śron, Bożena 
i Zenon Szmidchen, Jadwiga i Bolesław Terlak, Henryka i Henryk Fusińscy, Jolanta i Tadeusz 
Hassa, Monika i Stanisław Nowakowscy. Wszystkim życzymy zdrowia, pomyślności i wielu 
dalszych wspólnych lat.

Robert Kaczmarek

50 lat pożycia 
małżeńskiego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel
    

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu 
Nr XVI/129/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel (w  granicach 
działek nr 963/1, 964, 967, 968, 970/1, 972/1 i 973), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 4  do 25 listopada 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  ul. Poznańska 22, 
66-320 Trzciel, pokój nr 9 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem http://bip.trzciel.pl.zakładka Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 9, w dniu 
25 listopada 2021 r. o  godz. 1300, za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez 
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online). Instrukcja i link do dyskusji publicznej zostaną 
podane na stronie: https://bip. trzciel.pl zakładka Ogłoszenia/Obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy: ustnie do proto-
kołu w siedzibie Urzędu Miejskiego, w formie elektronicznej na adres: urzad@trzciel.pl. –  za pomocą 
platformy ePUAP,–  podczas dyskusji publicznej. 

Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie osoby, dotyczące przetwarzania 
i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
Uwagi mogą być wniesione, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.

     Burmistrz Trzciela
     /-/   
     Jarosław Kaczmarek

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie Jasieniec, gmina Trzciel

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211 i 1551), a także na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Trzcielu 
Nr  XVI/129/2020 z  dnia 24 września 2020 r., zawiadamiam o zamieszczeniu danych o projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Jasieńcu 
w granicach działek  nr 963/1, 964, 967, 968, 970/1, 972/1 i 973,  a także o prognozie oddziaływania 
na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opinii Państwowego Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie.

Projekt przedmiotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do 
publicznego wglądu w dniach od 4 do 25 listopada 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trz-
cielu, w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcielu pod adresem: http://bip.trzciel.pl/
zakładka Ogłoszenia / Obwieszczenia.
Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu 
planu. Uwagi i wnioski mogą być wniesione:  w formie papierowej do Burmistrza Trzciela, w formie 
elektronicznej na adres urzad@trzciel.pl.,- za pomocą platformy ePUAP, –  podczas dyskusji publicznej, 
– z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. 
Uwaga lub wniosek powinny zawierać także oświadczenie, osoby składającej dotyczące przetwa-
rzania i udostępniania danych osobowych, na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.

     Burmistrz Trzciela
     /-/   
     Jarosław Kaczmarek

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016, Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję iż prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 
RODO przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych 
jest Burmistrz Trzciela. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Trzcielu za pomocą e-mail:  dpo@trzciel.pl . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej - szczegółowe 
informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Na początku września w Jabłonnie 
odbyło się tradycyjne „Święto Konia”. 
Organizatorem była jak zwykle pani 
Ewa Prządka oraz burmistrz dr. Gerard 
Tomiak. Na paradę wokół Jabłon-
ny wyjechało 45 bryczek. Następnie 
w odpoczynku gości na pięknej pola-
nie  częstowano kiełbaską i bułeczką.  
Po przyjeździe do „Swojskiej Zagrody” 
burmistrz Rakoniewic dr. Gerard To-
miak dokonał otwarcia Święta Konia. 
Rozpoczęły się konkursy Powożenia 
Zaprzęgów oraz Kawalerii Konnej. Były 
także konkursy dla dzieci i młodzieży, 
stoiska z akcesoriami jeździeckimi, sto-
iska z wypiekami KGW. Organizatorzy 
i zarazem gospodarze tego pikniku, 
serdecznie dziękują wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do pomocy 
i uświetnienia tego wydarzenia.

                             Franciszek Gwardzik

Święto Konia w „Swojskiej Zagrodzie”
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Z okazji 40. rocznicy 
tragicznych wydarzeń jakie 
miały miejsce 16 grudnia 
1981 r. w Kopalni Węgla 
Kamiennego WUJEK, 
grupa dziewięciu osób - 
przedstawicieli samorządu 
lokalnego, postanowiła 
upamiętnić ofiary tamtych 
dni.Wyruszyliśmy 26 wrze-
śnia, by dotrzeć na miejsce 
w sobotę 3 października. 

26 września 2021 r. w samo 
południe grupa wyruszyła 
spod rostarzewskiego ratusza 
w kierunku Katowic. Nie było-
by nic w tym dziwnego, gdyby 
nie fakt, że była to podróż na 
dwóch kołach. 

To bezprecedensowe wy-
darzeniepod nazwą Samo-
rządowy Rajd Rowerami do 
"Wujka"rozłożono nasiedem 
etapów – siedem dni, podczas 
których pokonaliśmy blisko 
350 kilometrów na rowerach. 

Podczas brutalnej pacyfika-
cji, komunistyczni funkcjona-
riusze, 16 grudnia 1981 roku, 
zastrzelili 9 górników, a wielu 
ranili. Wśród ofiar znalazł 
się Zenon Zając, mieszkaniec 
Gminy Rakoniewice, pocho-
dzący z Cegielska 22-latek. 
Wyjechał na Śląsk "za pracą", 
uczył się zawodu, pracował. 
W rodzinne strony wrócił 
w trumnie...

Pochowany na rostarzew-
skim cmentarzu górnik do-
czekał się pamiątkowej tablicy 
przy szkole podstawowej w Ro-
starzewie, której jest absolwen-
tem, Skweru Zenona Zająca 
na rynku oraz Izby Pamięci 
w rostarzewskim ratuszu. 

Oficjalnym organizatorem 
rajdu była Gmina Rakoniewice 
przy patronacie Śląskiego Cen-
trum Wolności i Solidarności 
w Katowicach. Partnerem 
finansowym rajdu była ENEA 
Oświetlenie Sp. z o. o. 

I Samorządowy Rajd Rowerami do "Wujka"

Dzień I 
26 września br. spod rostarzewskiego ratusza grupa dzie-
więciu osób oficjalnie wystartowała w I samorządowym 
rajdzie Rowerami do „Wujka”! Oficjalnego startu dokonał 
Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak. 
 
16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji KWK Wujek 
w Katowicach zginęło 9 górników: Jan Stawisiński, 
Joachim Józef Gnida, Józef Czekalski, Józef Krzysz-
tof Giza, Ryszard Józef Gzik, Bogusław Kopczak, 
Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk oraz Zenon Zając. 
 
Zanim jednak wyruszyliśmy, zapaliliśmy dziewięć 
symbolicznych zniczy na skwerze im. Zenona Zająca w 
Rostarzewie. 
 
Pierwszego dnia grupa miała do pokonania 65 kilo-
metrów, by dotrzeć do miejscowości Leszno. Pogoda 
dopisała, a na miejsce dotarliśmy koło godziny 18:00.

Dzień II
Minął kolejny, drugi już dzieńI samorządowego rajdu 
Rowerami do „Wujka”!
27 września br. grupa 9 rowerzystów pokonała trasę 

liczącą 45 kilometrów. Wyruszyliśmy z Leszna, by przez 
Rydzynę dojechać do Rawicza. Drugiego dnia również 
dopisała nam pogoda. Z uśmiechami na twarzach 
pokonywaliśmy kolejne kilometry podziwiając początek 
pięknej polskiej jesieni.

Dzień III
Minął trzeci dzień I samorządowego rajdu Rowerami 
do „Wujka”!
We wtorek 28 września br. wyruszyliśmy z miejscowości 
Rawicz, by dojechać do Trzebnicy. O godzinie 12:00 
zatrzymaliśmy się na kawę w miejscowości Żmigród, 
gdzie zostaliśmy bardzo miło ugoszczeni przez tamtejszy 
wydział promocji miasta. Wymieniliśmy się kontaktami i 
ruszyliśmy w dalszą trasę. Tego dnia ponownie dopisała 
nam pogoda. Wykręciliśmy 46 kilometrów!
  
 Łącznie, na liczniku mamy już 160 przejechanych 
kilometrów!

Dzień IV
 Środa 29 września br. minęła na odpoczynku i rege-
neracji. Piękna pogoda sprzyjała uczestnikom rajdu w 
zwiedzaniu Wrocławia - stolicy Dolnego Śląska.

Dzień V
Piątego dnia rajdu pokonaliśmy 40 kilometrów. Wy-
ruszyliśmy z miejscowości Lewin Brzeski w kierunku 
Prószkowa. Po drodze zatrzymaliśmy się w Dąbrowie 
Niemodlińskiej, gdzie zobaczyć mogliśmy piękną 
rzadkość architektoniczną w Europie - Zamek Dąbrowa 
z XVII wieku.

Zamek w Dąbrowie to dawna posiadłość magnacka, 
wznosząca się na wzgórzu o wysokości 184 m 
n.p.m. Dąbrowski zamek na Opolszczyźnie to jeden 
z najpiękniejszych obiektów w regionie. Wizytówką 
zamku zarówno w czasach historycznych, jak i obecnie, 
stały się oryginalne, skręcone kominy, niespotykane 
nigdzie indziej. To był ewenement w skali Europy i 
jest do dziś - element rozpoznawczy tego miejsca, 
choć więcej szczegółów zasługuje tu na uwagę. (źródło: 
polskieszlaki.pl)

Dzień VI
Szóstego dnia rajdu pokonaliśmy 75 kilometrów! Z 
Prószkowa dotarliśmy do Sierakowic. Był to najdłuższy 
z siedmiu etapów podróży. Kolejny raz dopisała nam 
pogoda.

 Dzień VII
Siódmego, ostatniego dnia rajdu pokonaliśmy 54 kilo-
metry. Z Sierakowic pedałowaliśmy już bezpośrednio 
do Katowic i Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, 
pod Pomnik Dziewięciu z Wujka.
 
Po dotarciu na miejsce, Burmistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, Dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidar-
ności Robert Ciupa, Dyrektor ROK Rakoniewice Gizela 
Ziółkowska oraz uczestnicy rajdu złożyli symboliczną 
biało czerwoną wiązankę kwiatów i zapalili 9 zniczy w 
imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Rakoniewice.
Po oficjalnym przywitaniu i przemówieniu mieliśmy 
okazję zobaczyć jeszcze nieotwarte nowo powstające 
Muzeum Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, w 
którym Dyrektor i jego załoga mogli przybliżyć nam bieg 
wydarzeń z grudnia 1981 roku.

Oficjalnym organizatorem rajdu była Gmina Rakoniewice 
przy patronacie Śląskiego Centrum Wolności i Solidar-
ności w Katowicach. Partnerem finansowym rajdu była 
ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. 
 
Łącznie pokonaliśmy 320 kilometrów na rowerach!

26.09.2021 - 3.10.2021 (Rostarzewo – Katowice) – Pamiętamy 1981–2021
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

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

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOMU

HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w użyczenie

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. 1990 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego podaje do publicznej wiadomości, 
że został sporządzony wykaz części nieruchomości, położonej
w Grodzisku Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Grodziskiego, przeznaczonej do oddania
w użyczenie jednostce samorządu terytorialnego.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego oraz na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.pgw.pl/m,6135,wykaz-czesci-nieruchomosci
-polozonej-w-grodzisku-wlkp-przeznaczonej-do-oddania-w-uzyczenie-jednostce.html
Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. 
przy ul. Żwirki i Wigury 1. 

Grodzisk Wielkopolski, 28.09.2021 r.

ZAPROSZENIE NA TURNIEJ SZACHOWY

W sobotę 23 października w auli grodziskiego Liceum odbędą się Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Grodziskiego w Szachach. To pierwszy tego typu turniej na naszym terenie od wielu lat. Zawody mają 
otwarty charakter, może w nich wziąć udział każdy chętny gracz znający reguły szachowej rywalizacji. 
Turniej zostanie rozegrany tempem 15 minut na zawodnika na dystansie 7 rund. Po zakończeniu 
turnieju wyłonieni i nagrodzeni zostaną zwycięzcy w kategorii OPEN oraz w kategoriach: juniorów do 
lat 18 i juniorów do lat 15, mieszkańców Powiatu Grodziskiego, uczniów Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Słowackiego w Grodzisku.

Zapraszamy do udziału w turnieju. Chętni mogą się zgłaszać w sekretariacie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. Słowackiego przy ul. 3 Maja 7 oraz przez serwis turniejowy www.chessmenager.com 
-https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5487036104441856 .

 Organizatorem turnieju jest Powiat Grodziski, Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego i ASSz 
Lipno Stęszew.

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

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

Za treść reklam, ogłoszeń i 
tekstów autoryzowanych redakcja 

nie ponosi odpowiedzialności. 
Redakcja ma prawo skrótów 

nadsyłanych listów
 i artykułów oraz zmian tytułów

m Powiat Grodziski

m Powiat Grodziski
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Odpowiadając na potrzeby 
mieszkańców i ich czwo-
ronożnych pupili, w Gro-
dzisku Wielkopolskim po-
wstał "Psi zakątek", czyli 
plac zabaw dla czworonogów. 
Projekt zrealizowany został 
w ramach Konkursu  "Gro-
dziskie Inicjatywy Społeczne 
2021". Celem projektu było 
stworzenie miejsca, w którym 
mieszkańcy gminy będą mogli 
bezpiecznie bawić się ze swo-
imi czworonogami, zapewnia-
jąc im niezbędną ilość ruchu.

Na realizację tego zadania, 
młodzi mieszkańcy czekali 
z niecierpliwością. Przed-
miotem inwestycji była bu-
dowa rowerowego placu za-
baw PUMPTRACK w wersji 
EASYPUMP, na którego skła-
da się około 255 m2 utwardzo-
nego asfaltowego placu z ele-
mentami małej architektury 
jak: ławki, stojaki na rowery, 
tablica regulaminowa i ko-
sze na śmieci. Całość została 
ogrodzona. 

Pumptrack to innowacyjny, 
zdobywający niezwykłą popu-
larność na świecie rowerowy 
plac zabaw przeznaczony do 
zbiorowej rekreacji. Wyrabia 
ref leks, zmysł równowagi, 
pewność siebie, obycie ze 
sprzętem rowerowym oraz 
kondycję fizyczną. Jest to 
pierwszy taki obiekt funkcjo-

nujący na naszym terenie.
Wartość zadania wyniosła 

275 544,26 zł, dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich 2014-2020 
– 175 328,00 zł. Wykonawcą 
była firma  „4Fun” Sp. z o.o. 
z Jeleniej Góry.

Plac zabaw dla czworonożnych pupili

Pumptarck oddany do użytku
W niedzielę, 12 września na 
terenie Centrum Ekologicz-
no – Edukacyjnego „Pod 
Chmurką” w Grodzisku 
Wielkopolskim odbył się 
tradycyjny Festyn przy 
Wiatraku.

Moc przygotowanych atrakcji 
przyciągnęła całe rodziny. 
Spotkanie przy wiatraku, jak 
zawsze miało charakter pro-
ekologiczny. Zależy nam bo-
wiem na promowaniu ochrony 
środowiska, zdrowego odży-
wiania, naturalnych metod 
wspierania odporności oraz 
zachowanie w pamięci tradycji 
młynarskich naszego miasta, 
poprzez przypominanie ich 
podczas dorocznego festynu. 
Były więc rozmowy o ziołach, 
zdrowa, domowa kuchnia 
serwowana przez niezawodne 
panie z Kół Gospodyń Wiej-
skich, rozmowy o miodzie, 
dyskusje jak sprawić by w 
okresie grzewczym powietrze 
nie zamieniało się w smogo-
wego smoka i wiele innych. 
Całość przeplatały wstępy 
artystyczne, w których mogły 
zaprezentować się miedzy 
innymi lokalne talenty.

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się mobilny punkt 
szczepień, z którego skorzy-
stało wiele osób. Na miejscu 
obecny był lekarz kwalifikują-
cy, członkowie OSP w Grąble-
wie, a panie z KGW Słocin 
częstowały szczepiących się 
słodkim upominkiem .

Tor przeszkód oraz szkoła 
pierwszej pomocy, spacer 
z ornitologiem, zwiedzanie 
wiatraka, to kolejne atrakcje, 
które czekały na uczestników 
festynu.

Walka o planetę to temat 
priorytetowy, dlatego nie usta-
niemy w edukacji i promocji 
proekologicznych zachowań 
wśród naszych mieszkańców.

Dziękujemy za ogromne za-

angażowanie wszystkim insty-
tucjom i organizacjom które 
wsparły organizację festynu, 
wzięły w nim czynny udział, 
a mieszkańcom dziękujemy za 
liczną obecność.

Liczymy, że nową wiedzę 
z zakresu ekologii, chętnie 
wprowadzać będziecie Pań-
stwo w swoją codzienność, 
wybierając zawsze to co zdro-
we dla was i dobre dla planety.

Grodziski Festyn przy Wiatraku

Po dwóch latach przerwy 
spowodowanej walką 
z epidemią koronawirusa, 
Grodzisk Wielkopolski 
powrócił w niedzielę 12 
września na biegową mapę 
Polski. Tym razem z zupeł-
nie nowym wydarzeniem 
biegowym jakim była GRO-
DZISKa SZYBKO DYCHA 
PO COVIDZIE.

Dystans 10 km, pozwolił na 
udział w biegu wielu miesz-
kańcom, którzy na co dzień, 
rekreacyjnie, przemierzają 
nasze lokalne ścieżki i szlaki.

Powrócili do nas również 
stali bywalcy Półmaratonu 
„Słowaka”, a także pojawili 
się nowi biegacze, którzy po 
raz pierwszy biegli w Gro-
dzisku Wielkopolskim, ale już 
zadeklarowali swój powrót do 
nas w kolejnych sportowych 
wydarzeniach.

Cieszymy się, że nasz 
bieg spotkał się z tak po-
zytywnym odbiorem. Że 
jego uczestnicy nie zawiedli 
się, a my mogliśmy dzięki 
wsparciu i zaangażowaniu 
ogromnej ilości osób, in-
stytucji, służb, sponsorów, 
wolontariuszy, po raz kolej-

ny osiągnąć organizacyjny 
sukces.

Jak ogromnym wyzwaniem 
logistycznym jest przygoto-
wanie biegu, którego trasa 
prowadzi przez centrum mia-
sta, nie trzeba nikogo prze-
konywać. Dlatego serdecznie 
dziękujemy mieszkańcom za 
wyrozumiałość, dziękujemy  
też sponsorom, bez pomocy 
których bieg nie mógłby 
się odbyć na tak wysokim 
poziomie, pracownikom Gro-
dziskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego za oznaczenie  

trasy, ustawienie całej strefy 
mieszczącej się na Starym 
Rynku, Strażakom oraz Po-
licjantom za zabezpieczenie 
trasy i kierowanie ruchem, 
Stołówkom Gminnym za 
przygotowanie posiłku, wo-
lontariuszom z grodziskiego 
Liceum Ogólnokształcącego, 
którzy obecni byli w biurze 
zawodów, na trasie biegu oraz 
w strefie mety, ratownikom 
medycznym czuwającym nad 
bezpieczeństwem uczestników 
biegu, policjantom oraz przed-
stawicielom firmy HUNTERS 
na rowerach, za zabezpie-
czenie poszczególnych grup 
startujących w biegu, indy-
widualnym kibicom i grupom 
kibicującym na trasie oraz 
wszystkim, którzy mają swój 
udział w organizacji niedziel-
nego biegu.

Mamy nadzieję, że spełnili-
śmy wasze oczekiwania.

Wyniki biegu dostępne są 
na platformie data sport.pl  : 
https://wyniki.datasport.pl/
results3409/

Pozdrawiamy serdecznie 
i czekamy na was podczas 
organizacji kolejnych im-
prez sportowych w naszym 
mieście.

GRODZISKa SZYBKO DYCHA PO COVIDZIE 
– dziękujemy, że byliście z nami
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Planowany koncert 15 
października br. w sali 
Prochownia w Jeżyckim 
Centrum Kultury  w Po-
znaniu z planowanego cyklu 
pt. „Posnania Sound” jest 
swoistym powrotem do 
tego, co było wyróżnikiem 
poznańskiej sceny mu-
zycznej, czyli EL Muzyki 
(określenie wymyślone 
przez poznaniaka Marka 
Bilińskiego i Czesława 
Niemena). 

29 września 1988 roku w Po-
znaniu zarejestrowano Sto-
warzyszenie Muzyki Elektro-
nicznej. Prezesem honorowyrn 
zgodził się zostać Czesław 
Niemen Wydrzycki.. EL Mu-
zyka w swoim założeniu miała 
być sekwencjonalna, wariacyj-
na, jest szczególnie predesty-
nowana do tego, by wyrazić 
- elan vital-pęd życia. Progre-
sywny rock dał jej zamiłowa-
nie do rozbudowanych suit, 
technologicznego filozofowa-
nia, podróży w wyobrażone 
światy albo w głąb własnych 
fantazji. Niekiedy z muzyki 
użytecznej wzięło się ilustra-
cyjne traktowanie tematów 
i opisowe tytuły kierujqce słu-
chacza w stronę określonych 
obrazów i emocji. Minęły lata, 
blisko trzy dekady, koniunktu-
ra na EL muzykę nie zmalała, 
a i muzycy - m.in Józef Skrzek, 
Romuald Andrzejewski, Grze-
gorz Stróżniak, Krzysztof 
Jarmużek, Piotr Wiza, Marek 
Manowski  Andrzej Karpiński  
pozostali jej wierni. Projekt 
„Posnania Sound” w swo-
im założeniu chce skojarzyć 

ze sobą różnorodne „silniki 
dźwiękowe „na zasadzie in-
terakcji i współpracy między-
pokoleniowej ze sobą poprzez 
koncert gwiazdy polskiej mu-
zyki elektronicznej Józefa 
Skrzeka oraz dopełnić prze-
strzeń wierszami poznańskich 
poetów: W. Bąka, Stanisława 
Barańczaka, Ryszarda Krynic-
kiego, Ryszarda Daneckiego, 
Witka Różańskiego i innych 
recytowanych przez poznań-
skich aktorów. Ta współpraca 
stanowić będzie niewyczer-
pany zbiór spektakularnych 
„dźwięków”, potrafiących 
„skusić” ale i zaskoczyć zu-
pełnie współczesną, na poły 
eksperymentalną partią solową 
syntezatora czy psychode-
licznym „skokiem w bok” 
innego instrumentu, żywym 
słowem a nawet w innym 

metrum, co prowadzi do nie 
bagatelnych rozwiązań. Senne 
słodko - gorzkie wizje, w któ-
rych nostalgiczne wspomnie-
nia przeszłości mieszają się 
z doświadczeniami codzien-
ności- na wyższym poziomie 
- tu i teraz. Taka otwartość na 
różne brzmieniowe nowalijki 
charakteryzuje współczesną 
scenę muzyki elektronicznej. 
Takie powinno być credo i tego 
się trzymajmy - jako status 
quo szeroko pojmowanej mu-
zyki elektroniczne Mamy już 
podpisaną umowę na występ 
Józefa Skrzeka, koncert panu-
jemy na piatek15 pazdziernika 
br godz.17. Patronat medialny 
Radio Poznań., kwartalnik 
Kulturalnik Poznański, Sto-
warzyszenie Autorów ZAIKS

Tekst:  Krzysztof Wodniczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Projekt Posnania Sound

Jak tylko dowiedziałem się 
o Pańskim pomyśle wskrze-
szenia Posnania Sound, 
czyli Poznańskiego Brzmie-
nia, od razu przyszło mi na 
myśl określenie El Muzyki, 
wymyślone przez pozna-
niaka Marka Bilińskiego i 
Czesława Niemena…
Dobre skojarzenie. El Muzy-
ka to była poznańska scena 
muzyczna, a ja chcę dziś 
pokazać i przywrócić to, co 
było i może być jej wyróżni-
kiem.

Jakie są zatem pierwsze 
nuty zdarzeń, które dziś 
inspirują Pana do realizacji 
wspomnianego pomysłu?
29 września 1988 roku w 
Poznaniu zarejestrowano 
Stowarzyszenie Muzyki 
Elektronicznej. Prezesem ho-
norowym zgodził się zostać 
Czesław Niemen Wydrzyc-
ki.. EL Muzyka sekwen-
cjonalna, wariacyjna, jest 
szczególnie predestynowana 
do tego, by wyrazić elan 
vital -pęd życia. Progresyw-
ny rock dał jej zamiłowanie 
do rozbudowanych suit, 
technologicznego filozofowa-
nia, podróży w wyobrażone 
światy albo w głąb własnych 
fantazji. Niekiedy z muzyki 
użytecznej wzięło się ilustra-
cyjne traktowanie tematów i 
opisowe tytuły kierujące słu-
chacza w stronę określonych 
obrazów i emocji. Minęły 
lata, blisko trzy dekady, 
koniunktura na EL muzykę 
nieco zmalała, ale .muzycy 
- Romuald Andrzejewski, 
Grzegorz Stróżniak, Ryszard 
Kniat, Zbigniew Łowżył, 
Krzysztof Jarmużek, Piotr 
Wiza, Krzysztof Kacper-

ski Bolesław Gryczyński, 
Marek Manowski, Andrzej 
Karpiński, Wojciech Szopka 
pozostali jej wierni. 

Proszę doprecyzować – co 
jest lub ma się stać wyróż-
nikiem El Muzyki?
Jej koryfeusze potrafili 
stworzyć pewien bastion 
muzyczny wyróżniający się 
na tle innych środowisk i 
ośrodków. Skojarzyli bowiem 
ze sobą różnorodne „silniki 
dźwiękowe”, współpracujące 
ze sobą oraz nowe, interak-
cyjne funkcje, które odzwier-
ciedlają naturalny sposób gry 
konkretnego instrumentu. Co 
najważniejsze, ta tendencja 
stanowi niewyczerpany zbiór 
spektakularnych dźwięków. 
Zaawansowane możliwości 
instrumentów rozbudzają 
muzyczną wyobraźnię dzięki 
prawdziwym brzmieniom 
zwiększonej kontroli oraz 
intuicyjnemu panelowi doty-
kowemu. 

Sprzyjają temu m.in. po-
jawiające się nowe modele 
instrumentów...
Dokładnie tak. Podarowu-
jąone aranżerom klawiszo-
wym obiecującą przyszłość. 
Dźwięki i brzmienia, to 
innowacyjna funkcjonalność. 
Zestawienie różnorodnych 
tonów (Versatile Tone) 
umożliwia grę realistycz-
nych flażoletów gitaro-
wych, basowych glissando 
i innych wariacji tonalnych 
charakterystycznych dla 
instrumentów strunowych. 
Zaś funkcja edycji brzmie-
nia umożliwia intuicyjnie 
tworzenie dźwięku dzięki 
prostemu operowaniu gałką. 

Korzystając z Synchro Start 
Stop zapewniają perfekcyjne 
„odegranie zamysłów mu-
zycznych” przez aranżerów 
dając możliwość systemu do 
odczytania rozbudowanych 
akordów ułatwia grającym 
wykorzystanie technicznych 
aranżacji. Nie zawsze musi 
to być muzyka elektroniczna, 
sentymentalnej nostalgii, czy 
jak chce brytyjski krytyk 
Simon Reynolds retroma-
nia zaczyna rządzić kultur 
a popularna już od dobrej 
dekady. 

Jakie będzie w tym wszyst-
kim miejsce dla artystów z 
nurtu muzyki eksperymen-
talnej?
Chętnie ugościmy przedsta-
wicieli przyszłości muzyki 
nawet tej eksperymentalnej 
jak i jej chwalebna przeszłość 
z ogromnym katalogiem wy-
dawniczym.Wszystkie te zna-
czące elementy mają w sobie 

szlachetność zakurzonych 
przebojów, refrenów sprzed 
wielu dekad, ale też intymną 
atmosferę EL muzyki tworzo-
nej w samotności. Potrafią 
„skusić” i ładną melodią, ale i 
zaskoczyć zupełnie współcze-
sną, na poły eksperymentalną 
partią solową syntezatora czy 
psychodelicznym „skokiem 
w bok” innego instrumentu, 
a nawet w innym metrum, co 
prowadzi do nie bagatelnych 
rozwiązań. Senne słodko 
- gorzkie wizje, w których 
nostalgiczne wspomnienia 
przeszłości mieszają się z 
doświadczeniami codzien-
ności- na wyższym poziomie 
- tu i teraz. 

Gdyby w jednym zdaniu 
scharakteryzować współ-
czesną El Muzykę, to jest 
ona…
…otwarta na różne brzmie-
niowe nowalijki. Takie 
powinno być credo tego się 
trzymajmy jako status quo 
szeroko pojmowanej muzyki 
elektronicznej.

Pośród jakiej publiczności 
ta muzyka, o której Pan 
mówi, może znaleźć najlep-
szy odbiór?
Myślę, że u wszystkich. 
Melomani poznańscy, jeżeli 
dowiecie się o planowanych 
koncertach EL Muzyki to 
bez oporu dajcie się zabrać 
na muzyczną ucztę przypra-
wiona solidną dawką bitów 
zarówno tych „retro” i współ-
czesnych, bo jest miejsce 
także na nową elektronikę. 
Melodie snują się na pograni-
czu jawy i snu oraz czystych 
przestrzeni brzmieniowych, 
wydestylowanych na pozio-

mie grawitacji ,gdzie mogą 
ci muzycy eksploatować 
nową przestrzeń muzycz-
ną. Różnorakimi formami 
ekspresji wyrażają oni w 
kompozycjach czynią sztukę 
czystą ukazującą na niezwy-
kłe piękno.Chętnie goszczą 
przyszłość, jak i jej chwaleb-
na przeszłość,niby nostalgie z 
dodatkiem retro.

Niezależnie od indywidual-
nych gustów melomanów, 
jaki jest cel odkrywania 
w nowej formie terminu, 
czy może bardziej zjawiska 
POSNANIA SOUND?
To ważny cel, bo po latach 
prosperity zaniedbano to 
określenie, nie znalazł się 
żaden teoretyk w Poznaniu, 
aby ten termin w należy-
ty sposób wypromować. 
Przecież muzyka ilustra-
cyjna, jako forma muzyki 
przestrzennej, żyje swoim 
życiem nie tylko w spek-
taklach teatralnych czy ob-
razach filmowych. Obecnie 
odbywają się liczne koncerty 
muzyki filmowej cieszące 
się wśród słuchaczy dużym, 
a nawet bardzo wielkim 
powodzeniem. Może po 30. 
latach i aktywności niektó-
rych z wymienionych wyżej 
muzyków uda się wprowa-
dzić do leksykonu konwencji 
stylistycznych to brzmienie, 
w sposób niekonwencjonal-
ny, po trosze nawet impro-
wizacyjny, ale mające swój 
„ matecznik” w Grodzie 
Przemysła. Zacznie się era 
EL muzyki i POSANANIA 
SOUND. Dzięki niej można 
częściej eksploatować nową 
przestrzeń muzyczną. Będzie 
też miejsce na nowe elek-

troniki, a melodie tworzące 
przez kompozytorów snują 
natchnione tonacje w dur i 
moll, a czyste przestrzenne 
brzmienie wydestylowane 
na wzór chemiczny realizują 
(nie)chciany skok w przy-
szłość IDM. Upomnieć się 
nie tylko należy, ale i trzeba 
o swoje miejsce na muzycz-
nej mapie Poznania dbać 
bowiem miejsce poznańskich 
twórców i wykonawców EL 
muzyki jest tak znaczące, że 
ich kompozycje zaskakują 
zarówno oryginalnością jak i 
dojrzałością,

Proszę powiedzieć, kiedy 
na żywo będziemy mogli 
spotkać się z El Muzyką?
Już wkrótce. Termin ten 
można i trzeba lansować 
„od zaraz”, od koncertów z 
cyklu POSNANIA SOUND 
w poznańskich klubach 
i domach kultury. Takie 
koncerty organizowane będą 
m.in. Pod Lipami, w Sloncu, 
w Bajce, w Wierzbaku z 
udziałem duetu muzyk - ak-
tor (np. Romuald Andrzejew-
ski - Janusz Andrzejewski, 
Piotr Wiza - Marek Klupś, 
Marek Manowski - Alek-
sander Machalica, Grzegorz 
Stróżniak - Michał Gru-
dziński). Będą one dobrą 
uwerturą do wspierania 
lokalnego brzmienia oraz 
niekwestionowanego poten-
cjału poznańskich muzyków 
i aktorów. Życie artystyczne 
Poznania w pełni zasługuje 
na określenie patriotyzm lo-
kalny. I tego się trzymajmy, 
bo jak nie MY, to kto?

Rozmawiał: Domini Górny
Zdj.: Hieronim Dymalski

Tak jak Prochownia w stoli-
cy prowadzona przez Wiel-
kiego aktora Wojciecha Sie-
miona, to poznańska Stara 
Prochownia staje się miej-
scem spotkań ludzi reprezen-
tujących środowisko muzycz-
ne. Nie tylko wykonawców, 
ale także melomanów roż-
nych gatunków muzycznych 
i konwencji stylistycznych.

Wielu z nas przyjęło zaprosze-
nie na kolejny koncert - audy-
cję w ramach comiesięcznych 
spotkań umuzykalniających 
for mę R A N DEZ VOUS 
o 6.10. Usłyszeliśmy garść 
standardów, coverów niczym 
z rogu obfitości skompono-
wanych w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych 
m.in. przez Johna Fogerte-
go, Boba Dylana, Poula Mc 
Cartneya, Raya Charlesa, 
Patta Boona, Cucka Barrego, 
Krzysztofa Klenczona, Sewe-
ryna Krajewskiego, Andrzeja 
Korzyńskiego, Józefa Krzecz-
ka, Mateusza Swięcickiego, 
Marka Sewena. Tych twórców 

przypomniał na duet wyko-
nawczy Piotr Kuhn - gitara, 
harmonjka ustna, śpiew i Woj-
ciech Szopka - instrumenty 
klawiszowe, śpiew.

Oto tytuły jakie wysłu-
chaliśmy i jakie mogliśmy 
wspólnie intonować- szcze-
gólnie refreny dobrze nam 
znane ; Hace You Ever Seen 
Rain, Speedy gonzalea, Good 
lake charm, I cant Stop Lo-
ving You, Bad moon rising, 
Wschód słońca w stadninie 
koni, Honky Tonk Women, 
Wspomnienie, Trzecia miłość 
żagle, Johnny B Good, Love 
me tender, Pod papugami, Go-
niąc kormorany,  Knock On 
Heavens Door, I hate It Heve. 

Ale zanim na estradzie 
pojawił się wspomniany duet 
wcześniej dali popis instru-
mentalny Jerzy Konopa - 
sax tenor, pianista Wiesław. 
Stieler i  wokalno - aktorski 
Sławomir Jaślar. Widownia 
była ty krótkim ( powiedział 
bym, że zdecydowanie za 
krótki), acz pięknym wystę-
pem poruszona.

Na wyżyny wzniósł się - 
nie po raz pierwszy w swojej 
karierze - tenor Sławomir 
Jaślar, który po aktorsku wy-
konał epitafium dla niedawno 
zmarłego Mistrza Komizmu 
Wiesława Gołasa, wylanso-
wany przez  Niego przebój 
„W Polskę Idziemy”. Bez za-
chęty, bez komendy uczestnicy 
koncertu wstali i w ten sposób 
oddali wyraz hołdu Wielkiemu 
Aktorowi.

Było ogólne poruszenie 
przekonaliśmy  się ze swoimi 
znajomymi, bo w tej ogólnej 
zabawie uczestniczyliśmy. 
Jeśli napiszę, że podczas wy-
stępu duetu Piotr - Wojciech 
tryskał żywioł niczym na 
uznanych koncertach i nostal-
gia, która nas prowadziła w  
określone zakamarki. Czuło 
się niezwykłą formę opisu 
świata pozwalającą na zrozu-
mienie ograniczeń gatunków 
z jakimi boryka się współ-
czesna muzyka - nie tylko 
urockowiona.

Tekst Kazimierz Miler         
Zdj.:. Hieronim Dymalski                     

Już wkrótce spotkamy się z El Muzyką
Z Krzysztofem Wodniczakiem, inicjatorem współczesnego POSNANIA SOUND, rozmawia redaktor Dominik Górny

Koncert Randes Vous o 6.10
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Ceny gazu idą w górę! Urząd 
Regulacji Energetyki zaakcep-
tował wyższe stawki za gaz 
największego detalicznego 
sprzedawcy gazu w kraju - 
PGNiG. Podwyżki cen gazu 
dla gospodarstw domowych 
wchodzą w życie od 1 paź-
dziernika 2021. 

Zapowiedziany wzrost cen 
gazu o października 2021 jest 
już trzecią podwyżką w tym 
roku. Najpierw w kwietniu 
ceny gazu wzrosły o 5,6%. 
Druga podwyżka, o 12,4%, 
weszła w życie 1 sierpnia. 
Od 1 października ceny gazu 
wzrosną o 7,4%.

Pojawiły się już oczekiwa-
nia wzrostu taryf na energię 
elektryczną. Enea prawdopo-
dobnie będzie wnioskować o 
40% ceny w taryfie od przy-
szłego roku. Inni sprzedawcy 
z urzędu prawdopodobnie 
wystąpią o podobne podwyż-
ki. Z szacunków  wynika, że 
Prezes URE zgodzi się na 
ponad 20% podwyżkę.

Trudno odnieść się i do-
konać bezstronnej oceny za-
powiedzi i realizacji podwy-
żek, które dotkną wszystkich 
mieszkańców kraju. Z jednej 
strony mocno propagowany 
program „Polski Ład”, a z 
drugiej strony rosnąca infla-
cja, wzrost cen produktów w 
sklepach, paliw, usług oraz 
podwyżki pozostałych opłat, 
to kwestie, które budzą naj-
większy niepokój ekonomicz-
ny mieszkańców, szczególnie 
seniorów, dla których wzrost 
cen oznacza - znaczne obni-
żenie standardu życia. Co nam 
zatem pozostaje? Pożyjemy – 
zobaczymy… 

Roman Szymański

To już trzecia podwyżka 
cen gazu w tym roku

„Poznań jest/powinien być 
wzorem dla innych miast/
gmin w zakresie kreatywnej 
polityki senioralnej“ – to 
przedmiot debaty, która 
odbyła się 30 września 
br.  w Jeżyckim Centrum 
Kultury. 

Polityka senioralna Miasta 
– oznaczająca całokształt po-
szczególnych działań, w przy-
padku Poznania ma prawne 
umocowanie w stosownej 
uchwale Rady Miasta wyzna-
czającej zakres merytoryczny 
tej polityki: „Polityka Senio-
ralna Miasta Poznania na lata 
2017-2021“ oraz  w specjalnie 
powołanej Radzie Programo-
wej ds. wdrażania i realizacji 
polityki senioralnej monito-
rującej realizację związanych 
z tą polityką zadań i dokonując 
przy tym ich ewaluacji. To 
już trzecia debata oksfordzka 
poświęcona tematyce osób 
starszych, zorganizowana 
w naszym mieście. Polity-
ka senioralna jest jednym 
z wiodących i priorytetowych 
zadań od lat realizowanych 
w Poznaniu. 

Od kilkunastu lat Miasto 
Poznań podejmuje różnorodne 
inicjatywy na rzecz poprawy 
jakości życia seniorów, a jest 
to ważne choćby z powodu, 
że populacja osób zaliczanych 
do tej grupy społecznej oscy-
luje w granicach 150 tysięcy 
mieszkańców. Poznań jest 
jedną z najszybciej starzeją-
cych się polskich aglomera-
cji. Ten trend demograficzny 
władze Miasta oraz Miejska 

Rada Seniorów, jako repre-
zentacja Seniorów zawczasu 
już zauważyły i wprowadzają 
działania, które mają przygo-
tować Poznań do zmian. Widać 
to zresztą w kilku ostatnich 
ogólnopolskich rankingach 
(„Otwarte Miasto” czy „Naj-
lepsze miasta dla seniorów”), 
w których Poznań wyróżnia 
się na tle innych ośrodków 
miejskich. 

Obecna sytuacja demogra-
ficzna Poznania oraz progno-
zy wskazują na konieczność 
kontynuowania aktualnych 
i planowania, oraz podejmo-
wania kolejnych działań pole-
gających w szczególności na 
wprowadzeniu coraz bardziej 
efektywnych instrumentów 
zapewniających jak najlepsze 
warunki życia poznańskich 
seniorów. Seniorzy stanowią 
bardzo zróżnicowaną grupę 
społeczną, stąd nie można 
postrzegać ich potrzeb i po-
tencjału w sposób jednakowy 
i jednowymiarowo. W grupie 

tej można wyróżnić zarów-
no osoby aktywne fizycznie 
i społecznie, samodzielne, 
utrzymujące satysfakcjonujące 
relacje z bliskimi i przyjaciół-
mi, jak i osoby, które potrze-
bują zachęty do aktywnego 
udziału w życiu społecznym 
miasta, które mają potencjał 
i chęć rozwoju, ale potrzebują 
rzetelnych informacji i wska-
zówek. Odrębną grupę stano-
wią seniorzy niesamodzielni, 
częściowo czy całkowicie za-
leżni od wsparcia innych osób 
czy instytucji. Stąd kierunki 
działań Miasta uwzględniać 
powinny potrzeby zarówno 
osób starszych samodzielnych, 
osób częściowo zależnych, 
które potrzebują czasowego 
wsparcia i opieki, jak również 
osób niesamodzielnych, cał-
kowicie zależnych od pomocy 
innych. Wspieranie seniorów, 
kreowanie i dostarczanie ade-
kwatnych usług w zakresie 
opieki medycznej, pomocy 
społecznej i sektora świadczeń, 

a także organizacja przestrzeni 
publicznej, integracja między-
pokoleniowa i aktywność spo-
łeczna osób starszych stają się 
jednym z ważniejszych priory-
tetów działań Miasta. Miasto 
ma do zaoferowania Seniorom 
wiele możliwości. Wśród nich 
między innymi: Aktywność 
społeczną rozumianą jako 
zwiększanie udziału Senio-
rów w aktywnych formach 
spędzania czasu wolnego; 
partycypację społeczną - wy-
rażającą się we wzmacnianiu 
samoorganizacji środowiska 
osób starszych; Włączenie 
cyfrowe poszerzające umie-
jętności posługiwania się no-
woczesnymi technologiami 
i narzędziami; Przygotowanie 
do starości – zwiększanie 
bezpieczeństwa, utrwalanie 
relacji międzypokoleniowych, 
kształtowanie pozytywnego 
wizerunku Seniorów.

Debata Oksfordzka jest for-
matem debaty publicznej, ma-
jącej otwierać na dialog i uczyć 

szacunku dla oponenta, co dzi-
siaj –w czasach widocznej wo-
kół słownej agresji – powinno 
zyskać zrozumienie celowości 
jej stosowania. Debata pozwa-
la też ugruntować umiejętności 
ważne dla aktywnej party-
cypacji w demokratycznym 
społeczeństwie,  które spowo-
dują osiągnięcie widzialności 
i słyszalności w środowisku 
senioralnym Poznania, te zaś 
zaowocują zdolnością skutecz-
nych zmian. Kolejny raz Deba-
ta wykazała potrzebę dyskusji 
i zaangażowania we wszelkie 
formy pomocowe i zaanga-
żowanie w partycypację spo-
łeczną, która przyczynia się do 
wzmocnienia samoorganizacji 
środowiska osób starszych 
poprzez wykorzystanie ich 
zasobów oraz zwiększenie 
wpływu osób starszych na 
decyzje dotyczące warun-
ków życia obywateli. Chodzi 
o to, by Seniorzy-społecznicy 
osiągnęli w swej praktyce 
demokratyczną widzialność 

i słyszalność, co zaowocuje 
zdolnością do zmieniania lub 
konstytuowania nowej, nie-
opresyjnej dla nikogo prze-
strzeni równych (eliminowanie 
egoizmu), oraz zwiększenie 
aktywności społecznej, która 
obejmuje działania mające na 
celu zwiększenie udziału osób 
starszych w aktywnych for-
mach spędzania czasu wolne-
go. Istotnym zagadnieniem jest 
włączenie cyfrowe obejmujące 
działania na rzecz zwiększania 
umiejętności posługiwania się 
nowoczesnymi technologiami 
i korzystania z nowych mediów 
przez osoby starsze, a także 
upowszechnianie i wdrażanie 
rozwiązań technologicznych 
sprzyjających włączaniu spo-
łecznemu oraz bezpiecznemu 
funkcjonowaniu osób star-
szych, oraz temat: przygotowa-
nie do starości realizowane po-
przez wzmacnianie trwałych 
relacji międzypokoleniowych, 
kształtowanie pozytywnego 
wizerunku osób starszych 
oraz zwiększanie bezpieczeń-
stwa seniorów i przemyślane 
i wielowymiarowe działania na 
rzecz edukacji seniorów i se-
niorek w zakresie bezpieczeń-
stwa osobistego i zdrowotnego. 
Dzięki tej formie dyskusji 
debata pozwoliła ugruntować 
umiejętności ważne dla aktyw-
nej partycypacji w demokra-
tycznym społeczeństwie, które 
spowodują osiągnięcie widzial-
ności i słyszalności w środowi-
sku senioralnym Poznania, te 
zaś zaowocują zdolnością do 
skutecznych zmian.

Roman Szymański

Miasto oferuje Seniorom wiele możliwości

„Kronika nieosądzonej 
zbrodni – 30 lat sprawy 
Jarosława Ziętary” to 
niezwykłapublikacja po-
święcona historii zabójstwa 
dziennikarza. Każdy może 
pomóc w jej wydaniu.

W przyszłym roku minie 30 
lat od jedynego w Polsce po-
rwania i zamordowania na 
zlecenie dziennikarza – Jaro-
sława Ziętary. Dotąd nikt nie 
został ukarany za popełnienie 
tej zbrodni. W związku z 
rocznicą jeszcze w tym roku 
ukaże się unikalny kalendarz 
książkowy na 2022 rok. Będzie 
on połączony z szczegółowym, 
ilustrowanym kalendarium 
sprawy Ziętary i bogatym 
wyborem poświęconych jej 
dodatków, wśród których będą 
też materiały dotąd nigdzie 
niepublikowane.

Wydanie „Kroniki nieosą-
dzonej zbrodni” nie jest przed-
sięwzięciem komercyjnym. Ma 
służyć upowszechnieniu wie-
dzy o sprawie Ziętary. Dlatego 
niemal cały nakład zostanie 
bezpłatnie przekazany studen-
tom dziennikarstwa, aby mieli 

możliwość bliższego poznania 
historii człowieka, który po-
niósł najwyższą ofiarę w imię 
wolności słowa i zaliczany jest 
dziś do prekursorów polskiego 
dziennikarstwa śledczego.

Pomysłodawcą wydania 
specjalnego kalendarza jest 
Krzysztof M. Kaźmierczak, 
kolega Jarosława Ziętary, który 
od 1992 roku zaangażowany 
jest w starania o wyjaśnienie 
zbrodni i pociągnięcie jej 
sprawców do odpowiedzial-
ności.

– Inspiracją były słowa Jarka 
Ziętary. W swoim kalendarzu 
na 1992 rok zapisał sobie jako 
cel: „muszę wytrwać”. Po 
latach to właśnie jego kalen-
darze, znalezione w nich za-
piski pomogły doprowadzić do 
przełomowego śledztwa. Po-
myślałem, że chyba nic lepiej 
nie uzmysłowi z czym mamy 
do czynienia w przypadku 
sprawy Ziętary niż specjalny 
kalendarz książkowy przedsta-
wiający wszystkie związane z 
nią wydarzenia z trzech dzie-
sięcioleci – wyjaśnia Krzysztof 
M. Kaźmierczak.

Kalendarium zaczyna się od 

zapisów jeszcze z 1991 roku, 
gdy Jarosław Ziętara rozpoczął 
swoje dziennikarskie śledz-
two, za które go zabito. Wśród 
materiałów uzupełniających w 
„Kronice nieosądzonej zbrod-
ni” znajdą się m.in. przykłady 
dorobku dziennikarskiego 
zamordowanego i fragmenty 
publikacji mu poświęconych. 
Dodatki wraz z kalendarium 
tworzą unikalne podręczne 

kompendium wiedzy o sprawie 
Ziętary. Zarazem publikacja 
jest w pełni funkcjonalnym 
kalendarzem na 2022 rok.

W wydaniu „Kroniki nie-
osądzonej zbrodni” pomóc 
może każdy, kto przyłączy się 
do zbiórki na stronie zrzutka.
pl/kalendarz – tam też znajdują 
się szczegółowe informacje o 
prowadzonej akcji. Wspierają-
cy otrzymają w podziękowaniu 
egzemplarze tego niecodzien-
nego kalendarza, inne książki 
na temat sprawy Ziętary oraz 
specjalnie przygotowane upo-
minki. Od efektów zrzutki 
zależy jaki nakład uda się wy-
drukować i ile kalendarzy trafi 
do adeptów dziennikarstwa.

Patronem głównym pu-
blikacji jest Polska Agencja 
Prasowa SA. Patronat hono-
rowy sprawują: Wojewoda 
Wielkopolski, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiegoi 
Prezydent Miasta Poznania. 
Medialnymi patronami są: 
Powiaty-Gminy, Głos Wielko-
polski, Nasz Głos Poznański, 
Radio Poznań, TVP3 Poznań, 
Wirtualna Polska i Telewizja 
WTK.

30 lat od zabójstwa dziennikarza J. Ziętary

W  urzędzie m. stołecznego 
Poznania odbyło się poże-
gnanie  Joanny Fiodorow, 
trzykrotnej olimpijki / Londyn 
2012, Rio de Janerio 2016, 
Tokio 2021 w rzucie młotem. 
Urodzona w Augustowie. Moją 
idolką była i jest Kamila Sko-
limowska, która nie mając 
jeszcze 18 lat zdobyła złoto 
olimpijskie w 2000 roku Syd-
ney powiedziała Joanna. Za-
częła interesować się sportem 
już w szkole.

Przeniosła się do Pozna-
nia otrzymując stypendium 

sportowe od władz miasta 
Poznania i Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
oraz klubu AZS - Organizacji 
Środowiskowej Poznań. Ze-
gnali Joannę w imieniu władz: 
miasta  z-ca prezydenta Jędrzej 
Solarski, Grzegorz Ganowicz - 
przewodniczący Rady Miasta 
Poznania, Ewa Bąk dyrektor 
Wydziału Sportu, w imie-
niu Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego

Jacek Bogusławski członek 
Zarządu, kierownictwo Aka-
demickiego Związku

Sportowego-Organizacji 
Środowiskowej Poznań. Były 
kwiaty, pamiątkowe puchary 
i uściski. Joanna Fiodorow 
podarowała przedstawicielom: 
władz miejskich,województwa 
i Klubowi AZS swoje koszul-
ki ze startów na igrzyskach 
olimpijskich. Podziękowała 
wszystkim za pomoc ,atmos-
ferę i opiekę. Swój najlepszy 
wynik uzyskała na mistrzo-
stwach świata w 2019 roku 
w Katarze - 76,35 m zdobywa-
jąc srebrny medal. Otrzymała 
od Gazety „Powiaty-Gminy 

„gazetę z artykułem od zawo-
dach w Chorzowie. Przechodzi 
do klubu sportowego  Pod-
lasie Białystok gdzie będzie 
trenerką Wojciecha Nowaka 
mistrza olimpijskiego w rzu-
cie młotem. Dla czytelników 
Powiaty-Gminy wpisała się 
ze sportowym pozdrowieniem 
Joanna Fiedorow.

Tekst: Zygmunt Tomkowiak

P.S. Wpis na artykule – „Dla 
czytelników Powiatów-Gminy 
ze sportowym pozdrowieniem 
Fiodorow.

Pożegnanie Joanny Fiodorow

Trudno odnieść się 
i dokonać bezstronnej 
oceny zapowiedzi 
i realizacji podwyżek

„



Str. 14 POWIATY-GMINY
6 października 2021GOŚĆ PORANNEj ROZMOWY RADIA POZNAń

Czy będzie przełom w sprawie 
śmierci Anny Karbowniczak? 
O śledztwie prokuratorskim 
i opinii biegłych opowiadała 
na naszej antenie dziennikarka 
"Głosu Wielkopolskiego" Justy-
na Piasecka. 

Z ustaleń prokuratury wy-
nika, że dziennikarka "Głosu" 
wyjeżdżała z ulicy podporząd-
kowanej i została potrącona 
przez busa. Zmarła na miejscu. 
Kierowca nie udzielił jej pomo-
cy i zbiegł z miejsca wypadku, 
po czym próbował z innymi 
osobami zacierać ślady.

"Ustalenia biegłego, powoła-
nego przez prokuraturę, całko-
wicie obala inny biegły" - mówi 
Justyna Piasecka.

Na naszą prośbę biegły sądo-
wy z wieloletnim doświadcze-
niem Jerzy Hyżorek sporządził 
własną opinię i ekspertyzę na 
podstawie tych samych mate-
riałów, do których dostęp miał 
powołany przez prokuraturę 
biegły Adam Pachołek. Mamy 
ustalenia biegłego Hyżorka, 
który stwierdził, że do potrą-
cenia doszło na pasie właści-
wym dla Ani - mówi Justyna 
Piasecka.

Prokuratura uznała na podsta-
wie opinii biegłego, że to Anna 
Karbowniczak była winna. 
Zarzuty postawiono tylko trzem 
osobom, kierowcy i pasażerom 
busa, za nieudzielenie pomocy. 
Anna Karbowniczak zajmowała 
się sprawami kryminalnymi. 
Przed śmiercią otrzymywała 
anonimy i pogróżki. W chwili 
zatrzymania kierowca busa był 
pod wpływem amfetaminy.

Poniżej cała rozmowa w audycji 
Kluczowy Temat:
Łukasz Kaźmierczak: Nic 
nie jest pewne, nic nie jest 
jasne, przynajmniej jeżeli 
chodzi o oficjalne śledztwo 
w tej sprawie. Wy zaczęliście 
prowadzić własne śledztwo, 
jeżeli chodzi o waszą redak-
cyjną koleżankę. Ustalmy 
fakty. Anna Karbowniczak 
3 września wychodzi na 
trening rowerowy. Co się 
dzieje dalej?
Justyna Piasecka: Dochodzi do 
wypadku w miejscowości Brze-
kiniec. Anna Karbowniczak 
wyjeżdża z drogi podporząd-
kowanej na główną. Wiemy, że 
doszło do wypadku. Z tego, co 
wiemy, co działo się po nim, 
to to, że kierowca ucieka i jaki 
jest skutek.

Kierowca był wcześniej ka-
rany.
Tak. Możl iwe jest też, że 
w chwili wypadku był pod 
wpływem amfetaminy, ale tego 
nie udało się ustalić. Na pewno 
był pod jej wpływem dzień 
później, ale badania krwi nie 
pozwoliły ustalić, czy był pod 
wpływem amfetaminy w chwili 
wypadku.

To jest to, co policja ustaliła 
na miejscu i zatrzymała dzień 
później kierowcę, a także te 
osoby, które mu towarzyszyły, 
a przynajmniej częściowo. 

Prokuratura wszczęła śledz-
two.
Początkowo zarzuty zostały 
postawione pięciu osobom, 
a ostatecznie z aktu oskarżenia 
wynika, że zarzuty mają trzy 
osoby, które jechały tym busem, 
czyli kierowca i dwóch pasaże-
rów. Są to zarzuty wyłącznie 
nieudzielenia pomocy. Trzeba 
wspomnieć, że po wypadku 
jego uczestnicy oraz inne osoby 
próbowały zatrzeć ślady tego 
wypadku i usunąć uszkodzenia.

Nie jest to okoliczność łago-
dząca.
Nie jest. To zwróciło naszą uwa-
gę, tym bardziej że prokuratura 
wycofała się z tych zarzutów 
i są tylko zarzuty nieudzielenia 
pomocy.

I nie ma zarzutu spowodo-
wania wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym.
Należy podkreślić, że proku-
ratura przyjęła tę wersję, że to 
Ania spowodowała wypadek 
i ona jest temu winna.

Dlatego się właśnie spotyka-
my, bo to nas wszystkich tak 
bardzo bulwersuje, że dzien-
nikarka Anna Karbowniczak 
stała się ofiarą tego wypadku, 
została jednocześnie obwi-
niona, że to ona wymusiła 
pierwszeństwo. W takich spra-
wach zawsze posługujemy się 
jakimiś dowodami, poszla-
kami, opiniami. Co sprawiło, 
że prokuratura uznała, że 
to Anna Karbowniczak jest 
winna temu, że zginęła?
Prokuratura bazowała na opinii 
biegłego z rekonstrukcji, która 
miała odpowiedzieć na pytanie, 
jak doszło do tego wypadku 
i jakie były jego okoliczności. 
W tej opinii jest dużo rzeczy 
niejasnych, niewyjaśnionych, 
niewiadomych. Biegły opierał 
się na domysłach tak naprawdę.

On chyba sam zaznacza, że 
pewnych rzeczy nie był w sta-
nie ustalić.
Dokładnie. Mamy w jego opi-
nii jasno wskazane, że nie da 
się określić prędkości, z jaką 
poruszał się bus.

To jest chyba fundamentalne 
w tej sprawie.

Tak, jest fundamentalne. Póź-
niej, jak się dowiadywali-
śmy, nie da się tego ustalić 
ze względu na różne ślady, 
w tym ślady hamowania, które 
zostały niby zabezpieczone, 
znajdują się w aktach sprawy, 
są zdjęcia jakichś śladów 
hamowania, ale nie wiemy, 
czy to są ślady hamowania 
tego busa.

To nie da się tego sprawdzić?
Da się, tylko mamy problem 
taki, że policja niezwymiarowa-
ła tych śladów, nie zmierzyła ich 
odpowiednio.
Policja popełniła błąd podczas 
zabezpieczenia tych śladów, 
jeżeli chodzi o miejsce zda-
rzenia?
Można to tak uznać. Ale mamy 
ślady hamowania, które należą 
być może nie do tego busa. Tym 
bardziej należy zwrócić uwagę, 
że osoby, które jechały tym 
busem stwierdziły, że żadnego 
hamowania nie było. Biegły, 
powołany przez prokuraturę, 
oparł się na twierdzeniu tych 
uczestników, kierowcy i pasa-
żerów, że prędkość, z którą się 
poruszali, była niewielka, bo ok. 
50-60 km/h.

Czyli dał wiarę na słowo tym, 
którzy brali udział w tym 
wypadku.
On tak przyjął. To było jego 
założenie i na tego podstawie 
dalej bazował i wykazywał 
swoją opinię.

Czy na tej podstawie, też do-
mysłów, nie mając prędkości, 
da się stwierdzić, że to Anna 
Karbowniczak spowodowała 
ten wypadek?
To już pytanie do biegłego. 
On też wskazał, że nie potrafi 
dokładnie określić, w którym 
miejscu na skrzyżowaniu doszło 
do wypadku. Wskazał, że Ania 
miała wyjechać wprost pod nad-
jeżdżający samochód. Przyjął 
jakieś założenia i wyliczenia, 
że tak było. Opinię biegłego 
Adama Pachołka całkowicie 
obalił inny biegły.

Redakcja Głosu Wielkopol-
skiego zajęła się tą sprawą. Co 
tak naprawdę stało się, oprócz 
tego, o czym Pani mówi, co 
wam nie pasuje, że stwierdzili-

ście, że musicie przeprowadzić 
własne śledztwo?
Dużo niejasnych i niepokoją-
cych informacji. Jeżeli pro-
kuratura wycofuje większość 
zarzutów, w tym te o zacie-
raniu śladów wypadku. Tak 
naprawdę kierowca ucieka, 
nikt nie udziela pomocy, na-
stępnego dnia mamy sytuację 
zacierania śladów oraz kwestię 
amfetaminy.

Tego, że dzień później był pod 
wpływem.
Tak, był pod wpływem amfe-
taminy. Okazuje się później, że 
mają też bogatą kartę karną. To 
nie są osoby, które nie miały 
problemów z prawem. Stwier-
dziliśmy, że chcemy wyjaśnić 
i zbadać na nowo, przyjrzeć się 
okolicznościom i faktom.

Zacytuję fragment oświad-
czenia, które redakcja głosu 
wydała w tej sprawie. „Dzia-
łania prokuratury w świetle 
zgromadzonej przez nas wie-
dzy na ten temat, uważamy 
za niedopuszczalne, urąga-
jące poczuciu sprawiedliwo-
ści i niemające uzasadnienia 
w faktach znanych, opisywa-
nych przez naszych dzien-
nikarzy i kolegów z innych 
redakcji”. To brzmi jak votum 
separatum wobec działań 
organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości.
Tak. Po tym apelu, w którym 
zadeklarowaliśmy powołanie 
zespołu śledczego, sprawą po-
stanowiła zająć się Prokuratura 
Krajowa, żeby to przeanali-
zować.

Apelowaliście też o to, żeby 
objęła to jakimś nadzorem.
Tak. Deklaracja padła. Minęły 
dwa miesiące i nie wiemy, czy 
prokuratura...

To będziecie pewnie cisnęli 
i nie odpuścicie.
Tak, cały czas to robimy i czeka-
my na odpowiedź prokuratury. 
Wracając do naszych ustaleń, 
bo chyba to jest najważniejsze 
w tej sprawie. Na naszą prośbę 
biegły sądowy z wieloletnim 
doświadczeniem Jerzy Hyżo-
rek sporządził własną opinię 
i ekspertyzę na podstawie tych 
samych materiałów, do których 

dostęp miał powołany przez pro-
kuraturę biegły Adam Pachołek.
To są dwie, kompletnie różne 
opinie, dwie różne prawdy, 
dwie tak skrajnie zaprzecza-
jące sobie, że właściwie aż 
niemożliwe, żeby dwóch ludzi, 
którzy się tym zawodowo 
zajmują, mogło podjąć tak od-
mienne wnioski w tej sprawie.
Bardzo nas to zdziwiło, jak to 
możliwe. Mamy z jednej i dru-
giej strony fachowca i skąd taka 
rozbieżność.

On stwierdza, że byłby w sta-
nie oszacować, może nie tyle 
dokładną prędkość, co stwier-
dził, że na pewno nie było to 
50 km/h.
Oszacował. Mamy w tej opinii 
prędkość uderzenia samochodu 
w Anię, która została oszacowa-
na na 96 km/h.

No to nie jest 50 km/h.
To nie jest 50 km/h. Możliwe, 
że ta prędkość była jeszcze 
większa, jeżeli wziąć pod uwa-
gę te ślady hamowania. Tam 
dopuszczalna była prędkość 
90 km/h i zastanawiające jest 
to, skoro kierowca, czy pasażer 
zeznali, że jechali z prędkością 
50-60km/h, to jakie mieliby ku 
temu powody?

Poza obszarem zabudowa-
nym. Przeprowadzaliście na 
miejscu eksperyment. Gdy-
by to było te deklarowane 
50km/h, to wygląda na to, że 
Anna Karbowniczak by żyła.
Tak. Samochód zdążyłby wy-
hamować, gdyby jechał z tą 
prędkością.

Jestem laikiem, ale naogląda-
łem się tylu filmów, że byłbym 
w stanie stwierdzić, że w takiej 
sytuacji robi się eksperyment, 
próbuje się symulować to 
żeby w miarę odtworzyć. To 
są przecież naturalne zasady 
działania w czasie prowadze-
nia dochodzenia, czy śledztwa.
Oczywiście, tylko nie mamy 
wszystkich dowodów w tej 
sprawie, bo bazujemy na wielu 
domysłach.

Tym bardziej eksperyment. 
Macie dowód, którego nie uję-
to. To jest zbite prawe luster-
ko, które jest być może naj-
ważniejszym dowodem. Jak 
przeczytałem to, to otworzyły 
mi się oczy, bo to pokazuje tę 
sprawę w innym świetle.
Mamy ustalenia biegłego Hy-
żorka, który stwierdził, że do 
potrącenia doszło na pasie wła-
ściwym dla Ani. Zacznijmy od 
tego, że kiedy Ania dojechała 
z drogi podporządkowanej do 
tego skrzyżowania, to z odległo-
ści co najmniej 62 metrów wi-
działa nadjeżdżający samochód. 
Uznała, że zdąży przejechać, 
skręcić w lewo i wjechać na swój 
właściwy pas. Jak ustalił biegły 
Hyżorek, tak właśnie było i ona 
zdążyła tam wjechać. Pojawia 
się sytuacja niewyjaśniona, 
być może to kwestia motywu 
kierowcy, dlaczego kierowca, 
jadąc swoim pasem ruchu, zjeż-

dża nagle na przeciwległy pas 
i uderza w Anię.

Ona już się znajdowała na tym 
pasie, na którym w ogóle nie 
powinno go być, bo to pas do 
jazdy z przeciwnego kierunku. 
To lusterko świadczy o tym, że 
nim zahaczył, bo jak inaczej, 
skoro ona była na lewym pasie.
Dokładnie. Tu są te ustalenia 
całkowicie...

Nie ma po tym śladu w oficjal-
nych aktach sprawy. Jeszcze 
jedna rzecz, która budzi duże 
wątpliwości. Anna Karbow-
niczak zajmowała się tym, 
czym Pani się zajmuje, czyli 
sprawami kryminalnymi, 
trudnymi niekiedy sprawami 
dotyczącymi działań policji, 
prokuratury. Ostatnia rzecz, 
to makabryczna zbrodnia 
śmierci dwuletniego Marcela 
z Chodzieży. Anna Karbow-
niczak otrzymywała anonimy 
z pogróżkami i groźbami. 
Ostatni otrzymała chyba 
dzień przed śmiercią. Wiąże-
cie to jakoś ze sobą?
Ostatni anonim nie był na dzień 
przed śmiercią, ale kilka dni 
przed. Dzień przed śmiercią 
Ania zgłosiła prokuraturze fakt 
tych pogróżek.

To może też jest symboliczne?
Jest dużo, za dużo zbiegów 
okoliczności w tej sprawie. Były 
tak naprawdę trzy anonimy. 
Prokuratura znalazła, ustaliła 
i oskarżyła autora jednego z tych 
anonimów. Jeden z anonimów 
zawierał groźby związane ze 
sprawą Marcelka.

Sprawa oskarżenia twórcy 
tego anonimu jest rozwojowa?
Wobec dwóch anonimów mamy 
umorzenia spraw z powodu 
niewykrycia sprawcy. Wśród 
nich jest osoba, która groziła 
Ani śmiercią.

To było realne, czy takie hej-
terstwo dla hejterstwa?
Myślę, że mogło to być realne 
i skoro zostało to zgłoszone 
i nie były to pierwsze tego typu 
anonimy, to sprawa musiała być 
poważna.

Jest Pani skłonna uwierzyć 
w to, że Anna Karbowniczak 
zginęła dlatego, że zajmowała 
się taką sprawą. Ktoś celowo 
to zrobił, czy to zbyt daleko 
idące wnioskowanie?
Ciężko to jednoznacznie stwier-
dzić. Z tyłu głowy gdzieś 
się pojawia myśl, że można 
to połączyć, ale czy tak jest 
faktycznie?

W tym momencie wiemy tyle. 
Być może sprawą ponownie 
zajmie się prokuratura. Pew-
nie będzie wniosek rodziny 
pokrzywdzonej poprzez peł-
nomocnika. A wy stawiacie 
na razie wołowymi literami 
pytanie: „Czy dojdzie do prze-
łomu w sprawie śmierci Anny 
Karbowniczak?”. My też to 
pytanie zadajemy i będziemy 
śledzić tę sprawę.

Kierowca zabił Anie, a prokurator umorzył
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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
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W dniu 19 września br.  
na strzelnicy Bractwa Kur-
kowego w Opalenicy odbył 
się historyczny turniej 
strzelecki o godność Króla 
Żniwnego Okręgu Poznań-
skiego ZKBS RP. W tym 
roku miał on wyjątkowy  
ceremonialny charakter . 
Gdyż ostatni okres pande-
miczny przyczynił się  
do pewnej stagnacji w dzia-
łalności wielu Bractw. 

Co spowodowało , iż w tym 
roku , również jako wydarze-
nie historyczne , podczas tego 
turnieju strzelano dodatkowo 
o miano Króla Zielonoświąt-
kowego Okręgu Poznańskiego. 
Tegoroczny dubel królewski 
przysporzył się licznej fre-
kwencji gości z wielu bractw 
okręgu poznańskiego. Choć 
nie tylko. Odwiedziło nas 
również wielu gości z po za 
tego okręgu. Za co już teraz 
serdecznie wszystkim dzię-
kujemy.              

Wyjątkowości zaś , dodała 
uroczystość poświęcenia no-
wego sztandaru Bractwa Kur-
kowego w Opalenicy. Całość 
wydarzenia rozpoczęto uro-
czystą mszą świętą w intencji 
Bractw Kurkowych , na której 
właśnie mogliśmy uczestni-
czyć w ceremonii poświęcenia 
sztandaru Bractwa z Opaleni-
cy. Zaś homilia wygłoszona 
przez opalenickiego kapelana 
, dodała siostrom i braciom 
otuchy do tworzenia jeszcze 
większej jedności brackiej. Po 
mszy zaś  poczty sztandarowe, 
siostry i bracia oraz goście 
honorowi w akompaniamen-
cie Orkiestry Brackiej, prze-
szli barwnym korowodem na 
strzelnicę . Tam Prezes Okręgu 
Poznańskiego Brat Jan Mazur 
dokonał uroczystego otwarcia 
turnieju strzeleckiego. Podczas 
tej części spotkania, byliśmy 
też świadkami wyjątkowej ce-

remonii pasowania i przyjęcia 
dwóch osób w szeregi Braci 
i Sióstr Kurkowych  w Opa-
lenicy. A tak liczna i zacna 
widownia dodała dodatkowych 
emocji , a nowym członkom 
otuchy do współuczestnictwa 
w tworzeniu brackiej jedno-
ści. Czego im z całego serca 
życzymy . 

W dalszej części spotkania 
, uczestnicy turnieju zanim 
przystąpili do zmagań strze-
leckich, uraczyć się mogli 
miejscową ludową kuchnią, 
którą przygotowali siostry 
i bracia z Opalenicy. Najlep-
szym  zaś smakołykiem i ku-

linarną ucztą stał się pieczony 
dzik w kaszy.

W tegorocznym turnieju 
oprócz głównych konkurencji 
przygotowano wiele atrakcji 
towarzyszących. w ramach re-
laksu strzeleckiego było można 
sprawdzić swoje umiejętno-
ści między innymi do tarczy 
Brackiej, Tarczy Burmistrza 
Opalenicy czy dla Pań. Nato-
miast miłośnicy broni krótkiej 
, wypróbować mogli swych 
sił na strzelnicy 25 metrowej. 
Emocji było co nie miara . Tym 
bardziej, iż na zwycięzców 
czekało wiele atrakcyjnych 
nagród. A między zmagania-

mi strzeleckimi, w Celestacie 
Brackim , zauważyć było moż-
na iście rodzinne konwersacje 
sióstr i braci. Niestety ostatni 
okres pandemiczny przyczynił 
się do ograniczenia kontaktów 
naszych Bractw. A jak sama 
nazwa głosi, ideą jest jedność 
bracka , której fundamentem 
są spotkania integracyjno - 
sportowe.

Zmagania w zawodach 
trwały do późnego popołudnia. 
Ale w końcu udało się wyłonić 
najlepszych strzelców. W kon-
kurencjach towarzyszących 
najlepsze wyniki uzyskali :

1. Król Żniwny KBS Opale-
nica i I miejsce zdobyła Justyna 
Wójcik-Domagała, I rycerz 
Kamil Jędrzejczak, II rycerz 
Marek Cichy

2. Mistrz Żniwny Strzelców 
I miejsce Maciej Szłapka, II 
miejsce Bogumił Szwebów, III 
Jędrzej Przybylski

3. Pistolet Sportowy I miej-
sce Michał Mielcarek, II miej-
sce Mirosław Dolata, III Jerzy 
Szulc

4. Tarcza Bracka I miejsce 
Zdzisław Kaczmarek, II miej-
sce Krzysztof Chraplewski, III 

Artur Osiński.
  5.Tarcza o Nagrody I miej-

sce Mateusz Głowacz, II miej-
sce Zdzisław Kaczmarek, III 
Mirosław Dolata.

  6.Tarcza Burmistrza Opa-
lenicy I miejsce Zdzisław 
Kaczmarek, II Jan Ciszewicz, 
III Damian Łabudka.

  7. Strzelanie dla Pań I miej-
sce Renata Maciejewska, II 
Sylwia Zawadzka, III Agniesz-
ka Krysmann.

     
Odbyło się również strzela-

nie o godność Króla Zielono-
świątkowego oraz Króla Żniw-
nego Okręgu Poznańskiego 
ZKBS RP wyłaniając nowych 
następców na A.D 2021 : 

Król Zielonoświątkowy 
Okręgu Poznańskiego
Fundator Kura: Jan Mazur 

Król Okręgu Poznańskiego 
ZKBS RP,A.D 2019 

I miejsce i Królem Zielono-
świątkowym  A.D 2021 został– 
Zbigniew Kracz  KBS Mosina

I rycerz : Zdzisław Jakubow-
ski Kórnicko-Bniskie Bractwo 
Kurkowe, II rycerzem zaś 
został : Piotr Nowak KBS 
Opalenica

Król Żniwny Okręgu Fundator
Kura: 
Roman Wieczorek Król
Okręgu Poznańskiego ZKB-

SRP,A.D 2019: 
I miejsce i Królem Żniwnym 

A.D 2021 został: Jan Cisze-
wicz KBS Dolsk

I rycerzem: Eugeniusz 
Richter KBS Zbąszynek, 

II rycerzem został: Roman 
Wieczorek KBS Opalenica.

Na zakończenie prezes okrę-
gu Brat Jan Mazur wraz z do-
tychczasowym Królem Żniw-
nym Romanem Wieczorkiem, 
dokonali koronację nowych 
królów i rycerzy a wraz z pre-
zesem Bractwa Kurkowego 
w Opalenicy Fryderykiem 
Pąpką , dokonali wręczania na-
gród za pozostałe konkurencje.  

Wszystkim zwycięzcom 
gratulujemy. Nowym królom 
życzymy owocnego i godnego 
reprezentowania naszego okrę-
gu. A wszystkim przybyłym 
gościom dziękujemy za przy-
jęcie zaproszenia i tak liczną 
frekwencję. 

Z brackim pozdrowieniem
Fryderyk Pąpka 

„Król Żniwny Okręgu Poznańskiego” 
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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS 
AUTA OD 14 ROKU ŻYCIA 

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

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

BEZ PRAWA JAZDY KATEGORII „B”

REKLAMA


