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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

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZtYN uL. 5 StYcZNIA 22  
RAKONIEWIcE uL. POcZtOWA 26

GROdZISK WLKP. uL. BuKOWSKA 11

tel.   509 408 163

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKuP SuROWcÓW WtÓRNYcH

tel. 536-859-982

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

SKUP ZłOMU

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

SKuP ZŁOMu
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PON-Pt 8:00- 16:00
SOBOtA 8:00- 12:00  

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

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

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

I. Z. Grześkowiak Stodolsko 23a k./Rostarzewa 
tel. 608 753 644  e-mail: bombki@o2.pl 

www.szklanebombki.pl

Przyjmujemy zamówienia na ozdoby choinkowe w każdym 
asortymencie  i każdej ilości dla zakładów pracy  i osób prywatnych
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Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami na terenie 
naszej gminy stanęły kolej-
ne pojemniki w kształcie 
serca, do którego wrzucać 
można plastikowe nakrętki. 

Przypomnijmy, że gdy taki 
pojemnik się zapełni, nakrętki 
są sprzedawane w skupie, a 
zebrane za nie środki zasilą 
konto potrzebującego dziecka, 
dla którego są przeznaczone. 

Serce  w Wojnowicach 
również jest już przypisane 
do konkretnej osoby. Już w 
październiku, gdy rozpoczy-
naliśmy akcję, zgłosiła się 
do nas pani Manuela Kus z 
Wojnowic, która koordynuje 
zbiórkę środków na terapię 
genową za 9.5 mln złotych 
potrzebne na najdroższy lek 
świata - Zolgensma, która 
ma pomóc uratować małego 
Nikodema. Chłopiec cierpi na 
SMA1, czyli rdzeniowy zanik 
mięśni w najcięższej postaci. 
W poniedziałek 2 listopada 
klucze do serca mieszkance 
Wojnowic przekazał burmistrz 
Opalenicy Tomasz Szulc.

We wtorek 10 listopada, 
w przeddzień Święta Nie-

podległości sołtys oraz radna 
miejscowości Dakowy Mokre 
Elżbieta Radniecka przekazała 
klucze do kolejnego serca – po-
jemnika, do którego już można 
wrzucać plastikowe nakrętki. 
Serce zostało ustawione dla 
15-letniego Sebastiana. Chło-
piec jest niepełnosprawny od 
urodzenia, w wyniku wylewu 
krwi do mózgu chłopak ma 
problemy ze wzrokiem, mową 
i jest na wózku inwalidzkim. 

- Jego obecny stan zdrowia 
wymaga intensywnej rehabi-
litacji, która jest bardzo kosz-
towna, a na którą nas nie stać. 
Sebastian potrzebuje pomocy 
wielu specjalistów, dlatego 

korzysta w miarę możliwości 
finansowych z turnusów re-
habilitacyjnych. Od wielu lat 
zbieramy nakrętki na ten cel, 
co pomaga nam przynajmniej 
raz w roku korzystać z ta-
kiej rehabilitacji. Za okazaną 
pomoc będziemy BARDZO 
WDZIĘCZNI Z CAŁEGO 
SERCA – informują nas rodzi-
ce 15-latka.

Jednocześnie proszą także w 
miarę możliwości o przekaza-
nie 1% podatku dochodowego 
na Fundację Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą” o numerze 5362 
z dopiskiem Sebastian Szajek 
KRS: 0000037904 Z góry 
DZIĘKUJEMY!!! JC

Firma Techramps zakończyła 
już montaż ramp i najazdów 
na specjalnie przygotowanym 
terenie przy Zespole Szkół 
w Opalenicy. Zainstalowano 
też kolorowe ławki i kosze na 

śmieci – co też najważniejsze, 
postawiona została tablica z 
regulaminem i zasadami ko-
rzystania z rozrywek. 

Dzieci i młodzież bardzo 
aktywnie bawią się na Skate-

parku praktycznie codziennie. 
Ostatnim elementem, jaki 
tu powstanie – będą lampy, 
które rozświetlą ten teren po 
zmroku.

JC

Zakończyliśmy realizację 
trzeciego odcinka przebu-
dowy nieutwardzonej drogi 
w miejscowości Terespo-
tockie. W sumie udało się 
poprawić jakość przejazdu 
na odcinku wynoszącym 1,7 
kilometra. 

Przypomnijmy – ułożona zo-
stała tak zwana 3-śladowa 
droga z płyt betonowych. 
Wykonano również zjazdy do 
posesji i utwardzono skrzy-
żowania. Właśnie zakończo-
na modernizacja III odcinka 
drogi  przeprowadzona została 
na długości 410 metrów bieżą-
cych. Jej koszt wyniósł nieco 
ponad 273 000 złotych.  

Ponadto po raz kolejny 
środki na to zadanie zostały 
pozyskane z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w ramach 
budowy (przebudowy) dróg 

dojazdowych do gruntów rol-
nych o szerokości 4 metrów. 
Dodajmy, że remont całego 
odcinka wynoszącego 1,7 ki-

lometra wyniósł blisko milion 
złotych. Po drodze jedzie się 
teraz zdecydowanie lepiej, niż  
miało to miejsce wcześniej. JC

W związku z decyzją 
rządzących o zamknięciu 
cmentarzy w dniach 31 paź-
dziernika, 1 i 2 listopada, 
burmistrz Opalenicy To-
masz Szulc podjął decyzję o 
zakupie partii kwiatów od 
lokalnych producentów.

- To nasz symboliczny wyraz 
wsparcia dla osób, które przez 
odgórne decyzje zostali pozo-
stawieni pod ścianą. W ponie-
działek odebraliśmy od nich 
kwiaty, które ustawione zo-
stały zarówno pod pomnikiem 
Najświętszego Serca Jezusa, 
jak i na skwerze Obrońców 
Wiary i Ojczyzny – powiedział 
burmistrz Tomasz Szulc.

Przypomnijmy, że w de-
cyzją premiera Morawiec-

kiego cmentarze na Wszyst-
kich Świętych musiały zostać 
zamknięte. Bezpośrednio 
decyzje te trafiły m.in. w 
producentów kwiatów cmen-
tarnych oraz handlowców. 

Władze Opalenicy swoim 
gestem przyłączył się do akcji 
innych samorządów w naszym 
kraju, które w ten oto sposób 
postanowiły wspomóc swoich 
mieszkańców. JC

Ustawiliśmy kolejne serca na nakrętki

Ogromne zainteresowanie 
Skateparkiem - bardzo nas to cieszy!

Mają już do dyspozycji 1,7 km drogi 
śladowej z płyt

Wspomogliśmy lokalnych 
producentów

W środę pożegnaliśmy 
odchodzącą na emerytu-
rę pracownicę Wydziału 
Organizacyjnego, Spraw 
Obywatelskich i Zarządza-
nia Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego w Opalenicy 
Renatę Chybowską.  

Okolicznościowy adres oraz 
bukiet pięknych kwiatów by-
łej już pracownicy wręczył 
zastępca burmistrza Opalenicy 
– Paweł Jakubowski.

- W imieniu swoim i wszyst-
kich pracowników Urzędu 
Miejskiego w Opalenicy pra-
gnę pani serdecznie podzię-
kować za długoletnią pracę na 
rzecz opalenickiego samorzą-
du. Kończy się kolejny etap 
życia, zawodowej aktywności, 
takie chwile są okazją do 
dokonania podsumowań, spo-
rządzenia swoistego bilansu 
naszej zawodowej kariery, 
zrealizowanych zamierzeń, 
sukcesów i porażek. Wierzę 
jednak, że w dzisiejszym dniu 
przeważającym uczuciem ja-

kie Pani  towarzyszy jest sa-
tysfakcja z dobrze i sumiennie 
wykonywanych zadań jakie 
na przestrzeni lat były Pani 
powierzane – mówił. I dodał: 
- Jeszcze raz dziękuję za prze-
pracowane lata, zaangażowa-
nie, lojalność i trud włożony 
w sumienne wykonywanie 
codziennych obowiązków dla 
dobra  opalenickiego urzędu. 
Wyrażam także nadzieję, że 

będzie Pani dobrze wspomi-
nać spędzony tutaj wspólnie z 
nami czas.

Renata Chybowska w pre-
zencie od pracowników urzędu 
dostała m.in. rower, który bę-
dzie mogła wykorzystywać do 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Dodajmy, że pani Re-
nata w opalenickim urzędzie 
przepracowała 34 lata. 

JC

W naszym urzędzie przepracowała 
34 lata
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Od piątku 30 października 
działa  w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej 
w Nowym Tomyślu wrzutnia 
książek, czyli całodobowe 
urządzenie do samodzielnego 
zwrotu książek. Znajduje się 
na zewnątrz budynku, przy 
wejściu głównym. Wrzutnia 
(inaczej: trezor biblioteczny) 
umożliwia wygodny sposób 
oddania książek w dniach i go-
dzinach, kiedy biblioteka  jest 
nieczynna.  Mamy nadzieję, 
że ta funkcjonalna i atrakcyjna 
graficznie wrzutnia będzie 
służyć Państwa wygodzie.  

Zasady korzystania z wrzut-
ni (trezora)

1. Wrzutnia służy do cało-
dobowego zwracania książek 
wypożyczonych z MiP Biblio-
teki Publicznej w Nowym To-
myślu  w dniach i godzinach, 
gdy placówka jest nieczynna.

2. Zbiory wypożyczone w 
innych placówkach, nie mogą 
być zwracane z wykorzysta-
niem wrzutni.

3. Użytkownik korzysta-
jący z wrzutni zobowiązany 
jest do delikatnego wkłada-
nia zwracanych książek  do 
oznaczonego otworu. Książki 

należy wkładać pojedynczo, 
grzbietem do środka.

4. Książki zwrócone z wy-
korzystaniem wrzutni są zdej-
mowane z konta czytelnika w 
następnym dniu roboczym.   
Jednakże obecnie, ze wzglę-
dów epidemicznych,  dopiero 
po upływie okresu kwaran-
tanny.

5. Oddanie poprzez wrzut-
nię książek z opóźnieniem, nie 
zwalnia czytelnika od uiszcze-
nia opłaty za ich nieterminowy 
zwrot.

6. W przypadku stwierdze-
nia nieodnotowanych wcze-
śniej zniszczeń lub zabrudzeń 
zwracanych książek  obowią-
zuje regulaminowa zasada 

pokrycia kosztów wynikłych 
z ich zniszczenia.

7. Stanowisko wrzutni do 
książek jest objęte monito-
ringiem.

8. Zabrania się wkładania do 
wrzutni jakichkolwiek przed-
miotów poza wypożyczonymi 
w Bibliotece książkami. 

9. Osoby, które chcą 
przekazać książki w darze, 
proszone są, tak jak dotych-
czas, o przynoszenie ich na 
stanowisko bibliotekarskie.

10. Korzystanie z wrzutni 
jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszych zasad.

Zachęcamy do korzystania 
z nowej możliwości zwracania 
wypożyczonych książek!

Dnia 15 i 22 października 
br. w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w No-
wym Tomyślu odbyły się dwa 
spotkania. 

Na zaproszenie biblioteka-
rek Strefy Koloru do nowo-
tomyskiej biblioteki zawitał 
Łukasz Wierzbicki - podróż-
nik, redaktor, biografista oraz 
Jan Mela – podróżnik i spo-
łecznik. Łukasz Wierzbicki 
przedstawił książkę swojego 
autorstwa  pt. “Machiną przez 
Chiny”. Opowieść  oparta 
na prawdziwej historii pary 
podróżników Haliny i Stani-
sława Bujakowskich, którzy 
w latach 30-tych wybrali się w 
podróż poślubną motocyklem 
do Chin. Liczne anegdoty 

i opowiastki o przygodach 
głównych bohaterów bardzo 
zaciekawiły i rozbudziły wy-
obraźnię młodych widzów. 
Pisarz opowiadał również o 
tym jak zrodził się pomysł na 
pisanie. Przedstawił  także  
inne książki swojego autorstwa 
opartych na faktach, które zna-
ne są młodym  czytelnikom, 
takich jak „Afryka Kazika”, 
„Dziadek i niedźwiadek” oraz 
o najnowszej „Ocean to pikuś”. 

Gość spotkania Jan Mela 
opowiedział o sobie i swojej 
książce pt. „Poza horyzonty”. 
zaprezentował swoim słucha-
czom bardzo ciekawy wykład 
o tym, jak ważne w życiu 
człowieka są akceptacja, od-
waga i pasje. Spotkanie miało 

charakter motywacyjny, a jego 
odbiorcami była młodzież, 
która z zainteresowaniem 
wysłuchała, jak zmiana per-
spektywy i nastawienia  może 
zmienić całe nasze życie. Gość 
opowiadał również o swoich 
podróżach, przełamywaniu 
psychicznych i fizycznych ba-
rier w trakcie przygotowań do 
pierwszej wyprawy. Jan Mela 
przekazał swoim słuchaczom 
wiele mądrości życiowych, 
m.in. tę,  że wszystko jest 
możliwe, wystarczy tylko 
zrobić ten pierwszy krok.  Oba 
spotkania odbyły się w ramach 
projektu: ”Wydarzyło się na-
prawdę” dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu „Bi-
bliolook, czyli co świszczy 
między kulturami’ dofinan-
sowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odbyły się trzy 
spotkania autorskie. 

1 października w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu 
autor książki: “Zły Tyrmand” 
– Mariusz Urbanek przypo-
mniał nowotomyślanom barw-
ną postać Leopolda Tyrmanda 
i zachęcił do wymiany myśli 
oraz dyskusji na temat feno-
menu pisarza. Tym bardziej to 
istotne, że w tym roku obcho-
dzimy setną rocznicę urodzin i 
35. rocznicę śmierci Leopolda 
Tyrmanda. Mariusz Urba-
nek w pisanych przez siebie 
biografiach zgłębił nie tylko 
tę literacką osobliwość, ale 
również wiele innych, m.in.: 
Bolesława Wieniawy-Długo-

szowskiego, Stefana Kisie-
lewskiego, Jerzego Waldorffa, 
Władysława Broniewskiego, 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwi-
ma i Kornela Makuszyńskiego.

We wtorek, 13 października 
wyjątkowym gościem Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Tomy-
ślu był znany reportażysta i 
fotografik – Filip Springer. 
Niestety nie było dane spotkać 
się z na żywo i z uwagi na 
obecną sytuację epidemiczną 
w kraju spotkanie odbyło się 
on-line. Nie umniejszyło to 
jednak atrakcyjności bogatej w 
literackie szczegóły rozmowy, 
którą to z autorem poprowadził 
Karol Piotrzkiewicz, biblio-
tekarz i nauczyciel języka 
polskiego Szkoły Podstawowej 
w Kopankach. Do rozmo-
wy przyłączyli się na czacie 
miłośnicy twórczości Filipa 
Springera, który jest autorem 
wielu cykli reporterskich oraz 

książek. Jego najnowsza książ-
ka pt. „Dwunaste. Nie myśl, 
że uciekniesz” ukazała się w 
sierpniu 2019 r.

Do naszej nowotomyskiej 
biblioteki zagościła również 
Barbara Włodarczyk, uznana 
dziennikarka, autorka cyklu 
reportaży telewizyjnych: Sze-
rokie tory oraz książki pt. Nie 
ma jednej Rosji. Zrealizowała 
ponad 100 reportaży poświę-
conych życiu mieszkańców by-
łego ZSRR. Cykl nagrodzony 
został między innymi Grand 
Press i The International Chi-
cago Televisions Awards w 
kategorii filmów dokumen-
talnych. Podczas spotkania 
w nowotomyskiej bibliotece 
dziennikarka opowiadała m.in. 
o ogromnych dysproporcjach 
między życiem w Moskwie i 
na prowincji, rosyjskiej men-
talności, a także o spotkaniach 
dziennikarki z Putinem i jego 
niewyobrażalnym fenomenie.

Wrzutnia do zwrotu książek

Wydarzyło się naprawdę

Bibliolook w bibliotece

W połowie września tego roku 
przed budynkiem Nowoto-
myskiego Ośrodka Kultury 
stanął wielki pojemnik na 
plastikowe nakrętki w kształ-
cie serca. Bardzo serdecznie 
dziękujemy fundatorowi – 
firmie Phoenix Contact Sp. 
z o.o. za ten wyjątkowy dar. 
Pierwsze nakrętki uroczyście 
wrzucił Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner. 
Teraz Wasza kolej! Gorąco 
zachęcamy mieszkańców do 
zaangażowania się w tą nie-
zwykłą akcję charytatywną.  
Wypełniajcie serce nakrętka-
mi, a my przekażemy je na 
szczytny cel. Kosz w kształcie 
serca przeznaczony jest na 
wszelkie plastikowe nakrętki, 
bez względu na kształt czy 
kolor. Wiemy, że są na terenie 
naszej gminy osoby potrzebu-

jące wsparcia w tym zakresie, 
prosimy o kontakt z Nowoto-
myskim Ośrodkiem Kultury 
lub Urzędem Miejskim w 
Nowym Tomyślu.

W dniach od 18 września do 
11 października 2020 r. trwała 
zbiórka plastikowych nakrętek 
do serca ustawionego przy 
wejściu głównym Nowotomy-
skiego Ośrodka Kultury. Dnia 
14 października br. w Opale-
nicy przekazano protokolarnie 
wszystkie zebrane nakrętki 
dla Zosi na ręce p. Karoliny 
Peikow – mamy dziewczynki. 
W sumie podczas akcji udało 
się zebrać 240 kg, które zosta-
ły spakowane w 16 worków. 

Bardzo dziękujemy, że tak 
licznie angażujecie się w akcje 
charytatywne! 

Wrzucamy dalej...teraz dla 
Michaliny! 

Dnia 15 października br. zo-
stało nasadzonych 28 szt. 
drzew l ip drobnolistnych 
(miododajnych) na działkach 
stanowiących własność Gmi-
ny Nowy Tomyśl. Na zakup 
drzew gmina uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 
W tym roku lipy nasadzono 
głównie na terenie przy boisku 
szkolnym Szkoły Podstawowej 
w Wytomyślu (20 szt.), ale też 
przy siedzibie OSP Wytomyśl, 
w pobliżu świetlicy wiejskiej 
w Glinnie i ul. Broniewskiego 
w Nowym Tomyślu oraz na 

terenie parku przy ul. Komu-
nalnej w Nowym Tomyślu. 
Kolejne nasadzenia drzew 

liściastych gmina będzie re-
alizować jeszcze w listopadzie 
bieżącego roku.

Gmina Nowy Tomyśl otrzy-
mała ponad 75 tys. złotych 
dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na 

przedsięwzięcie pn. „Zielone 
przystanki – miejscem edu-
kacji ekologicznej w Nowym 
Tomyślu”. 

Moder n izacja  dotyczy 
trzech wiat przystankowych 

zlokalizowanych na Placu 
Niepodległości, ul. Poznań-
skiej oraz przy ul. Musiała. Już 
niebawem zielone przystanki 
przyozdobią przestrzeń Nowe-
go Tomyśla. 

Nakrętki na szczytny cel

Sadzimy lipy

Zielone przystanki
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25 października br. odbyła 
się XII edycja akcja „Zapal 
znicz pamięci”, organizo-
wana przez Oddziałowe 
Biura Edukacji Narodowej 
IPN w Poznaniu, Gdańsku, 
Katowicach, Łodzi, Byd-
goszczy oraz Radia Poznań 
i regionalnych rozgłośni 
Polskiego Radia. 

W bieżącym roku tematem 
wiodącym są ofiary niemiec-
kich zbrodni, które zginęły w 
egzekucjach organizowanych 
na terenie Wielkopolski, Po-
morza, Kujaw, Górnego Ślą-
ska oraz w regionie łódzkim 
podczas Operacji Tannenberg. 

W Wielkopolsce, trady-
cyjnie już przypomnimy o 
utworzeniu pierwszego obozu 
koncentracyjnego na ziemiach 

polskich – Fortu VII. Do akcji 
włączyli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jabłonnie pod 
opieką pań Anny Stankowskiej 
- Gracz i Lucyny Cieżuch. 
Dzieci porządkowały tereny 
na miejscowym cmentarzu 
przy Kościele Św. Michała, 
na którym tablicą upamięt-
niono męczeńską śmierć na-
szych parafian w I obozie 
koncentracyjnym we Forcie 
VII w Poznaniu w 1939 roku. 
Również w Kuźnicy Zbąskiej 
uporządkowano teren przy po-
mniku ofiar zamordowanych 
przez hitlerowców 1939 roku. 

W obu miejscach zapalone 
zostały znicze i położone 
wiązanki kwiatów jako wyraz 
pamięci i szacunku młodego 
pokolenia wobec ofiar II wojny 
światowej.

Burmistrz Rakoniewic dr 
Gerard Tomiak wręczył 
grodziskim funkcjonariu-
szom pomoce dydaktyczne 
mające wspomóc grodzi-
skich policjantów w realiza-
cji zaplanowanych działań 
profilaktycznych. 

Przedmioty te trafiły na ręce 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Grodzisku Wiel-
kopolskim mł. insp. Romy 
Figaszewskiej, a zakupione 
zostały z funduszy Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Rakoniewicach.

19 października br. bur-
mistrz Rakoniewic spotkał się 
z Komendantem Powiatowym 
Policji w Grodzisku Wielko-
polskim mł. insp. Romą Figa-
szewską przekazując na ręce 
grodziskich funkcjonariuszy 
cenne pomoce dydaktyczne.

Plansze informacyjne poru-
szają i dotykają istotnego pro-
blemu jakim niewątpliwie jest 
alkoholizm, czy zażywanie 
dopalaczy, które mają pomóc 
w edukacji obywateli na temat 
uzależnień.

Fantom szkoleniowy wraz 
z defibrylatorem, dzięki któ-
remu policjanci z Zespołu 
Profilaktyki Społecznej w 

Grodzisku Wlkp. będą mogli 
podczas spotkań z mieszkań-
cami powiatu grodziskiego, 
zademonstrować jak umie-
jętnie korzystać z urządzenia 
ratującego życie. W ostatnim 
czasie co raz więcej defibry-
latorów jest ogólnodostępnych 
na terenie naszego powiatu.

To jednak nie koniec zaku-
pów jakie zostały poczynione 
przez rakoniewicki urząd. 
Wsparcie w postaci programu 
komputerowego „CYBID Plan 
4.0” to program wspomagający 
rekonstrukcję wypadków dro-
gowych. Taki nowoczesny sys-
tem otrzymali grodziscy tech-

nicy kryminalistyki. Program 
będzie pomocny w określeniu 
szczegółowego przebiegu wy-
padku, co w przyszłości może 
wskazać w jaki sposób unikać 
tych przykrych i niepożąda-
nych zdarzeń.

Kierownictwo grodziskiej 
jednostki Policji w imieniu 
wszystkich funkcjonariuszy 
składają serdeczne podzięko-
wania na ręce Rady Miejskiej 
oraz Burmistrza Rakoniewic 
za otrzymane wsparcie, które 
z pewnością przyczyni się do 
jeszcze lepszego przekazywa-
nia jakże nieocenionej wiedzy 
o naszym bezpieczeństwie.

„Zapal znicz pamięci” Pomoce dydaktyczne 
dla policjantów

Tegoroczne obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
odbyły się w ograniczonym 
wymiarze. Mieszkańcy Gminy 
Rakoniewice nie zapomnieli 
jednak o wywieszeniu flag 
narodowych oraz celebracji 
tego dnia w rodzinnym gronie.

O godzinie 11:30 w kościele 
parafialnym pw. św. Marcina 
i Stanisława Bpa. w Rakonie-
wicach, odbyła się uroczysta 
msza święta w intencji Ojczy-
ny. Po mszy przedstawiciele 
władz samorządowych w oso-
bie Burmistrza Rakoniewic dr 
Gerarda Tomiaka oraz Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Krawczyka złożyli 
wiązanki kwiatów i zapali-
li znicze przed Pomnikiem 

Pamięci i Wolności oddając 
hołd, wszystkim tym którzy 
walczyli o odzyskanie naszej 
ojczyzny.

Biało-czerwone wiązan-
ki kwiatów złożyły również 
delegacje szkół Gminy Rako-
niewice.

Dnia 24 października  
2020r. Daniel Mrozek oraz 
jego partnerka Oliwia 
Matuszewska wzięli udział 
w Mistrzostwach Polski, 
które w tym roku odbyły się 
w Zabrzu. 

Był to najważniejszy Turniej 
sezonu. Oczekiwane, wytę-
sknione zwieńczenie roku 
samodoskonalenia, ciężkich 
treningów i przygotowań. 
Tym bardziej w tak trudnym 
czasie jaki obecnie wszystkich 
nas doświadcza, do samego 
końca nie było wiadomo czy 
zawody będą możliwe do zor-
ganizowania. Daniel i Oliwia  
rozpoczęli zmagania od rund 
eliminacyjnych i awansowali 
do ścisłego finału. W pięknym 
stylu zdobyli 2 miejsce na 19 
startujących par i tym samym 
uzyskali tytuł Wicemistrzów 
Polski w stylu standardo-
wym. Daniel i Oliwia są parą, 
której warszawscy trenerzy 
wróżą wspaniałe sukcesy w 

przyszłości. Przypomnijmy,że 
Daniel z Oliwią trenują we 
Wrocławskiej Akademii Tań-

ca pod okiem Wicemistrzów 
Świata  Aleksandry i Łukasza 
Tomczaków.

„ Na Polski imię, na jej cześć 
Podnosi czoła dumne”

Stypendysta Gminy Rakoniewice 
Wicemistrzem Polski w tańcu towarzyskim
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W piątek 23 październi-
ka 2020 roku odbyła się 
Uroczystość Pasowania na 
uczniów klasy pierwszej.

To wydarzenie zawsze wzbu-
dza wiele emocji zarówno 
wśród uczniów, nauczycieli, a 
także rodziców.

Na ceremonię przybył Wójt 
Gminy Miedzichowo Pan dr 
Stanisław Piechota oraz rodzi-
ce pierwszoklasistów.

Uroczystość pasowania 
uczniów klasy pierwszej roz-
poczęła się krótkim prze-
mówieniem wychowawczyni 
klasy pierwszej Pani Julii Bąk, 
która powitała wszystkich 
zebranych i skierowała gorące 

słowa do pierwszoklasistów.
Uczniowie klasy pierwszej 

przedstawili program arty-
styczny, w którym zaprezen-
towali swoje umiejętności 
recytatorskie i wokalne. To 
był egzamin, który zdali na 
szóstkę.

Najważniejszym momentem 
uroczystości było złożenie 
przez dzieci uroczystego ślu-
bowania na sztandar szkoły 
oraz pasowanie na uczniów, 
którego dokonał dyrektor 
szkoły Pan Szymon Fabian. 
W ten sposób pierwszoklasiści 
zostali oficjalnie włączeni do 
grona uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Miedzichowie.

Wszyscy uczniowie otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy 
i legitymacje szkolne, które 
wręczał im osobiście Wójt 
Gminy Miedzichowo Pan dr. 
Stanisław Piechota. Nie zabra-
kło też upominków, które dzie-
ci otrzymały od Pana Wójta.

Do grona społeczności 
szkolnej wstąpili: Staś, Jakub, 
Lena, Joanna, Paulina, Adela, 
Jeremiasz, Daria, Antosia, 
Blanka, Igor, Wojtek, Bogna, 
Zuzia, Jakub, Filip, Antosia, 
Bartłomiej, Kacper.

Na sz y m najm ło dsz y m 
uczniom życzymy samych 
sukcesów i radości ze zdoby-
wanej wiedzy.

Autor Julia Bąk

Uroczystość Pasowania na uczniów 
klasy pierwszej

W poniedziałek, 12 paź-
dziernika odsłonięto 
tablicę upamiętniającą 
życie Kardynała Zenona 
Grocholewskiego w Gminie 
Miedzichowo.

W uroczystości odsłonięcia ta-
blicy wzięli udział: Ks. Biskup 
Zdzisław Fortuniak, brat Kar-
dynała Władysław Grocholew-
ski wraz z Małżonką, rodzina, 
Wójt Gminy Miedzichowo dr 
Stanisław Piechota, Sekretarz 
Gminy Karolina Łotecka, 
Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im Powstańców Wlkp.  
w Miedzichowie Szymon Fa-
bian, uczniowie klasy siódmej 
i ósmej ze Szkoły Podstawowej 
w Miedzichowie oraz miesz-
kańcy gminy.

Ceremonia rozpoczęła się 
Eucharystią w kościele pw. 
Świętego Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Miedzicho-
wie pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa Zdzisława Fortuniaka 
w intencji Kardynała Zenona 
Grocholewskiego. Następnie 
wszyscy zebrani, przeszli pod 
tablicę upamiętniającą. Po 
poświęceniu tablicy przez Ks. 
Biskupa Zdzisława Fortuniaka 
nadszedł czas na odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej pobyt 
Kardynała Zenona Grocho-
lewskiego w Miedzichowie. 
Odsłonięcie tablicy dokonali 

Ks. Biskup Zdzisław For-
tuniak oraz brat Kardynała 
Władysław Grocholewski. 
Wójt Gminy zabrał głos, 
gdzie podziękował za wspól-

ny udział w uroczystości. Głos 
zabrał również Pan Władysław 
Grocholewski gdzie przedsta-
wił krótką historię życia w 
Miedzichowie. 

Odsłonięto tablicę Kardynała
Zenona Grocholewskiego

OGŁOSZENIE Burmistrza trzciela
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Jasieniec

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  
w Trzcielu uchwały 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. 
Plan sporządzany będzie w granicach działek nr 963/1, 964, 967, 968, 970/1, 972/1 i 973 w obrębie 
Jasieniec. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., na piśmie - siedziba Urzędu 
Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska nr 22, 66-320 Trzciel lub w formie elektronicznej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@trzciel.pl. lub za 
pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Trzciela.

Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

OBWIESZcZENIE Burmistrza trzciela
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam  o przystąpieniu  
do opracowania projektu wymienionego dokumentu.  Zainteresowani mogą składać wnioski i 

uwagi w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 
do dnia 30  listopada 2020 r., na piśmie - siedziba Urzędu Miejskiego w Trzcielu, ul. Poznańska nr 

22, 66-320 Trzciel lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@trzciel.pl. lub za pomocą platformy ePUAP. Organem 

właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków i uwag jest Burmistrz Trzciela.

Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

W drugim meczu nowego 
sezonu Ekstraligi Unihoke-
ja Kobiet zespół PKS MOS 
Zbąszyń walczył o kolejne 
ligowe punkty z drugą dru-
żyną Interplastic Olimpii 
Osowa Gdańsk. 

Wprawdzie mecz, ze względu 
na sytuację epidemiczną odby-
wał się bez udziału publiczno-
ści ale kibice mogli śledzić wy-
darzenia z hali Zbąszynianka 
na żywo w internecie. Dzięku-
jemy za przygotowanie trans-
misji niezawodnemu Jakubowi 
Borkowskiemu – TVBorek.

Mecz nie należał do łatwych 
dla naszego zespołu. Początek 
spotkania należał bowiem do 
zawodniczek z Gdańska, które 
w połowie pierwszej tercji 
wyszły na prowadzenie. Mimo 
wielu prób pierwsza odsłona 
nie przyniosła wyrównania. 
Przerwa pozytywnie wpłynęła 
na zawodniczki PKS MOS 
Zbąszyń. 

Po wznowieniu gry szybko 
doprowadziły do remisu. 
Radość nie trwała jednak 
zbyt długo, po niespełna 
trzech minutach gry drużyna 
z Gdańska po raz drugi objęła 
prowadzenie. W końcu jednak 
nasz zespół odczarował bram-
kę gości. Najpierw, mimo gry 
w osłabieniu zawodniczki 
PKS MOS doprowadziły do 
wyrównania. Swoją przewagę 
przypieczętowały dwoma ko-
lejnymi trafieniami, a potrze-
bowały na to wszystko… zale-
dwie sześćdziesięciu sekund. 
Do zakończenia meczu nasza 

drużyna zdobyła jeszcze trzy 
bramki, pokonując ostatecznie 
Interplastic Olimpię Osowa 
Gdańsk II 7:2. Statuetkę 
dla najlepszej zawodniczki 
zdobyła zasłużenie Joanna 
Szelzchen – gratulujemy. PKS 
MOS Zbąszyń rozegrał do tej 
pory dwa spotkania w sezonie 
i odniósł dwa cenne zwycię-
stwa. Tak trzymać. 

Następny zaplanowany po-
jedynek nasz zespół grać 
będzie z drużyną MMKS 
Podhala Nowy Targ.

Skład PKS MOS Zbąszyń:
a Magdalena Pawlik-Poślednik
a Joanna Szelzchen
a KlaudiaSzelzchen
a Marika Adamczyk
a Maria Roszyk
a Magdalena Marek
a Sandra Kasper
a Kinga Waszkowiak
a Anita Waszkowiak
a Julia Opic
a Sandra Kubiak
a Kamila Kotecka
a Julia Różycka
a Alicja Kolendowicz

PKS Zbąszyń pokonał Olimpie 
Gdańsk 7:2
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m Nowy Tomyśl
Nie ustaje cykl spotkań 
podróżniczych on-line. 
Podróżniczy szlak przetarł 
Marcin Gabruk, który 
opowiedział historie spisane 
na gorąco w rozpadającym 
się z wilgoci zeszycie. 

Historie, które zabrały słucha-
czy na pełne pijawek błotniste 
ścieżki prowadzące wprost 
do szamańskiej Umy, gdzie 
przy kubku gorącej herbaty i 
grillowanych robakach poznać 
można było szamanów, zapo-
lować na małpy, a wieczorem 
zasiąść wspólnie przy lampie 
naftowej pośrodku dżungli 
i zatopić się w jej odgłosach 
wsłuchując się w szamańskie 
legendy czy śpiew. 

Na facebookowym profilu 
opalenickiego CKiB mieli-
śmy także okazję wysłuchać 
prelekcji dwójki wspania-
łych, ciekawych świata osób. 
Magdaleny Konik i Łukasza 
Supergana. Filarem pokazu 
Magdaleny Konik była wiedza 

na temat Kaukazu, wynikają-
ca z zwykłego przebywania 
wśród tamtejszej społeczności. 
Zafascynowana najdzikszą 
częścią gruzińskiego Kaukazu 
postanowiłam zamieszkać w 
Tuszetii, by doświadczyć, zro-
zumieć i poznać lepiej lokalną 
kulturę, jej tradycje, ludzi 
tam mieszkających. Zgłębić 
pogańskie wierzenia, rytuały 
i zmagania z różnicami kul-
turowymi. Natomiast Łukasz 
Supergan w 2016 roku prze-
szedł całą szerokość Islandii 

ze wschodu na zachód, przez 
ogromne, wulkaniczne pust-
kowia i podnóża lodowców. 
Miejsce to, mimo surowej 
przyrody, trudnych warunków 
i wielu dni w samotności było 
tak fascynujące, że już wów-
czas podjął decyzję o powrocie 
i próbie przejścia Islandii sa-
motnie w środku zimy. Historii 
okraszonych wspaniałymi 
zdjęciami wysłuchało wielu 
użytkowników profilu. 

Szymon Kandulski
CKiB Opalenica

Spotkania z podróżnikami Zapytanie posła Jana Dziedziczaka 
do Marleny Maląg

m Nowy Tomyśl
Kobieta dynamit, kobieta wul-
kan, w poniedziałkowy wie-
czór była gościem Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyślu. 
Mowa oczywiście o Barbarze 
Włodarczyk, uznanej dzienni-
karce, autorce cyklu reportaży 
telewizyjnych: „Szerokie tory” 
oraz książki pt. „Nie ma jednej 
Rosji”. Zrealizowała ponad 
100 reportaży poświęconych 
życiu mieszkańców byłego 
ZSRR. Cykl nagrodzony zo-
stał między innymi Grand 
Press i The International Chi-
cago Televisions Awards w 
kategorii filmów dokumen-
talnych. 

Rosja z książki Włodar-
czyk to nie tylko Moskwa i 
stołeczny glamour. Dzienni-
karka podpatruje nastolatki w 
czasie szkoleń ze strzelania w 
moskiewskiej szkole kadetek, 
śledzi historię dziewczyny 

porwanej w Dagestanie, w 
wiosce Niżniewasiliewka spo-
tyka milionera, który przeżył 
nagłe nawrócenie duchowe. 
Bohaterowie jej opowieści to 
ludzie prości, z pozoru wręcz 
przeciętni, a jednak zdumie-
wający, podobnie jak czasy, 

w którym przyszło im żyć. 
Ich losy pozwalają czytelni-
kowi dojrzeć wszystkie prze-
miany, które zaszły w Rosji 
w ostatnich dwóch dekadach. 
Książkowy debiut Barbary 
Włodarczyk to świadectwo 
wieloletniej, rzetelnej pracy 
dziennikarskiej. Zbiór repor-
taży, napisanych z werwą i 
prostotą, odsłania cząstkę owej 
jakoby nieuchwytnej „rosyj-
skiej duszy”.

Podczas spotkania w nowo-
tomyskiej bibliotece dzien-
nikarka opowiadała m.in. o 
ogromnych dysproporcjach 
między życiem w Moskwie i 
na prowincji, rosyjskiej men-
talności, a także o spotkaniach 
dziennikarki z Putinem i jego 
niewyobrażalnym fenomenie. 

Spotkanie odbyło się w 
ramach projektu: „Bibliolook, 
czyli co świszczy między 
kulturami” dofinansowanego 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Kobieta dynamit w bibliotece

1.  

2.  

3.  

Warszawa,

Jan Dziedziczak

minister rodziny i polityki społecznej

Zapytanie nr 0

Zapytanie w sprawie warunków funkcjonowania Zakładów 
Aktywności Zawodowej w kontekście zatrudnień pracowników 
niepełnosprawnych, kierowników oraz kadr rehabilitacyjno - 
obsługowych

Szanowna Pani Minister,

na dyżur poselski do mojego biura, zgłosił się mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który porusza 
aspekt zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, kierowników oraz kadr rehabilitacyjno - 
obsługowych w Zakładach Aktywności Zawodowych. Z uwagi na fakt, że przez wiele lat 
współpracował z niepełnosprawnymi pracownikami, kierownikami oraz kadrą rehabilitacyjno - 
obsługową w Zakładach Aktywności Zawodowej chciałaby zauważyć, że bardzo często 
organizatorami ZAZ są fundację i stowarzyszenia oraz samorządy gminne i powiatowe, a to 
powoduje, że nie wszystkie przepisy są w jego ocenie jednoznaczne.  

W opinii interesanta Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.511)., Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2007r. (Dz.U. Nr242,poz 1776) oraz z dnia 
17.07.2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej i na podstawie, którego został 
sporządzony wniosek zgodnie z §2 oraz organizatorzy nie określają dokładnie kwalifikacji, które 
musiałaby spełniać kadra kierownicza.

Z uwagi na powyższe sugestie oraz prośbę o ustosunkowanie się do sytuacji funkcjonowania 
ZAZ-ów zwracam się z uprzejmą o odpowiedź na następujące pytania:

Na podstawie jakich przepisów określana jest etatowa obsada – a konkretnie rodzaj 
stanowiska, etat, kwalifikacje pracowników niepełnosprawnych, kierowników, oraz kadry 
rehabilitacyjno - obsługowej w Zakładach Aktywności Zawodowej ?

Mając na uwadze wystąpienia pokontrolne NIK-u (Informacje o kontroli zasad działania i 
finansowania zakładów aktywności zawodowej, NIK Departament Pracy, Spraw 
socjalnych i Zdrowia Warszawa czerwiec 2009 r. KPZ-41013-2008) – proszę o odpowiedź 
czy wystąpienia NIK są prawnie wiążące dla organizatorów w zakresie wykonania 
zaleceń pokontrolnych ?

Proszę o ustosunkowanie się do Rozporządzenia MRPiPS w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej do złożonego wniosku § 2 ust. 2 pkt 8, który nie podlega 

3.  

4.  

5.  

6.  

Kodeksowi Postępowania Administracyjnego, zawartej po negocjacjach umowie cywilno - 
prawnej, w której określono wykształcenia kierownika i personelu zakładu, a jest 
realizowana umowa przez Zakład Aktywności Zawodowej - czy umowa ta jest zgodna z 
prawem?

Czy jest możliwe zatrudnianie na stanowisku kierownika i kadry administracyjnej i 
rehabilitacyjnej osób ze średnim wykształceniem TLKTL prowadzonych przez fundacje i 
stowarzyszenia oraz samorządy gminne i powiatowe z zastosowaniem art. 3 u.p.s. i 
przepisu § 12 zawarty w obowiązującym od 19 maja 2018r. Rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.poz.936 z 
późn. zm.) z maja 2018 r.?

Na podstawie jakich przepisów zatrudniani są pracownicy niepełnosprawni, kierownik, 
personel zakładu, kadra rehabilitacyjno - obsługowa oraz czy mają zagwarantowane 
prawnie przywileje jak pracownicy ZAZ samorządowych (dodatkowe wynagrodzenia 
roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne, jubileusze) w ZAZ których organizatorem jest 
fundacja oraz stowarzyszenie.

Czy stowarzyszenia i fundacje jako organizatorzy ZAZ  mają obowiązek wypłacania w/w 
dodatkowych przywilejów odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

W tych wyjątkowych i bar-
dzo trudnych epidemicz-
nych czasach kulturze nie 
jest łatwo, jednak opalenic-
kie Centrum Kultury i Bi-
blioteka postanowiło się nie 
poddawać tak łatwo i jak co 
roku ruszyli z Opalenicką 
Jesienią Kulturalną. 

W ramach Jesieni na facebo-
okowym profilu facebooko-
wym opalenickiego CKiB 
transmitowane będą na żywo, 
realizowane na scenie sali 
widowiskowej koncerty - nie-
stety zamknięte dla bezpośred-
niej publiczności. Wszystko 
przy zachowaniu surowych 
obostrzeń. Tegoroczną jesień 
otworzyła ikona polskiej mu-
zyki rockowej lat 90-tych, 
zespół Róże Europy. Panowie 
dali brawurowy koncert, który 
śledziły dziesiątki osób nie 
tylko z Opalenicy, ale i całej 
Polski. 

Z kolei drugą odsłona te-
gorocznej Kulturalnej Jesieni 
był występ Renata Przemyk, 
która wraz z Przemyk Akustik 
Kwartet w sobotni wieczór 24 
października, opowiedziała 
zebranym przed monitorami 
komputerów i ekranami smart-
fonów niezwykłą, momentami 

intymną historię pełną barw i 
emocji. 

Wypełniające scenę świa-
t ło i selektywne dźwięki 
akustycznych instrumentów 
sprawnie żonglowały uczu-
ciami słuchaczy, którzy i tym 
razem licznie uczestniczyli w 
transmisji wydarzenia.

Opalenicka Jesień Kulturalna

Miło nam poinformować, że 
już wkrótce nastąpi Otwarcie 
Bazy Rodzin projektu Szla-
chetna Paczka.

Z dniem 1 października gru-
pa wolontariuszy rozpoczęła 
odwiedzanie rodzin zgłoszo-
nych do projektu z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa. 
Wyposażeni w maseczki 
ochronne oraz żele antybak-
teryjne SuperW odwiedzili 
jak dotąd blisko 80 rodzin w 
mieście i gminie Grodzisk 
Wielkopolski, a także w gmi-
nach: Granowo, Kamieniec 
oraz Wielichowo. 

27 osób z naszego rejonu 
poświęciło swój prywatny 
czas oraz energię na liczne 
szkolenia, by móc w pełni 
oddać się pracy wolontariac-
kiej. Należy podkreślić, że 
jeden wolontariusz pomaga 
średnio 12 osobom. Na-
sze działania polegają na 
przeprowadzeniu wywia-
dów z rodzinami, pracy w 
systemie, stworzeniu opisu 
rodziny, a także współpracy 
z darczyńcami. Wolonta-
riusz jest swojego rodzaju 
łącznikiem między potrzebu-

jącymi, a osobami  wspiera-
jącymi. 

Nasze prace małymi krokami 
zbliżają się do zakończenia 
drugie etapu projektu. Wraz z 
dniem 14 listopada na stronie 
www.szlachetnapaczka.

pl nastąpi Otwarcie Bazy 
Rodzin. Zachęcamy wszyst-
kich Państwa do wybrania 
rodziny i przygotowania dla 
niej darów.

Szlachetna Paczka jest 
jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych projek-
tów społecznych w Polsce. 

Gorąco zachęcamy wszystkie 
osoby chętne do przygoto-
wania dedykowanej pomocy. 
W tym szczególnym czasie 
zwróćmy uwagę na potrzeby 
osób starszych i samotnych, 
a także niepełnosprawnych 
i samodzielnych rodziców, 
Pamiętajmy również o rodzi-
nach wielodzietnych i tych, 
które ucierpiały w wyniku 
zdarzenia losowego bądź 
pandemii. 
Zaznaczam, że nie poagamy 
tzw „biedzie roszczeniowej” 
lecz szukamy osób, które 
znajdując się w trudnej 
sytuacji wykazują postawę 
bohaterską, a więc dążą do 
zmian. Ich działania polegają 
na szukaniu i wdrażaniu  
rozwiązań, by móc wrócić 
równowagi materialno-by-
towej.

Nasi wolontariusze będą 
kontaktować się z Darczyń-
cami w celu omówienia 
szczegółów pomocy dla wy-
branej przez siebie rodziny 
oraz dostarczenia darów do 
magazynu podczas Weeken-
du Cudów w dniach 12-13 
grudnia 2020 roku.

Lider Projektu Marzena Maciak

Bazy Rodzin projektu 
„Szlachetna Paczka”
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Nic nowego pod słońcem. 
Niemka wyraziła tylko wolę 
własnego narodu, proponując 
zagłodzić finansowo narody 
nieposłuszne. Naszemu 
rządowi taki totalitaryzm jest 
obcy, żeby nie powiedzieć 
- wstrętny. Co najwyżej w 
imieniu”moralności” próbuje 
zagłodzić rolnictwo, czym 
bardzo ucieszył lewicę, która 
odczytała to jako krok w 
pożądanym kierunku. Taki 
śliczny zbieg okoliczności, 
klamra spinająca narodowy 
socjalizm hitlerowski ze sta-
linowskim komunizmem. Hi-
tler próbował nawet własnego 
psa przekonać do zaniechania 
spożywania mięsa. Stalin 
nikogo przekonywać nie 
musiał, bo takie luksusy były 
przeznaczone wyłącznie dla 

przedstawicieli ludu pracują-
cego miast i wsi. 

Jestem pełna podziwu dla 
przezorności lewactwa, bo 
kiedy obrona biednych zbo-
czeńców wypali się, można 
będzie zacząć bronić wege-

tarian. Obawy są poważne 
Zyskali bowiem na usunięciu 
z rządu najlepszego dotych-
czas Ministra Rolnictwa, ale 
mogą stracić więcej na polu 
nauki i szkolnictwa.  Nowy 
minister zakaże genderyzmu 
w szkołach i co wtedy? Sro-
motna klęska! Na razie trwa 
nagonka na nowego ministra, 
ale czy przyniesie pożądany 
skutek? Mam nadzieję, że 
nie.

Ogólnie rzecz ujmując mamy 
remis. Lewactwo, co ugrało 
na niszczeniu polskiej gospo-
darki w imieniu „biednych 
zwierzątek”, to może stracić 
w szkolnictwie, jeśli zakaże 
się wstępu do szkół „biednym 
zboczeńcom”.  

Małgorzata Todd

Nagonka na nowego ministra

Już dekadę temu media 
opisywały proceder wy-
prowadzania pieniędzy z 
imperium Ryszarda Krau-
zego. Temat machinacji 
prawnych ujawnił Cezary 
Gmyz, ówczesny dzien-
nikarz śledczy „Rzecz-
pospolitej”. Lektura tego 
materiału pozwala lepiej 
zrozumieć operację proku-
ratury i CBA w związku z 
biznesmenem i Romanem 
Giertychem.

Istotą sprawy Romana Gierty-
cha i Ryszarda Krauzego jest 
mechanizm wyprowadzania 
pieniędzy ze spółki akcyjnej 
Polnord. Jak ujawnił portal 
wPolityce.pl jednym ze spo-
sobów wyprowadzenia środ-
ków z potentata należącego 
do Ryszarda Krauzego był 
zakup działki w Wielkopol-
sce przez osoby związane z 
kancelarią Romana Giertycha. 
Nieruchomość kupiono za 6,6 
mln. złotych, by już osiem dni 
później odsprzedać ją spółce 
Polnord za kwotę 27 milionów 
złotych.

Nasze ustaleni korespon-
dują ze sprawą opisywa-
ną już niemal dekadę temu 
przez Cezarego Gmyza w 
„Rzeczpospolitej”. Opisał on 
mechanizm zmiany prawa, 
która pilotować miał właśnie 
Ryszard Krauze. Zmiana 
przepisu dotyczyła właśnie 
wyprowadzania pieniędzy ze 
spółek handlowych (akcyj-
nych). Gmyz opisuje uroczyste 
spotkanie przedstawicieli 
palestry, Ryszarda Krauzego 
oraz polityków rządu PO- 
PSL.

Na filmie ze spotkania, 
do którego dotarliśmy, za-
rejestrowano, jak szef NRA 
zaprasza Kwiatkowskiego na 
podest. Mówi, że środowisko 
adwokackie przygotowało 

ministrowi prezent: komplek-
sową nowelizację kodeksu 
spółek handlowych (k.s.h.). 
Przez salę przechodzi szmer 
i śmiech. Zwara mówi, że 
projekt przekazano też do 
marszałka Sejmu Grzegorza 
Schetyny – opisuje Cezary 
Gmyz.

Dwa tygodnie przed nowo-
rocznym spotkaniem palestry 
właśnie na podstawie tego 
przepisu prokuratorzy oskar-
żyli Krauzego o działanie 
na szkodę własnej spółki. 
Rzecznik Tomasz Tarnowski 
w odpowiedzi na pytania 
„Rz” zaprzecza, by Ryszard 
Krauze podejmował działania 
mające na celu zmianę bądź 
usunięcie art. 585 k.s.h. No-
welizacja, którą przekazano 
na ręce ministra, dopuszcza 
ściganie przestępstw dzia-
łania na szkodę własnej 
spółki, tylko gdy znajdzie się 
pokrzywdzony, który złoży 
wniosek – relacjonował w 
„Rp” Cezary Gmyz.

Autor opisuje szybką ścież-
kę jaką przez parlament prze-
szłą nowelizacja art. 585, 
która byłą dla Ryszarda Krau-
zego niezwykle korzystna.

30 grudnia 2010 r. prze-
ciw Ryszardowi Krauzemu 
skierowano akt oskarżenia z 
art. 585 § 1 kodeksu spółek 
handlowych – czyli o działa-
nie na szkodę własnej spółki. 
Konsekwencje dla Krauzego 
mogły być nieobliczalne. 
Nawet jeśli nie trafiłby do 
więzienia (groziło mu pięć 
lat), to sam fakt skazania 
byłby bardzo niebezpieczny. 
Zgodnie z prawem osoby 
prawomocnie skazane nie 
mogą bowiem przez pięć lat 
m.in. być członkiem zarządu 
i zasiadać w radach nadzor-
czych – pisał Cezary Gmyz.

2 lutego poseł PSL Krzysz-
tof Borkowski podczas po-

siedzenia komisji „Przyjazne 
państwo” zgłasza poprawkę 
dotyczącą artykułu 585 k.s.h. 
Dotyczy projektu rządowego. 
Ma zmienić sposób ścigania 
przestępstwa działania na 
szkodę spółki. Chodzi o to, 
żeby pozbawić prokuraturę 
możliwości ścigania tego 
przestępstwa z urzędu. Moż-
na byłoby je ścigać tylko w 
trybie prywatnoskargowym. 
Komisja poprawkę odrzuca. 
Poprawka pojawiła się jednak 
po przejściu ustawy przez 
Senat. 5 marca Sejm głosami 
głównie PiS i PSL ją przyjął. 
Prezydent podpisał ustawę 20 
kwietnia. Miała zatem wejść 
w życie 1 lipca, czyli trzy 
tygodnie przed planowanym 
rozpoczęciem procesu Ryszar-
da Krauzego – pisał Cezary 
Gmyz.

„Rzeczpospolita” przypo-
mniała też ścieżkę prawną do-
tyczącą zapisu kodeksu spółek 
handlowych i wykreślenia art. 
585 k.s.h.

Zmiany przyjęto 9 czerwca 
głosami PO i PSL (PiS się 
wstrzymało od głosu). Pre-
zydent podpisał ustawę 25 
czerwca. Wszystkie przepisy 
z wyjątkiem jednego miały 
wejść w życie po 14 dniach. 
Zgodnie z wolą koalicji prze-
pis, który likwiduje art. 585 
k.s.h., zaczął obowiązywać 
już 30 czerwca.Sąd nie ma 
wyjścia. 21 lipca umarza po-
stępowanie w sprawie Krau-
zego – czytamy w tekście 
„Rzeczpospolitej z paździer-
nika 2011 roku.

Wolałbym, by sprawę oce-
nił sąd. Parlament nie dał 
mu na to szansy, zmieniając 
błyskawicznie prawo.

– komentował dla „Rp” prokurator 
Jerzy Gajewski z ówczesnej 

katowickiej Prokuratury Apelacyjnej.
Źródło: „Rzeczpospolita”

Ludzie dzielą się na złych i 
dobrych, Ci źli hodują norki, 
które zjadają tony odpadów 
mięsnych z uboju, utylizując 
je w ten sposób i tworząc 
nawóz. Kłopot złych ludzi 
polega na tym, że muszą się 
zwierzakami dobrze opie-
kować, bo inaczej ich futro 
zda się psu na budę. Dobrzy 
ludzie postanowili wyzwo-
lić futrzaki, wybijając je 
humanitarnie co do jednego, 
oczywiście dla ich dobra.
Źli ludzie kradną pszczołom 

miód, dobrzy podkarmiają 
je cukrem, żeby nie musiały 
bez sensu szukać kwiatków, 
a ci najlepsi miodu nie jedzą, 
bo razi ich niewolnicza praca 
owadów.

Źli ludzie zmuszają krowy 
do dawania mleka, kury do 
znoszenia jaj, hodują prosia-
ki, żeby je później pozjadać. 
Dobrzy słusznie zakażą im 
tych niecnych praktyk.
Dobrzy ludzie sprawdzą, 
czy należycie opiekujesz się 

swoim psem, lub kotem, bo 
jak nie, to ci go odbiorą i 
zrobią z nim co należy, żeby 
się więcej nie męczył. Jeśli 
nawet nie masz kanarka w 
klatce, to i tak dobrzy ludzie 
w asyście policji, bez nakazu 
sądowego wejdą do twojego 
domu, żeby sprawdzić, czy 
nie ukrywasz gdzieś królika 
w kapeluszu, albo żółwia w 
szafie. Jeśli nie masz w niej 
żadnego trupa, to po wyjściu 
dobrych ludzi możesz go tam 
znaleźć.  Małgorzata Todd

Wyprowadzanie pieniędzy 
z imperium Ryszarda Krauzego

Ludzie źli i dobrzy

Najpierw podziękowa-
nia. Szczególne należą 
się posłom, którzy złożyli 
i podpisali wniosek do 
Trybunału Konstytucyj-
nego. Szczególnie myślę o 
tych, którzy od lat walczą o 
nienarodzonych – o Piotrze 
Uścińskim i Bartłomieju 
Wróblewskim, którzy 
zrobili to zaraz po ubie-
głorocznej elekcji i było 
to jedno z ich pierwszych 
działań poselskich. Bardzo 
dziękuję!
 
Ale musimy powiedzieć sobie 
szczerze: sprawa obrony życia 
w Polsce nie jest jeszcze wy-
grana. To ważna bitwa, można 
powiedzieć, że najważniej-
sza, ale wojna jeszcze się nie 
zakończyła. Tak na gruncie 
prawnym, jak i na gruncie 
społecznym.

Podejrzewam też, że śro-
dowiska pro-aborcyjne będą 
szukać pomocy w instytucjach 
Unii Europejskiej. Polskie wła-
dze muszą zatem spodziewać 
się potężnej presji z zewnątrz. 
Dlatego my wszyscy musimy 
być czujni i zmobilizowani, 
by bronić życia i autonomii 
polskiego prawa.

Wspieram działania Cen-
trum Życia i Rodziny!

Natomiast na gruncie spo-
łecznym – walka będzie się 
toczyć, bo piekło zawyło z 
wściekłości i będzie się mścić.

Grupy pro-aborcjonistów 
już wczoraj wyszły na ulice 
(łamiąc przy tym wszelkie 
ograniczenia epidemiczne). 
Ich wulgarne hasła są peł-
ne nienawiści, nawiązują do 
piekła i tortur. Prym wio-
dą lewicowe posłanki, które 
podżegają tłum, rozsiewając 
fałszywe informacje, jak np. 
że oznacza to brak dostępu 

do badań prenatalnych lub że 
jest to decyzja wynikająca z 
religijnego fundamentalizmu, 
a nie ładu prawnego.

Ich furia jest ślepa: obiektem 
nienawiści są nawet Ci polity-
cy, którzy od lat popierają tzw. 
kompromis aborcyjny i nic 
nie zrobili w kierunku zmia-
ny tego prawa. Zwolennicy 
zabijania dzieci zamierzają 
protestować pod kuriami, pod 
kościołami. Mam nadzieję, że 
nie dojdzie do tego, co w Chile, 
gdzie lewicowi rewolucjoniści 
spalili ostatnio świątynię…

Wczoraj, po ogłoszeniu 
wyroku, umieściliśmy na Fa-
cebooku powyższą grafikę z 
radosnym dzieckiem z zespo-
łem Downa. W odpowiedzi 
zalała nas fala negatywnych 
i wulgarnych komentarzy. 
Szambo wybiło.

Nie da się ukryć, że opadają 
maski, zwłaszcza w Internecie. 
Wiele osób i organizacji – 
nawet nie związanych z tym 
tematem – nagle deklaruje 
swój sprzeciw wobec decyzji 
Trybunału. Z drugiej strony 
atakowani są Ci, którzy wy-
rażają radość z takiego obrotu 
sprawy.

Zamiast rzeczowych argu-
mentów, zwolennicy zabija-

nia dzieci uderzają w struny 
emocjonalne. Często też – jak 
wspomniane posłanki – bez-
czelnie kłamią.

Dlatego zachęcam Państwa 
do pobierania kompendium 
„W obronie życia”.

Tam znajdą Państwo rze-
czowe argumenty naukowe, 
informacje prawdziwe, nie-
naznaczone jakimkolwiek 
czynnikiem emocjonalnym, 
ideologicznym czy nawet reli-
gijnym. To konkretna wiedza 
o powielanych kłamstwach 
i konkretna wiedza, jak je 
ripostować.

Zamów lub pobierz kompen-
dium pro-life!

Tę publikację otrzymali 
sędziowie Trybunału Konsty-
tucyjnego. Wierzę, że fakty w 
niej zawarte przyczyniły się do 
podjęcia przez nich tak dobrej 
decyzji.

Na zakończenie dodam, że 
wczoraj odbyła się konferencja 
„Utopia tęczowej rewolucji”. 
Nagrania z konferencji są już 
dostępne na naszym kanale 
YouTube. Napiszę o tym jesz-
cze, ale jeśli nie mogli Państwo 
oglądać jej na żywo – bardzo 
zachęcam do odsłuchania!

Paweł Ozdoba
Prezes Centrum Życia i Rodziny

Aborcjoniści podżegają tłum

Dlaczego elity akademic-
kie mają poglądy inne od 
zwykłych Polaków? Czemu 
wielu rodziców boi się, 
że gdy wysyła dziecko na 
Uniwersytet, oddaje je pod 
wpływy ludzi, którzy będą 
wybijać mu z głowy warto-
ści wyniesione z domu? 

W książce „Plagi akademic-
kie” dr Józef Wieczorek opi-
suje, jak komunizm przez 
dziesięciolecia kształtował es-
tablishment akademicki. - Bez 
przyzwolenia partii nie można 
było na uczelniach pracować, 
a w okresie instalacji systemu 
nawet studiować – to doty-
czyło Żołnierzy Wyklętych i 
rodzin. Im wyżej w hierarchii 
akademickiej, tym rola partii 
była większa. Do doktoratu 
wystarczyło na ogół przyzwo-
lenie POP PZPR, habilitacje i 
profesury musiały przechodzić 
przez Komitet Wojewódzki, a 
nawet Centralny – mówi w roz-
mowie z Piotrem Lisiewiczem 
w „Wywiadzie z chuliganem”.  

Jak mówi dr Józef Wieczo-
rek, najgorszy poziom kadry 
naukowej mamy właśnie teraz, 
a nie w czasach komunizmu:  
Polska straciła wysoki poziom 
nauki, który był w II RP. W 
PRL-u był paradoksalnie nie 

najgorszy, bo te przedwojenne 
kadry jeszcze funkcjonowały, 
nie zostały całkiem wyelimi-
nowane. I jakoś formowały, 
mimo różnych trudności, swo-
ich następców. Dzisiejsi rek-
torzy to beneficjenci systemu 
komunistycznego i czystek na 
uczelniach z lat 80.

W „Wywiadzie z chuliga-
nem” ujawnił, że jest w świecie 
akademickim dyskryminowa-
ny za… odmienną orientację. 

Uczelnie zajmują się dziś 
orientacjami seksualnymi, 
wynosząc na piedestał od-
mienną orientację seksualną. 
Ale ja też jestem odmiennej 
orientacji! Jestem dyskrymi-
nowany z powodu zasadniczo 
odmiennej od rektorów orien-
tacji intelektualnej i moralnej. 
- wyjaśnił.

Autor „Plag akademickich” 
dr Wieczorek opowiada o 
tym, jak ów establishment 
zablokował habilitację przy-
szłego papieża: - Karol Wojtyła 
był wykładowcą, miał duży 
dorobek naukowy, a jednak 
profesorem belwederskim nie 
był. Nie nadawał się do tego 
systemu i chwała mu za to.

Jego zdaniem ten konfor-
mizm i posłuszeństwo powo-
duje, że nauka na polskich 
Uniwersytetach staje się fikcją. 

Nauka z natury rzeczy musi 
być nonkonformistyczna. Nie 
ma nauki, gdy młodszy zawsze 
zgadza się z tym, co profesor 
napisał. Bo wtedy nie ma 
mowy o żadnym rozwoju. Dziś 
większość akademików, gdy 
widzi niewygodne problemy, 
chowa głowę w piasek. Dzięki 
temu trzymają się na etatach i 
otrzymują nominacje i awanse. 
Miałem wielu wychowanków, 
których wprowadziłem do 
systemu akademickiego. Ci 
moi wychowankowie podkre-
ślali zawsze, że uczyłem ich 
myślenia krytycznego, non-
konformizmu naukowego itd. 
I to były te cechy, które mnie 
wykluczyły z tego systemu.  
- mówi.

Jakie były na uczelniach 
losy prawdziwych inteligen-
tów? Dr Wieczorek wypo-
wiedział słowa, które Piotr 
Lisiewicz uznał za motto 
całego cyklu „Wywiadów z 
chuliganem”: 

Ci, którzy zachowali we-
wnętrzną wolność, żyli jak 
wolni ludzie, nie dali się znie-
wolić w czasach zniewolenia 
i takimi pozostali, nadal są 
marginesie, jakby się nie nada-
wali do życia w kraju, który 
podobno odzyskał wolność. 

St. Mącz.

Rektorzy to beneficjenci systemu komunistycznego
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Piątka dla zwierząt - pro-
jekt ustawy, który 8 września 
przedstawił Prezes PiS J. Ka-
czyński, zakładała :
a wprowadzenie zakazu ho-
dowli zwierząt futerkowych,
a ograniczeniu uboju religij-
nego bydła i drobiu w Polsce,
a uprawnienie organizacji po-
zarządowych zajmujących się 
ochroną zwierząt do kontroli 
dobrostanu zwierząt, również 
w gospodarstwach rolnych,
a zakaz wykorzystywania 
i tresury zwierząt w celach 
rozrywkowych,
a zmiany w utrzymaniu zwie-
rząt (zakaz stałego utrzymania 
psów na uwięzi, wielkość 
kojców, czy zmiany w prowa-
dzeniu schronisk dla zwierząt). 

Projekt nie zwierał oceny skut-
ków ekonomicznych i społecz-
nych, jakie może spowodować 
jej uchwalenie. Od początku 
popularnie nazwano ten pro-
jekt ustawą antyfutrzarską , 
bo w istocie bezpośrednim 
pretekstem był reportaż Re-
daktora Schwertnera w Onet 
o fermie hodowlanej norki 
amerykańskiej w Wielkopol-
sce. Sprawa chowu i hodowli 
zwierząt na futra początkowo 
zdominowała publiczną dysku-
sję, wnioskodawcy wykazywa-
li marginalny udział produkcji 
zwierząt futerkowych w PKB, 
ale do opinii publicznej do-
tarł przekaz, że uchwalenie 
tej ustawy nie tylko dotknie 
właścicieli ferm norek, ale 
również rolników producen-
tów bydła i drobiu, ponieważ 
30- 40% tych zwierząt jest 
ubijanych według zasad re-
ligijnych koszer i hallal oraz 
eksportowanych na rynki eu-
ropejskie i arabskie. Wartość 
eksportu wynosi ok. 7 mld 
zł. Już sama zapowiedź takiej 
ustawy zachwiała cenami sku-
pu szczególnie bydła rzeźnego, 
co uderzyło w producentów 
bydła ,oraz kontraktami na 
dostawy mięsa drobiowego 
i wołowiny co sygnalizują 
zakłady mięsne zajmujące 
się przetwórstwem oraz eks-
portem mięsa drobiowego i 
wołowiny.

Proponowane są bardzo 
krótkie, bo trwające rok okresy 
wygaszenia produkcji, oraz 
brak odszkodowań dla rolni-
ków. W Niderlandach okres 
przejściowy na wygaszenie 
produkcji zwierząt na futra 
trwał kilkanaście lat.  Projek-
towane zmiany i scenariusz 
ich wprowadzenia wywołał 
głęboki sprzeciw rolników , 
a także reprezentujących ich 
izb rolniczych i związków za-
wodowych. Z wnioskiem o od-
rzucenie ustawy w pierwszym 
czytaniu wystąpił Klub Koali-
cja Polska PSL K-15 ,w imieniu 
którego zabierałem głos w 
debacie. Powodem takiego 
wniosku była generalna ocena 
o szkodliwości tej ustawy dla 
działalności gospodarczej 
w rolnictwie,przetwórstwie, 
załamanie eksportu mięsa z 
uboju wg zasad religijnych, 
likwidacja wielu miejsc pracy, 
krótkie okresy przejściowe i 
brak odszkodowania za wy-
gaszenie produkcji dla ferm 
i gospodarstw rolnych, oraz 
przetwórstwa. Ponadto nie-
możliwy do zaakceptowania 
jest projekt kontroli przez 
organizacje ochrony zwierząt 
dobrostanu zwierząt w gospo-
darstwach i to w czasie , gdy 
rolnicy zmagają się z licznymi 
kwarantannowymi chorobami 
zwierząt jak atakujący świnie 
ASF, już obecny w Wielko-
polsce czy świńska grypa, 
oraz ptasia grypa w produkcji 

drobiu.Zwalczanie tych chorób 
wymaga szczególnego reżimu 
sanitarnego, stąd uważam, że 
jedynie inspekcja weteryna-
ryjna jest uprawniona do wej-
ścia na teren gospodarstwa z 
produkcją zwierzęcą. Rolnicy 
dbają o dobrostan zwierząt, 
bo każde zaniedbanie nie-
sie za sobą poważne straty 
w produkcji i ekonomicznej 
kondycji gospodarstw. Oczy-
wiście należy docenić rolę 
organizacji pozarządowych 
w sprawach ochrony zwie-
rząt, w dbałości o poprawę 
warunków utrzymania zwie-
rząt, schronisk, a także jako 
sygnalistów. Muszę przyznać, 
że zaskoczyła mnie pośpieszna 
praca w Sejmie nad ustawą i 
dwoma innymi niekontrower-
syjnymi projektami złożonymi 
przez posłów Lewicy i Koalicji 
Obywatelskiej. W ciągu jednej 
doby przy wsparciu Lewi-
cy i Koalicji Obywatelskiej 
ustawa została uchwalona. 
Postulowaliśmy wysłuchanie 
publiczne, ponieważ projektu 
nie konsultowano z rolnika-
mi, związkami zawodowymi 
rolników i izbami rolniczymi, 
firmami przetwórczymi, a 
także z sektorem bankowym, 
który kredytuje tych producen-
tów. Praca nad tym projektem 
naruszyła wszystkie zasady i 
praktyki dobrej legislacji, któ-
re wcześniej były krytykowane 
przez opozycję. Odrzucono 
większością głosów wniosek 
Klubu Parlamentarnego PSL 
Kukiz 15 o odrzucenie ustawy 
w pierwszym czytaniu. Po 
uchwaleniu ustawy w Sejmie 
Klub Parlamentarny Koalicja 
Polska PSL Kukiz15 zwró-
cił się do Marszałka Senatu 
Prof. T. Grodzkiego o prze-
prowadzenie wysłuchania 
publicznego. Uczestnicząc w 
spotkaniu z Marszałkiem Se-
natu przedstawiłem jakie będą 
konsekwencje ekonomiczne 
dla rolników, przetwórców, 
producentów pasz, banków 
kredytujących, oceniając,że 
w skrajnych sytuacjach może 
to prowadzić do bankructwa 
gospodarstw czy firm. Posłu-
żyłem się doświadczeniami 
z lat 2013-2014, kiedy wpro-
wadzono zakaz uboju religij-
nego, który uchylił Trybunał 
Konstytucyjny. Wysłuchanie 
w Senacie trwało 9 godzin i 
brała w nim udział reprezen-
tacja rolników i związkowców 
z Wielkopolski. W Senacie 
zgłoszono szereg wniosków 
zmieniających zapisy ustawy. 

Rząd zgodził się na usunięcie 
zakazu uboju religijnego dla 
drobiu, ale już producenci 
bydła nie uzyskali tu poparcia, 
oraz na wydłużenie okresów 
przejściowych i rekompensaty.

Senat odrzucił wniosek 
PSL o odrzucenie ustawy, 
za którym głosowało 22 se-
natorów . Niewątpliwie duży 
wpływ na korekty miały 
protesty rolników zarówno 
Warszawie jak również w 
poszczególnych wojewódz-
twach, a których najwięcej 
było w Wielkopolsce. Przed-
stawiciele Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej odwiedzili posłów 
i senatorów w ramach tzw. 
korepetycji dotyczących tej 
ustawy, uzasadniając swój 
sprzeciw. Poprawki przyjęte 
przez Senat nie zostały rozpa-
trzone przez Sejm choć była 
zapowiedź, że na kolejnych 
posiedzeniach przewiduje się 
rozpatrzenie poprawek Sena-
tu. W międzyczasie dokonana 
została rekonstrukcja Rządu, a 
nowym Ministrem Rolnictwa 
został Poseł Grzegorz Puda, 
który reprezentował wnio-
skodawców z PiS w pracach 
nad tym projektem. Zastąpił 
Ministra Ardanowskiego, 
który nie popierał tej usta-
wy. Nowy Minister przyjęty 
został z dużą rezerwą przez 
rolników i ich reprezentację 
związkową i izby rolnicze. 
Jaki będzie finał sporu o tę 
ustawę trudno powiedzieć, 
bo nowo mianowany Wice-
minister Rolnictwa Tadeusz 
Bartosik Poseł z Wielkopolski 
w wypowiedzi dla Wirtualnej 
Polski z 31 października 
zapowiada całkiem nową 
inicjatywę ustawodawczą, bez 
rozpatrzenia poprawek Senatu 
do uchwalonej przez Sejm 
ustawy. Zamrożenie prac na 
tym etapie procedury ozna-
czałoby zablokowanie procesu 
ustawodawczego.

Mamy szczególnie trud-
ny czas epidemii, w którym 
ogromnym wysiłkiem, budże-
towymi subwencjami ratujemy 
gospodarkę, miejsca pracy, 
stąd likwidacja części dobrze 
funkcjonującego rolnictwa 
i wywołanie turbulencji w 
powiązanych firmach jest 
szkodliwe ekonomicznie i 
społecznie,dlatego też zbie-
ramy podpisy pod apelem do 
Prezydenta RP o zawetowanie 
ustawy gdy trafi do podpisu 
Prezydenta.

Poseł PSL 
Andrzej Grzyb

Co dalej z ustawą tzw. „Piątką 
dla zwierząt J. Kaczyńskiego”

Parlament Europejski 
przegłosował ustanowienie 
regionalnych instytucji 
zarządzających odpowie-
dzialnych za tworzenie, 
zarządzanie i wdrażanie 
interwencji w ramach roz-
woju obszarów wiejskich. 

Z punktu widzenia Koalicji 
Europejskich AGRIREGIONS 
oznacza to duży krok naprzód, 
dzięki któremu regiony i ob-
szary wiejskie powracają do 
serca wspólnej polityki rolnej.  

Transformacja w kierunku 
zrównoważonego rozwoju 
pod względem ekologicznym, 
społecznym i gospodarczym 
może zostać przeprowadzona 
jedynie za pomocą oddolnego 
podejścia ukierunkowanego 
na konkretny obszar, które po-

zwala na dostosowanie działań 
do rzeczywistości w terenie. 
Dzisiejsze głosowanie w Parla-
mencie uznaje fundamentalną 
rolę, którą odgrywają europej-
skie regiony w dostosowaniu 
interwencji WPR do lokalnych 
potrzeb, a także w zakresie 
transformacji w kierunku 
bardziej zrównoważonego 
rolnictwa w Europie.

Koa l icja  Europejsk ich 
AGRIREGIONS wzywa te-
raz Radę i Komisję Europej-
ską do przyjęcia stanowiska 
Parlamentu Europejskiego, 
ponieważ w kontekście zin-
tensyfikowanej konkurencji 
na poziomie globalnym oraz 
rosnących nierównościach 
terytorialnych, przyszła WPR 
musi być bezpośrednio powią-
zana z europejskimi regionami 

i obszarami wiejskimi.
Koalicja Europejskich Re-

gionów Rolniczych AGRIRE-
GIONS jest głosem europej-
skich regionów zmobilizowa-
nych do obrony sprawiedliwej 
i zrównoważonej przyszłej 
wspólnej pol ityk i rolnej 
(WPR) oraz roli regionów 
we wdrażaniu tej polityki. 
W skład Koalicji wchodzi 16 
regionów z 7 państw człon-
kowskich: Azory, Andalu-
zja, Autonomiczna Prowincja 
Bolzano - Południowy Tyrol, 
Owernia-Rodan-Alpy, Bade-
nia-Wirtembergia, Bawaria, 
Bretania, Kastylia i Léon, 
Emilia-Romania, Estremadu-
ra, Lombardia, Nowa Akwita-
nia, Kraj Loary, Okręg Sibiu, 
Toskania, Wielkopolska.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

4 października odbyło się 
wydarzenie „Communi-
cating Science #Engage-
Audience” (Komunikacja 
naukowa #Zaangażo-
waćOdbiorców), współor-
ganizowane przez Biuro 
Wielkopolski w Brukseli w 
ramach trwającego obecnie 
Europejskiego Tygodnia 
Regionów i Miast #EURe-
gionsWeek. Wielkopolskę 
reprezentował dr Piotr 
Rzymski z Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu.

Sesja miała formę wirtualnej 
debaty w języku angielskim 
i została przygotowana przez 
międzynarodowe konsorcjum 
„Regiony dla otwartej nauki”, 
którego partnerami oprócz 
Wielkopolski były: Kraj Po-
łudniowomorawski (Czechy), 
Murcja (Hiszpania), Slawonia, 
Barania i Srem (Chorwacja), 
Carini (Włochy) oraz Nikozja 
(Cypr). Wśród prelegentów 
znaleźli się przedstawiciele 
świata badań, nauki i innowa-
cji z ww. regionów i miast, a 
główne przemówienie wygło-
siła Zastępca Dyrektora Gene-
ralnego Dyrekcji Generalnej 
ds. Badań i Innowacji (DG 
RTD) Komisji Europejskiej, 
Signe Ratso. Warsztat zgro-
madził ponad 60 odbiorców 
na platformie Zoom. Debatę 
można było także śledzić na 
żywo w serwisie YouTube.

„Komunikacja naukowa 
ma zasadnicze znaczenie dla 
zbliżania obywateli i badaczy 
w celu sprostania wyzwaniom 
środowiskowym, społecznym 
i gospodarczym” – mówiła 
Signe Ratso w swoim otwiera-
jącym wystąpieniu, wskazując 
przy tym na ważną rolę jaką 
regiony mają do odegrania w 
tym procesie. Nawiązała do 
opublikowanego przez Komi-
sję Europejską dwa tygodnie 
temu (30 września) komunikatu 
dotyczącego nowej europej-
skiej przestrzeni badawczej, 
która traktuje obywateli jako 
współtwórców i stawia ich wraz 
z lokalnymi społecznościami i 
społeczeństwem obywatelskim 
w swoim centrum. Przedsta-
wicielka Komisji Europejskiej 
podkreśliła, że pandemia CO-
VID-19 jeszcze silniej zazna-
czyła wagę komunikacji na-
ukowej. Przedstawiła także w 
jaki sposób programy Horyzont 
2020 i nadchodzący Horyzont 
Europa wspierają komunikację 
naukową.

Po przemówieniu Signe 
Ratso, swoje wystąpienia za-
prezentowali eksperci repre-
zentujący regiony i miasta 
konsorcjum. Dyskutowali oni 
o różnych perspektywach ko-
munikacji naukowej, w tym o 
roli otwartej nauki.

Reprezentując Wielkopol-
skę, dr Piotr Rzymski, badacz 
i wykładowca na Uniwer-
sytecie Medycznym w Po-
znaniu, skoncentrował się 
na komunikowaniu nauki w 
kontekście trwającej pandemii 
COVID-19. Jego zdaniem „ko-
munikacja naukowa jest klu-
czowa dla zapewnienia prawi-
dłowych reakcji na zagrożenie 
zdrowotne i zrozumienia jego 
natury przez społeczeństwo”. 
Dr Rzymski przedstawił w 
tym kontekście przykłady do-
brych praktyk, takich jak np. 
współpraca z mediami celem 
upowszechniania naukowych 
faktów na temat COVID-19, 
bez względu na ich profil świa-
topoglądowy, wykorzystanie 
mediów społecznościowych 
dla propagowania wiedzy o 
wirusie, czy publikacja ar-
tykułu naukowego zachęca-
jącego do przeciwdziałania 
dyskryminacji związanej z 
COVID-19, którego idea zo-
stała podjęta przez szereg 
zagranicznych uniwersytetów. 
Wskazał także na potrzebę 
walki z tzw. fake news oraz 
napływem niskiej jakości na-
uki lub pseudonauki podczas 
pandemii. Zwrócił uwagę na 
krytyczne znaczenie nauki 
w czasach kryzysu i na ko-
nieczność jej komunikowania 
społeczeństwu przez badaczy 
poprzez wszystkie możliwe 
kanały. „Społeczeństwo musi 
rozumieć rolę nauki we współ-
czesnym świecie” – dodał.

Głos zabrała również Iva 
Šašinková, menadżer ds. ko-
munikacji naukowej na Uni-
wersytecie Masaryka w Kraju 
Południowomorawskim, która 
skupiła się na znaczeniu ko-
munikacji naukowej w ujęciu 
ogólnym, wskazując szereg 
powodów, dla których warto 
ją podejmować, w tym m.in. by 
zwiększać wpływ tworzonej 
nauki czy wzmacniać krytycz-
ne myślenie w społeczeństwie. 
Podkreśliła potrzebę dosto-
sowywania przekazu celem 
zaangażowania różnych grup 
odbiorców oraz wskazała na 
przyjemność jaka może płynąć 
z komunikowania nauki róż-
nymi metodami, np. poprzez 
kawiarnie i festiwale naukowe, 
media społecznościowe czy 
naukę obywatelską.

W dalszej części warsztatu 
swoje perspektywy na komu-
nikację naukową przedstawili 
kolejni eksperci. Wszystkim 
prezentacjom towarzyszyły 
konkretne przykłady prak-
tycznego stosowania komuni-
kacji naukowej, co pozwoliło 
uczestnikom warsztatu na 
zapoznanie się z dobrymi 
praktykami w instytucjach o 
różnym charakterze, położeniu 
geograficznym i warunkach 
działania.

Encarna Guillén Navarro, 
główna badacz i profesor w 
obszarze genetyki medycznej 
w Instytucie Badań Biome-
dycznych IMIB i na Uniwer-
sytecie w Murcji mówiła o 
komunikacji naukowej jako 
opowiadaniu historii i wyzwa-
niach jakie przed nią stoją. 
Nataša Drvenkar, profesor 
nadzwyczajny na wydziale 
ekonomii Uniwersytetu w 
Osijeku w regionie Slawonii, 
Baranii i Sremu, skupiła się 
na drodze do popularyzacji 
nauki w swoim regionie, 
przedstawiając marzenia, rze-
czywistość oraz wyzwania i 
działania jakie mogą pomóc 
na nie odpowiedzieć. Dr Do-
nata Sandri, specjalista ds. 
komunikacji i marketingu w 
Fundacji Ri.MED w Carini 
zaprezentowała komunika-
cję naukową z perspektywy 
międzynarodowego partner-
stwa publiczno-prywatnego. 
Ostatnie wystąpienie należało 
do Fabia Marii Montagnino, 
kierownika ds. innowacji i 
przedsiębiorczości w Insty-
tucie Cypryjskim w Nikozji, 
który poświęcił swoją prezen-
tację kwestii radzenia sobie 
ze złożonością współczesnych 
wyzwań takich jak COVID-19 
czy zmiany klimatyczne oraz 
wsparcia jakie otwarta nauka 
może oferować społeczno-
ściom w niepewnym świecie. 
Wskazał on na kluczową rolę 
komunikowania nauki dla 
zrozumienia złożoności, które 
staje się priorytetem nie tylko 
w świecie naukowym, ale też 
w codziennym życiu.

Po wystąpieniach miała 
miejsce sesja pytań kiero-
wanych do prelegentów ze 
strony uczestników spotkania 
i moderatora. Dotyczyły one 
m.in. ewolucji komunikacji na-
ukowej przed i po rozpoczęciu 
pandemii COVID-19, jej efek-
tywności za pośrednictwem 
mediów społecznościowych 
czy kierowania jej w stronę 
uczniów.

Zapis wideo debaty będzie 
można obejrzeć na stronie z 
nagraniami Europejskiego 
Tygodnia Regionów i Miast lub 
w serwisie YouTube.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli
Zdjęcie: Biuro Murcji w Brukseli

Parlament Europejski uznaje rolę regionów

Regiony dla otwartej nauki
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Decyzją Wojewody Wielkopol-
skiego z dnia 26 października 
2020 r., Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Grodzisku Wielkopolskim z 
dniem 30 października br. do 
odwołania będzie realizował 
świadczenia opieki zdrowotnej 
w związku

z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, poprzez zapewnienie 
w podmiocie leczniczym 61 
łóżek dla pacjentów z podej-
rzeniem lub potwierdzonym 
zakażeniem SARS-CoV-2, 
w tym 3 łóżek intensywnej 
terapii, z kardiomonitorem 
oraz możliwością prowadze-
nia tlenoterapii i wentylacji 
mechanicznej.

W związku z powyższą de-
cyzją od dnia 30 października 
2020 r. zostają zawieszone 
prace następujących komórek 
organizacyjnych szpitala:
a Izba Przyjęć,

a Oddział Internistyczno – 
Kardiologiczny,
a  Oddział Chirurgiczny z 
Pododdziałem Gastroentero-
logicznym,
a  Ambulatorium Nocnej i 
Świątecznej Opieki Zdrowot-
nej (tzw. „Wieczorynka”),
a Poradnia Gastroenterolo-
giczna wraz z Pracownią Ga-
stroenterologiczną,
a Pracownia RTG i Tomogra-
fii Komputerowej.

Do dyspozycji pacjentów po-
zostają:
a Oddział Położniczo – Gine-
kologiczny i Oddział Nowo-
rodkowy,
a Laboratorium (punkt pobrań 
zlokalizowany w strefie porad-
ni specjalistycznych, czynny 
od poniedziałku do piątku w 
godz. od 7.15 do 10.00. Wyniki 
można odbierać w ww. miejscu
a  w godzinach od 13.00 do 
14.00. Laboratorium wykonuje 
badanie ze skierowaniem od 

lekarza oraz  badania pry-
watne. Wszystkie badania w 
Laboratorium wykonywane 
są bez wcześniejszej rejestracji 
telefonicznej.
a Poradnia Chirurgiczna (tel. 
61 44 36 539),
a Poradnia Ginekologiczno – 
Położnicza (tel. 61 44 36 561),
a Poradnia Ortopedyczna (61 
44 36 539),
a Poradnia Kardiologiczna (61 
44 36 550).

W związku z zaistniałą sytu-
acją w przypadku pogorszenia 
się stanu zdrowia pacjentów 
należy kierować się do najbliż-
szych ościennych szpitali, w 
których funkcjonuje - Ambu-
latorium Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej (tzw. „Wie-
czorynka”), Specjalistyczny 
Oddział Ratunkowy (SOR) lub 
wezwać pomoc poprzez numer 
112 lub 999.

Katarzyna Sielecka

Projekt „Matematyka przy-
szłości” realizowany przez 
trzy nauczycielki: Danutę 
Bartkowiak, Ewę Zarucką, 
Annę Pawlak skierowany 
jest dla uczniów kl VII i 
VIII z gminy Grodzisk 
Wielkopolski. Formuła re-
alizacji sprawia, że ucznio-
wie atrakcyjnie spędzają 
czas na nauce. Matematyka 
staje się magiczną dyscypli-
ną wiedzy, która niczym al-
chemia jest pełna tajemnic. 
Zajęcia sprawiają uczniom 
wiele radości.

Odkrywanie niezwykłych 
mocy matematyki ukrytej w 
równaniach chemicznych, to 
kolejne kroki czynione przez 
uczniów. Anna Pawlak nauczy-
cielka chemii z Zespołu Szkół 
Technicznych w Grodzisku 
Wlkp. wraz z dwiema uczen-
nicami poprowadziła cykl 
warsztatów łączących matema-
tykę z chemią. Ósmoklasiści 
i siódmoklasiści stworzyli 
kolorowe kulki, które dodaje 
się do napojów eco-bubble. 
Niesamowitą przygodą było 
też wyrabianie owocowego 
makaronu. Duży nacisk po-
łożono na matematyczną pre-
cyzję odmierzania substancji 
chemicznych, obliczania ich 
proporcji w zawiesinach oraz 
precyzyjne odliczanie i two-
rzenie faktur. 

Zespoły uczniów regularnie 
uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach matematyki, pro-
wadzonych przez pomysło-
dawczynię projektu Danutę 
Bartkowiak, których głównym 
celem jest odkrywanie prawi-
dłowości matematycznych w 

przeprowadzanych doświad-
czeniach.  Podczas zajęć nie 
brakuje gier, krzyżówek oraz 
konkursów z nagrodami dzięki 
czemu uczniowie zdobywają 
wiedzę i jednocześnie dobrze 
się bawią. Zajęcia warszta-
towe uzupełniane są interak-
tywnymi ćwiczeniami, które 
uczniowie wykonują zdalnie 
na platformach Matlandia i 
Powtórkomat. 

W zajęciach udział bio-
rą również uczniowie mają-
cy trudności w uczeniu się 
przedmiotów ścisłych, któ-

rych dodatkowo wspiera spe-
cjalista oligofrenopedagog 
- Ewa Zarucka. 

Współpraca między szkoła-
mi różnych etapów edukacji 
to bardzo cenna inicjatywa 
ze względu na wiedzę i 
doświadczenia, które starsza 
młodzież może przekazać 
młodszej. Projekt dofinan-
sowała Fundacja mBanku, 
dzięki której  uczniowie 
mają do swojej dyspozycji 
wiele przyrządów oraz mul-
timediów. 

Danuta Bartkowiak

Jak funkcjonuje szpital 
powiatowy w Grodzisku Wlkp.

ZST w Grodzisku Wlkp. potęgą 
w matematyce

Wiemy czego nie chcemy. 
Epidemii i jej trzech głów-
nych konsekwencji. Medycz-
nych, gospodarczych i wolno-
ściowych. Ale czego chcemy? 
Tanio, szybko i dobrze. To 
slogan reklamowy. Podobno 
tylko dwie z trzech rzeczy są 
możliwe. 
Podobnie z epidemią. Cały 
świat ma poważny problem. 
Niestety nikt z opozycji 
nie chce odpowiedzieć na 
kluczowe pytanie. Wiedzą 
czego nie chcą. Ale czego 
chcą? Najbliższe tygodnie 

będą trudne. We Francji, 
Czechach, USA. W Polsce 
też. Nasz kraj najbardziej nas 
interesuje. Jestem prze-
ciwnikiem lockdownu jaki 
przeżyliśmy wiosną. Jednak 
obiektywnie zdusił ogień 
epidemii. Potem przyszło 
wakacyjne odprężenie. 
Nadrabialiśmy spotkania ze 
znajomymi i wyjeżdżaliśmy 
na wakacje nie bacząc na 
uśpionego wirusa. Tak jak 
ludzie na całym świecie. Ale 
wirus nie zniknął. Wrócił z 
większą siłą. 

Najbliższe tygodnie pokażą 
co się wydarzy. Żadna służba 
zdrowia, nawet w zamożniej-
szych krajach, nie podoła ta-
kim wyzwaniom. Musimy jej 
pomóc. Nie przeszkadzając. 
Każdy z nas może to zrobić 
rezygnując z odrobiny wol-
ności osobistej. Ograniczenie 
spotkań, maseczki, dystans 
i dezynfekcja to nie slogany. 
To nasza przyszłość. Nikt nas 
nie wyręczy. Musimy zrobić 
to sami. Dla nas, dla naszych 
seniorów i naszych dzieci. 

Poseł Marcin Porzucek

Jestem przeciwnikiem lockdownu

POWIAT GRODZISKI / POWIAT KOŚCIAŃSKI

Zarząd Powiatu Kościańskie-
go zrealizował uchwałę Rady 
Powiatu Kościańskiego z 23 
września 2020 roku w sprawie 
zgodny na zakupienie przez 
Powiat Kościański nierucho-
mości od Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia Św. Wincentego a 
Paulo Prowincji Chełmińsko – 
Poznańskiej znajdującej się w 
Kościanie.

Umowę sprzedaży zawarto 
w piątek 23 października 
2020 roku. Powiat Kościań-
ski zakupił od Zgromadzenia 
Sióstr działkę o powierzchni 
dwóch tysięcy trzydziestu 
jeden metrów kwadratowych 
i trzy budynki, które się na 
niej znajdują. Są to: budynek 
szpitalny o powierzchni ponad 
765 metrów kwadratowych, 
w którym znajduje się od-
dział paliatywny, budynek 
mieszkalny - dom sióstr o po-
wierzchni ponad 601 metrów 

kwadratowych i budynek, w 
którym znajduje się izba przy-
jęć o powierzchni 132 metrów 
kwadratowych. Transakcją nie 
została objęta kaplica przy 
domu sióstr.

W wyniku negocjacji Powiat 
Kościański za nieruchomość 
zapłacił 1 milion 200 tys. 
złotych. Pieniądze zostały 
przekazane 28 października. 

Zakup działki wraz z zabu-
dowaniami reguluje prawa 
własności, a przez to pozwoli 
na przeprowadzenie komplek-
sowego remontu oddziału pa-
liatywnego. Tempo realizacji 
planów remontowo-inwesty-
cyjnych będzie uzależnione 
od sytuacji epidemicznej i 
wynikających z niej bieżących 
potrzeb. 

Powiat kupił nieruchomość

Ponad 32 miliony złotych 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Kościanie przeznaczył 
na realizowane wsparcie 
przedsiębiorców w ramach 
Tarczy Antykryzysowej.

Najwięcej środków ponad 20 
milionów złotych PUP roz-
dysponował na jednorazową 
pożyczkę  na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorców. W 
ramach tej formy pomocy 
udzielono 4066 podmiotom. 
Umorzono już 2914 poży-
czek na kwotę 14 562 643,44 
złotych.

Ponad 7 milionów 950 tys. 
złotych przekazano na dofi-
nansowanie przedsiębiorcy 
części kosztów wynagrodzeń 
pracowników. W ramach 
tej formy wsparcia pomocy 
udzielono 476 wnioskującym.  
Powiatowy Urząd Pracy do-
finansowywał także osobom 
prowadzącym samodzielnie 
działalność gospodarczą czę-
ści kosztów prowadzenia tej 
działalności. Wsparcie otrzy-
mało 724 wnioskodawców na 
kwotę ponad 3 milionów 729 
tys. złotych.

Urząd w 27 przypadkach 
udzielił także pożyczki na 
pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności sta-
tutowej organizacji pozarządo-
wej. Kwota udzielonej pomocy 
to ponad 74 tys. złotych. Jedna 
z organizacji otrzymała pomoc 
na pokrycie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników. 
Ponadto 6 razy pomoc otrzy-
mały kościelne osoby prawne 
na dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzenia pra-
cowników. Wysokość  udzie-
lonej pomocy to ponad 54 tys. 
złotych.

Łącznie pomoc za po-
średnictwem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kościanie 
otrzymało 5300 wniosko-
dawców.

Pięćdziesięciu zdolnych 
uczniów otrzymało od 
Zarządu Powiatu Kościań-
skiego stypendia Starosty 
Kościańskiego. Stypendia 
przyznano dwunasty raz.

O stypendia mogli ubiegać 
się uczniowie na stałe zamel-
dowani na terenie powiatu 
kościańskiego, którzy uczęsz-
czają do publicznej szkoły 
ponadpodstawowej dającej 
możliwość uzyskania świa-
dectwa dojrzałości i którzy 
ukończyli pierwszy rok nauki, 
a ich średnia ocen z poprzed-
niego roku szkolnego wynosiła 
co najmniej 5,00.

Przy przyznawaniu stypen-
diów komisja uwzględniała 
także osiągnięcia sportowe 
we współzawodnictwie kra-
jowym i międzynarodowym 

oraz w konkursach, olim-
piadach przedmiotowych i 
artystycznych szczebla cen-
tralnego.  

W tym roku stypendystami 
zostali: Joanna Hałasowska, 
Weronika Magdalena Stefan, 
Daniel Michalak, Zuzanna 
Kaczór, Anna Wilkowska, 
Maria Jankowska, Joanna 
Licha, Mar tyna Bucher t, 
Dawid Bugajewski, Laura 
Barłożyk, Maja Wielińska, 
Maria Kornobis, Eryk Marek 
Maćkowiak, Wiktoria Wiesz-
czeczyńska, Gabriela Bar-
dyan, Alicja Anna Glapiak, 
Natalia Kwaśniewska, Łukasz 
Ciorga, Anna Tomaszyk, 
Joanna Nowak, Natalia Bąk, 
Julia Grypczyńska, Marietta 
Kasperek, Natalia Szymań-
ska, Hubert Kazimierz Bara-
nowski, Jan Patryk Zientek, 

Aleksandra Nowak, Zofia 
Duda, Michał Idziak, Joanna 
Glapiak, Adrianna Nowak, 
Daria Włodarczak, Klaudia 
Piskorz, Alicja Michalak, 
Karina Maria Pieśniak, Agata 
Kurowska, Wiktoria Przybyła, 
Maria Wędzińska, Zuzanna 
Glinicka, Marta Zalesińska, 
Wiktoria Przybylska, Joanna 
Banaszak, Zofia Zborowska, 
Zuzanna Ruskowiak, Karolina 
Boińska, Alicja Chrzanowska, 
Mateusz Stanisławski, Domi-
nika Nowak, Maria Trzcińska, 
Adam Antoni Kaczmarek.

Stypendia uczniom są przy-
znawane na okres od września 
do czerwca. Stypendium wy-
nosi 250 złotych miesięcznie. 
Stypendia Starosty Kościań-
skiego dla studentów zostaną 
przyznane w najbliższych 
dniach.

Ponad 32 miliony dla przedsiębiorców

Stypendia dla zdolnych uczniów

„Zrzutka w celu powrotu do zdrowia naszego przyjaciela, 
kolegi i uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Kościanie, który na początku września (06.09.2020) uległ 
poważnemu wypadkowi - spadł ze schodów. Na skutek 
czego doznał złamania talerza lewej kości biodrowej, lewego 
kościozrostu biodrowo-łonowego i łonowo-kulszszowego. 
Od tej chwili życie Zbyszka i jego rodziny diametralnie się 
zmienia! Nasz bohater będzie musiał teraz przejść długą 
drogę do pełnego powrotu do zdrowia. Na szczęście Zbyszek 
ma silną wole walki, ma jeszcze coś co jest bardzo ważne 
kochających rodziców. Mama która dla swojego syna jest 
wstanie zrobić wszystko, by tylko przychylić mu kawałek 
nieba, od momentu powrotu Zbyszka ze szpitala stała się 
też jego najlepszą osobistą pielęgniarką!

Niestety każda opieka i rehabilitacja pochłania i będzie 
pochłaniała spore fundusze. Dlatego też, zwracamy się z 
prośbą do ludzi dobrych serc o wsparcie naszej zrzutki!!! 
Pomóż nam postawić naszego kolegę na nogi!!!”
Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/v4nyxe

Apel przyjaciół Zbyszka
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W dniach 4 i 5 listopada od-
było się IV Forum Rozwoju 
Miast, organizowane przez 
poznański samorząd. Oczy-
wiście zdalnie, z powodu 
pandemii koronawirusa. 

Poprzednie konferencje or-
ganizowane na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich gromadziły wiel-
kie rzesze uczestników, tym 
razem z uwagi na pandemię, 
wydarzenia były otwarte dla 
wszystkich za pośrednictwem 
transmisji LIVE. Każdy mógł 
się zarejestrować i posłuchać 
wykładów. 

Tym razem głównymi tema-
tami były: „Bezpieczne ulice„ 
oraz „Kompetencje XXI wie-
ku„. Międzynarodowa konfe-
rencja była okazją do wymiany 
wiedzy, dobrych praktyk i roz-
wiązań stosowanych w Polsce 
i miastach całej Europy. Prele-
genci Forum Rozwoju Miast to 
eksperci, praktycy, pasjonaci i 
aktywiści działający na rzecz 
budowania dobrych miast do 
życia. Podczas 4 edycji Forum 

chciano po pierwsze odpowie-
dzieć na pytanie, czy wizja 
przyjaznego miasta z bezpiecz-
nymi ulicami i przestrzenią 
do wspólnego spędzania czasu 
jest osiągalna. Jak uzyskać 
maksimum bezpieczeństwa 
uczestników ruchu w mie-
ście? Czy mogą w tym pomóc 
edukacja wraz ze wsparciem 
nowoczesnych technologii? 
Jaka jest rola mieszkańców 
w budowaniu bezpieczeństwa 
we własnym mieście? 

Wyjątkowo ciekawym był 
wykład pt. „Bezpieczne ulice 

w Norwegii”, który popro-
wadził Christoffer Solstad 
Steen. Norwegia jest liderem 
w zakresie najmniejszego 
zagrożenia na drogach. Warto 
byłoby wprowadzić wiele roz-
wiązań norweskich w naszym 
kraju. W wyniku długofalowej 
i  interdyscyplinarnej pracy 
Norwegów, skutecznej  stra-
tegii redukowania liczby wy-
padków w ruchu drogowym, 
np. w 2019 roku na norweskich 
jezdniach nie zginęło ani jedno 
dziecko. SIC!  

Roman Szymański

Sytuacja epidemiczna w całym 
kraju, również w stolicy Wiel-
kopolski jest niepokojąca. W 
trosce o zdrowie poznaniaków 
i turystów, którzy zawsze chęt-
nie odwiedzali Poznań przed 
świętami Bożego Narodzenia, 
organizatorzy wydarzenia Be-
tlejem Poznańskie, wspólnie z 
Zespołem ds. monitorowania 
zagrożeń związanych z ko-
ronawirusem, zdecydowali 
o odwołaniu tegorocznego 
wydarzenia. Już wiadomo, 
że w tym roku nie odbędzie 
się także Festiwal Rzeźby 
Lodowej. 

Betlejem Poznańskie na sta-
łe wpisało się w program wy-
darzeń w Poznaniu w okresie 
Bożego Narodzenia. Jarmark, 
młyńskie koło, karuzele, wy-
darzenia towarzyszące - to 
wszystko przyciągało na Plac 

Wolności i Stary Rynek za-
równo mieszkańców jak i tury-
stów. Decyzja o odwołaniu Be-
tlejem jest ogłoszona z dużym 
wyprzedzeniem. Podjęte kroki 
wynikają z troski o wystaw-
ców i partnerów, zaangażowa-
nych w organizację jarmarku 
bożonarodzeniowego i imprez 
towarzyszących. Dzięki temu 

nie poczynią oni przygotowań, 
co pozwoli im uniknąć dodat-
kowych strat. W tym roku wg. 
zapowiedzi prezydenta Jacka 
Jaśkowiaka, nie odbędą się 
imprezy sylwestrowe na wol-
nym powietrzu, organizowane 
dotychczas przez Urząd Miasta 
Poznania.

Roman Szymański

Oficjalna polska aplikacja 
na telefon, która pomaga w 
walce z koronawirusem, po-
wiadamiająca o kontakcie 
z koronawirusem, wydana 
przy współpracy z Głównym 
Inspektoratem Sanitarnym. 
Aplikacja pomaga wszystkim 
w bezpiecznym wychodzeniu 
z najostrzejszych obostrzeń 
związanych z pandemią. To 
także profesjonalna pomoc 
zarówno dla zdrowych, jak i 
zakażonych osób.

Aplikacja korzysta z API 
opracowanego przez firmy 
Apple i Google i ma dwie 
główne funkcje: aplikacja 
analizuje naszego otoczenie. 
W momencie, kiedy któryś 
z użytkowników, z którego 
telefonem spotkał się nasz te-
lefon, zachoruje – dostaniemy 
odpowiednią informację. Nie 
dowiemy się, kto zachorował. 
Dowiemy się za to, jak się za-
chować i co zrobić, by zadbać 
o swoje zdrowie. Dodatkowo 
aplikacja umożliwia nam sa-
mokontrolę stanu zdrowia. To 
swoisty „dziennik”, który na 
bieżąco pozwala weryfikować, 
czy i w jakiej grupie ryzyka 
zakażenia jesteśmy. To rozwią-
zanie oparte o wytyczne Świa-

towej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Aplikacja jest w pełni 
bezpieczna, bezpłatna i do-
browolna, a co najważniejsze 
powiadamiania o możliwym 
kontakcie z koronawirusem. 
Gdy użytkownik, z którym 
miałaś/miałeś kontakt zacho-
ruje, otrzymasz odpowiednie 
powiadomienie. 

Publikowane informacje 
to komunikaty potwierdzone 
przez Ministerstwo Zdrowia 
lub Główny Inspektorat Sa-
nitarny. To także informacje 

opracowane na podstawie da-
nych Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) oraz Świa-
towej Organizacji Zdrowia 
(WHO). Jest jednak jeden 
warunek - z aplikacji musi 
korzystać jak najwięcej osób. 
Warto zatem pobrać aplikację 
na telefon. Im więcej z nas 
będzie z niej korzystać, tym 
szybciej i skuteczniej ograni-
czymy tempo i zasięg rozprze-
strzeniania się koronawirusa. 

Roman Szymański

IV Forum Rozwoju Miast

Betlejem Poznańskie - odwołane

STOP COVID - ProteGO Safe 

Kolejne obiekty należące do 
Grupy Polskiego Holdingu 
Hotelowego ze względu na 
obecną sytuację epidemiczną 
w kraju zostaną uruchomione 
jako  izolatoria. Od 6-11-2020 
r. w Poznaniu tę funkcję pełnić 
będzie Moxy Poznań Airport, 
aktualnie spełniający rolę 
bazy noclegowej dla medyków 
oraz funkcjonujący od kwiet-
nia jako izolatorium hotel 
Ikar. Decyzję w sprawie kon-
tynuacji dalszej współpracy 
podjął wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. 

W izolatoriach będą prze-
bywali chorzy na COVID-19 
z łagodnym przebiegiem cho-
roby. Do dyspozycji pacjentów 
oddane zostały łącznie 284 
pokoje. Powstanie izolato-
rium w Poznaniu służących 
zdrowiu jego mieszkańców 
możliwe było dzięki współ-
pracy grupy PHH z wojewodą 
wielkopolskim Łukaszem Mi-
kołajczykiem. Udostępnienie 
obiektu nastąpi na podstawie 
wytycznych, zawartych w 
Zarządzeniach Prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia. Dzięki temu zarówno 
hotel Ikar w Poznaniu, jak i 
Moxy Poznań Airport zostaną 
przekształcone w izolatoria, 
które będą obsługiwane przez 

Wielospecjalistyczny Szpital 
Miejski mi. Józefa Strusia w 
Poznaniu. W hotelu Ikar przy-
gotowano 164 pokoje oferujące 
264 miejsca. W Moxy Poznań 
Airport do dyspozycji będzie 
natomiast 120 pokoi, każdy z 
osobnym węzłem sanitarnym. 

W budynku izolatorium 
zostały wyznaczone nieprze-
cinające się strefy poruszania i 
przebywania dla osób chorych 
i zdrowych. Szpital zapewnia 
opiekę medyczną, natomiast 
hotel przygotowuje posiłki. 
Ponadto, Wielospecjalistycz-
ny Szpital Miejski mi. Józefa 
Strusia  w Poznaniu zapewni 
obsłudze izolatorium środki 
ochrony osobistej. Koszty 
funkcjonowania obiektu po-
krywa NFZ.

Podobne obiekty do tych 
w Poznaniu powstają w całej 
Wielkopolsce. Są one loko-
wane w dotychczasowych 
centrach rehabilitacyjnych. 
Izolatoria powstają m.in. w 
Osiecznej, Jedlcu oraz w szpi-
talach w Chodzieży i Kowa-
nówku.

Izolatorium w Osiecznej 
decyzją wojewody rozpocznie 
swoją działalność 10 listopada.  
Będzie mogło przyjąć 50 osób 
z pozytywnym wynikiem te-
stu. Wszystkie dostępne pokoje 
są wyposażone w węzeł sani-
tarny. Stan zdrowia pacjentów 
będzie nadzorował personel 
pielęgniarski.  

Roman Szymański 
(źródło: Wielkopolski Urząd 

Wojewódzki w Poznaniu)

Izolatoria w Wielkopolsce
Cała Polska została objęta 
strefą czerwoną. Oznacza 
to wprowadzenie nowych 
obostrzeń. Jednym z nich 
jest ograniczenie możliwo-
ści przemieszczania się osób 
po 70. roku życia. Ma to na 
celu zmniejszenie ryzyka 
infekcji koronawirusem i 
rozwoju COVID-19 w tej 
grupie wiekowej, która 
narażona jest na groźny 
przebieg choroby. 

Zgodnie z aktualizacją rozpo-
rządzenia covidowego nr 1871 
z dnia 23 października osoby 
po 70. rok użycia mogą wy-
chodzić z domu jedynie w ce-
lach: wykonywania czynności 
zawodowych lub służbowych, 
zaspokajania niezbędnych po-
trzeb związanych z bieżącymi 
sprawami życia codziennego, 
sprawowania lub uczestni-
czenia w sprawowaniu kultu 
religijnego, w tym czynno-
ści lub obrzędów religijnych. 
(Zgodnie z art. 48a ust. 1 pkt 
1 ustawy „zakaźnej”, niestoso-
wanie się do obostrzeń może 
skutkować nałożeniem kary 
administracyjnej wysokości 
od 5 000 do 30 000 złotych).

Proces starzenia się or-
ganizmu jest nieuchronny i 
bezsprzecznie czeka każdego 
człowieka. Rozpoczyna się po 
ukończeniu 55. roku życia, co 
określa się okresem przedstar-
czym. Ten z kolei ma miejsce 
ok. 10 lat później, czyli po 
65. roku życia. Starość widać 
gołym okiem. Skóra staje się 
mniej elastyczna i sprężysta, 
ilość mięśni w ciele ulega 
zmniejszeniu, co przekłada się 
na wolniejsze poruszanie się i 
mniejszą siłę. Osłabieniu ulega 
wzrok, słuch, a także zmniej-
sza się możliwość czucia sma-
ków. Przewód pokarmowy jest 
mniej wydolny, a aparat żucia, 
niejednokrotnie zastępowany 
jest protezą zębową. Proces 
starzenia zachodzi intensyw-
nie również wewnątrz orga-
nizmu. Układ odpornościowy 
znacznie się osłabia, dlatego u 
osób starszych częściej docho-
dzi do przeziębień. Gorączka, 
czyli naturalna siła obronna 
organizmu pojawia się zde-
cydowanie rzadziej, a dzięki 
niej organizm intensywnie 
walczy z zakażeniem. Układ 
immunologiczny wolniej re-
aguje na infekcje, co wynika 
z mniejszych rezerw komórek 
odpornościowych oraz towa-
rzyszących chorób przewle-

kłych (np. cukrzyca). Osoby 
starsze są nie tylko bardziej 
podatne na wszelkie zakaże-
nia, ale także ciężej je prze-
chodzą. Dlatego ochrona osób 
starszych w czasie pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-19 
jest niezmiernie ważna.  

Przed epidemią wielu ak-
tywnych seniorów uczęszczało 
regularnie na spotkania klubu 
seniora, gdzie mieli kontakt 
ze znajomymi i w ciekawy 
sposób zaaranżowany czas. 

Niestety ich działalność zo-
stała zawieszona. Warto mieć 
również świadomość, że jak 
każdy, również seniorzy mają 
pewne ugruntowane schematy 
i nawyki, których realizację 
ograniczają wprowadzone za-
kazy. Zmiany budzą niepokój, 
strach i zabierają poczucie 
bezpieczeństwa. Ponadto brak 
możliwości przemieszczania 
się może obniżać poczucie 
własnej wartości, wywoływać 
uczucie braku przynależności 
oraz zabierać radość z życia. 
Wielu seniorów to osoby sa-
motne, które nie mogą liczyć 
na pomoc dzieci i wnuków 
w zrobieniu niezbędnych 
zakupów lub załatwieniu 
codziennych spraw. Choć 
powstało wiele inicjatyw 
wspierających w tym zakresie, 
informacje o nich nie docie-
rają do wszystkich seniorów, 

gdyż nie każdy ma dostęp do 
Internetu. Z drugiej strony 
osoby starsze mogą czuć 
lęk przed tym, że zostaną 
oszukane, ocenione o nie-
wielki budżet lub otrzymanie 
artykułów spożywcze innych 
niż te, jakie mają w zwyczaju 
kupować samodzielnie. Jest 
też pewna grupa osób, które 
mają kłopot z poproszeniem o 
pomoc, gdyż zawsze radziły 
sobie samodzielnie. 

W wielu przypadkach zmia-
na nastawienia i „starych” 
przyzwyczajeń jest trudna 
do zrealizowania, dlatego 
spróbujmy jednak trafić do 
osób samotnych, choćby są-
siadki mieszkającej obok. 
Nasze pozytywne nastawienie 
do samotnego seniora, może 
wiele zmienić. Taka osoba 
poczuje się dowartościowana, 
zrozumie, że są osoby, którym 
zależy na ich losie, a przede 
wszystkim pozwoli, chociaż 
w małym zakresie pozbyć się 
poczucia samotności. Musimy 
sobie poza tym uświadomić, 
że starość czeka każdego i 
wyciągnięcie ręki do seniora 
spowoduje, że i my poczu-
jemy się bardziej potrzebni 
i dowartościowani. Empatia 
pozwala na umiejętnie zro-
zumienie innych ludzi oraz 
współodczuwania z nimi ich 
uczuć i emocji, umożliwiając 
prawidłowy dialog zarówno na 
płaszczyźnie interpersonalnej, 
jak i ogólnospołecznej, a co 
najważniejsze popłaca w każ-
dym przypadku, szczególnie 
w obecnych trudnych czasach 
spowodowanych pandemią. 
Bądźmy zatem empatyczni 
wobec seniorów…

Roman Szymański

Senior w dobie pandemii

Proces starzenia 
się organizmu jest 
nieuchronny 
i bezsprzecznie czeka 
każdego człowieka.

„
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Zapraszamy ekspertów i 
rozmawiamy na tematy, 
o których z pewnością nie 
usłyszycie w szkole! –  tak 
swój kanał w serwisie 
Youtube reklamuje Grupa 
Stonewall zrzeszająca „edu-
katorów”, którzy wulgarny-
mi filmami instruują mło-
dzież na temat szczegółów 
homoseksualnych technik 
współżycia. To przejście 
do Internetu jest w rzeczy-
wistości krokiem wstecz 
edukatorów seksualnych, 
efektem naszej determinacji 
w walce o obronę dzieci w 
przestrzeni szkół, domów 
kultury czy osiedlowych 
bibliotek, które dotąd były 
miejscem ich szczególnego 
zainteresowania.

Zapewne, podobnie jak dla 
mnie, jest dla Pana, że zmaga-
nia o ochronę naszych dzieci 
to nieustanna walka z przeciw-
nikiem, który wciąż przyjmuje 
nowe formy działania i wy-
korzystuje potężną przewagę 
finansową, aby obchodząc 
rodziców dotrzeć do szkół i 
dzieci. Robimy co w naszej 
mocy, by we współpracy ze 
wszystkimi aktywnymi or-
ganizacjami rodzicielskimi 
skutecznie stawiać czoła temu 
atakowi na rodziny. Ostatnie 
miesiące były dowodem na 
skuteczność przyjętej przez 
nas strategii.

Dwa miesiące temu ustawa 
wzmacniająca prawa rodziców 
w procesie edukacji, zainspi-
rowana naszym projektem, 
została złożona przez Pre-
zydenta Andrzeja Dudę w 
Sejmie. Przedstawiliśmy już 
propozycje poprawek dodatko-
wo wzmacniających ochronę 
dzieci bez tworzenia zbędnych 
biurokratycznych wymogów. 
Przed nami udział w pracach 
legislacyjnych.

Już blisko 40 samorządów 
przyjęło przygotowaną przez 
naszych ekspertów Samo-
rządową Kartę Praw Rodzin, 
potwierdzającą konstytucyjne 
prawa rodziców do decydowa-
nia w tak ważnych wychowaw-
czych sprawach jak edukacja 
seksualna i jej program. Każ-
dego niemal dnia odbywają się 
spotkania naszych ekspertów 
z kolejnymi samorządami i 
organizacjami w gminach 
i powiatach na terenie całej 
Polski. To pracochłonna, ale 
niezwykle skuteczna metoda 
obrony naszych dzieci.

Dzięki naszym eksperty-
zom, obecności prawników 
Ordo Iuris na posiedzeniach 
Rady Miasta Poznania oraz 
zaangażowaniu wielu orga-
nizacji rodzicielskich, udało 
się także skutecznie uchy-
lić ideologiczną „Europejską 
Kartę Równości” w Poznaniu. 
Ten dokument miał uczynić 
ideologię gender podstawą 
polityki miasta, także w sfe-
rze edukacji. Dziś mogę z 
zadowoleniem poinformować 
Pana, że pod koniec wakacji 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny, potwierdzając naszą ar-
gumentację prawną, utrzymał 
w mocy uchylenie Karty przez 
Wojewodę Wielkopolskiego.

W tym samym czasie wspie-
ramy kolejne samorządy, które 
formalnie wyraziły sprzeciw 
wobec planów wprowadze-
nia do szkół „latarników” i 
wulgarnej edukacji seksu-
alnej. Przyjęły one uchwały 
sprzeciwiające się założeniom 
Deklaracji LGBT+ podpisanej 

przez Prezydenta Warszawy 
Rafała Trzaskowskiego. Za-
kwestionował je Rzecznik 
Praw Obywatelskich Adam 
Bodnar, który wprost w ten 
sposób podważa konstytucyj-
ne prawa rodziców, z prawem 
pierwszeństwa decydowania o 
wychowaniu dzieci na czele.

Ponadto, mogę już dziś za-
powiedzieć publikację raportu 
Ordo Iuris poświęconego pro-
blemowi edukacji seksualnej. 
Nasze analizy potwierdzają 
między innymi, że najbardziej 
dzisiaj rozpowszechniona wul-
garna edukacja seksualna typu 
„C”, nastawiona niemal wy-
łącznie na techniczne aspekty 
płciowości człowieka i nasiąk-
nięta ideologią gender, powo-
duje poważne szkody zdrowot-
ne, społeczne, demograficzne, 
a nawet gospodarcze.

Zapewniamy skuteczną po-
moc prawną każdemu, kto 
będzie chciał chronić swoje 
dzieci i dochodzić praw rodzi-
cielskich wobec szkół. Mamy 
już za sobą pierwsze rozprawy 
i przesłuchania świadków 
w sprawie dzielnej mamy z 
Warszawy, która odważyła 
się zaprotestować przeciwko 
zaproszeniu do szkoły Gru-
py Edukatorów Seksualnych 
PONTON, przez co została 
pozwana przez jednego o z 
rodziców o naruszenie dóbr 
osobistych.

Aby przeciwstawić się 
zejściu wulgarnej seksedu-
kacji w przestrzeń cyfrową, 
już niebawem rozpoczniemy 
współpracę z organizacjami 
doświadczonymi w prowa-
dzeniu kursów bezpiecznego 
korzystania z zasobów Inter-
netu, przeznaczonych zarówno 
dla dzieci jak i dla dorosłych. 
Odpowiednia forma przekazu, 
nacisk na groźbę niszczyciel-
skiego uzależnienia od por-
nografii i pozytywne wzorce 
zachowań i nawyków mogą 
być tarczą tam, gdzie regulacje 
prawne nie sięgają.

STOP Seksualizacji dzieci
Wygrana w Poznaniu
Ostatnie miesiące pokazały, 
że ścisła współpraca naszych 
prawników z rodzicami i lo-
kalnymi stowarzyszeniami 
pozwala zablokować zajęcia 
wulgarnej edukacji seksualnej 
lub genderowej w szkołach. 
Naszym sukcesem zakończyła 
się ostatnio bitwa o poznańskie 
szkoły. Radni Poznania chcieli 
wprowadzić w tym mieście 
„Europejską Kartę Równości”, 
która czyniła z ideologii gen-
der podstawę polityki miasta, 
w tym też w sferze edukacji.

Dokument miał charakter 
totalny. Zakładał, że polityka 
zatrudnienia i awansów w 
miejskiej administracji ma 
zmierzać do zwiększenia za-

trudnienia przedstawicieli płci 
„niedoreprezentowanej” – co 
w praktyce dotknęłoby przede 
wszystkim kobiety, które obec-
nie stanowią aż 78,6% za-
trudnionych na stanowiskach 
kierowniczych w poznańskim 
ratuszu.  Choć samorząd nie 
ma żadnych kompetencji, by 
sprawować nadzór pedago-
giczny lub ustalać programy 
nauczania, „karta równości” 
zobowiązała  miejskich urzęd-
ników do wprowadzenia ide-
ologii gender do programu 
zajęć w szkole i kontrolowania 
podręczników pod kątem ich 
zgodności z genderowymi 
postulatami. Karta ingerowa-
ła nawet w zajęcia sportowe 
domagając się zachęcania 
kobiet i mężczyzn, chłopców i 
dziewcząt do równego udzia-
łu w zajęciach sportowych 
i kulturalnych, także tych, 
które są pierwotnie przypisane 
określonej płci –„damskie” lub 
„męskie”.

Już kilka miesięcy temu 
pisałem, że w oparciu o na-
szą analizę, która miażdżąco 
pokazała sprzeczność karty 
z prawem, wojewoda wiel-
kopolski uchylił jej ważność. 
Teraz, ku radości poznańskich 
rodziców, Wojewódzki Sąd 
Administracyjny potwierdził 
naszą argumentację i zakazał 
wdrażania w mieście krzyw-
dzących postanowień kontro-
wersyjnego dokumentu.

Czy rodzice 
mogą wychowywać dzieci?
Sukcesem zakończyły się trzy 
postępowania w sprawie sa-
morządów, które wyraziły 
sprzeciw wobec politycznego 
programu ideologów LGBT. W 
swych uchwałach samorządy 
postanowiły, że „zgodnie z 
wielowiekową kulturą opartą 
na wartościach chrześcijań-
skich – nie będą ingerować w 
prywatną sferę życia Polek i 
Polaków”, a równocześnie za-
powiedziały „stanie na straży 
konstytucyjnego prawa rodzi-
ców do wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przeko-
naniami”. Dlatego sprzeciwiły 
się „sprzecznemu z prawem 
instalowania funkcjonariuszy 
politycznej poprawności w 
szkołach, tzw. „latarników” i 
nie wyraziły zgody na wdra-
żanie wulgarnej edukacji sek-
sualnej w samorządowych 
szkołach. Uchwały wyrażały 
także sprzeciw wobec dła-
wienia wolności słowa w imię 
nieokreślonych standardów 
politycznej poprawności.

Również dzięki naszej in-
terwencji w siedmiu postępo-
waniach sądy administracyjne 
odrzuciły skargi na te uchwały 
skierowane przez ustępują-
cego Rzecznika Praw Oby-
watelskich Adama Bodnara 

oraz aktywistów LGBT. Sąd 
Administracyjny w Krako-
wie podkreślił przy tym, że 
zaskarżone uchwały były wy-
razem obywatelskiej wolności 
zajmowania przez samorząd 
stanowiska w sprawach donio-
słych społecznie.

Jednak w kolejnych czterech 
sprawach w Radomiu, Gli-
wicach, Lublinie i Kielcach, 
sędziowie wydali wyroki po 
myśli Rzecznika Praw Oby-
watelskich, uznając swobodny 
głos samorządu za niedopusz-
czalną i homofobiczną dys-
kryminacją. Zaoferowaliśmy 
samorządom pomoc prawną i 
kierujemy skargi kasacyjne do 
Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. To tym bardziej ko-
nieczne, że w uzasadnieniach 
wadliwych wyroków wprost 
podkreślono, że prawo rodzi-
ców do wychowania dzieci 
nie obejmuje zakresu edukacji 
seksualnej. Takie stwierdzenie 
jest oczywiście sprzeczne z 
Konstytucją RP i nie może się 
utrwalić. Dlatego musi spotkać 
się z naszą reakcją.

Przed nami wymagające 
procesy przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym. 
Wynik tego zmagania roz-
strzygnie zarówno o tym, czy 
samorządy mogą poddawać 
krytyce polityczne żądania 
aktywistów LGBT, jak i o 
zakresie prawa rodziców do 
decydowania o treściach wy-
chowawczych w szkole.

Wiem, że dzięki zaanga-
żowaniu naszych prawników 
i wsparciu Darczyńców, z 
pełnym profesjonalizmem 
staniemy w obronie praw oby-
watelskich i niezależności 
polskich samorządów zaatako-
wanych przez Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

Kolejne samorządy i nauczyciele na 
celowniku seksedukatorów
Dopiero co rozpoczął się rok 
szkolny, a już otrzymujemy 
zgłoszenia od nauczycieli za-
żenowanych zaproszeniami 
ze strony pełnomocniczki 
prezydenta Poznania ds. poli-
tyki równościowej na szkolenia 
„równościowe” i „antydyskry-
minacyjne”, z których wiedzę 
mieliby później wykorzy-
stywać w pracy z uczniami. 
Szkolenia te organizuje w 
Poznaniu nie kto inny jak gru-
pa Stonewall, która w swych 
materiałach w sieci epatuje 
obscenicznymi instruktażami 
z użyciem przedmiotów, które 
mają pomagać w osiągnięciu 
„przyjemności seksualnej” 
oraz naturalistycznymi opi-
sami aktów seksualnych.  Do 
swoich odbiorców w serwisie 
Youtube seksedukatorzy tej 
grupy, zgodnie z językiem 
ideologii gender, zwracają się 
„cześć, osoby”, zaś kobiety na-

zywają „osobami z waginami”. 
Nawet osoba dorosła po ze-

tknięciu z takimi materiałami 
mogłaby poczuć się głęboko 
zażenowana, a co dopiero 
dziecko!

W związku z tym niepoko-
jącym sygnałem kierujemy do 
wszystkich szkół w Poznaniu 
żądanie ujawnienia informacji 
o tym, czy ich nauczycie-
le przeszli kursy Stonewall 
i jak wdrażają je w szkole. 
O wynikach tego badania 
natychmiast poinformujemy 
rodziców wspierając ich w wy-
rażeniu wiążącego sprzeciwu 
wobec poddania dzieci takiej 
edukacji.

Wulgarne treści 
na smartfonach słupskich dzieci
Pierwszy przypadek cyfrowej 
napaści na dzieci został już 
zanotowany w Słupsku, gdzie 
próbuje się realizować projekt 
„Młodzieżowi Edukatorzy 
Seksualni” we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Wzajemnej 
Pomocy „Flandria”, w ramach 
którego uczniom zainstalowa-
no na smartfonach aplikację 
„Twój podręczny edukator sek-
sualny”.  W opracowaniu treści 
do aplikacji uczestniczyła tak-
że Grupa Edukatorów Seksual-
nych PONTON. O jakie treści 
chodzi, można domyślić się 
oglądając filmy realizowane 
przez seksedukatorów PON-
TONU. Na przykład „eduka-
torka” o imieniu Zuza zaprasza 
dzieci do „eksplorowania, 
doświadczania i uczenia się”. 
Mówi także, że „decydując 
się na seks nic się nie traci, nie 
zużywa się, ani nie oddaje”. 
Zaś wolontariuszka Aga uczy 
dzieci jak wyrażać „świadomą 
zgodę na seks”.

Choć zadanie projektu mia-
ło dotyczyć „edukacji zdrowot-
nej” młodzieży, w programie 
nie znajdziemy treści prozdro-
wotnych. Aplikacja to w istocie 
zachęta do odkrywania seksu-
alności przez masturbację, na-
ukę o transgenderyzmie i inne 
wulgarne treści. Najbardziej 
bulwersujące jest jednak to, że 
rolę rodziców przy weryfikacji 
treści  zawartych w aplikacji na 
dziecięcym telefonie zupełnie 
pominięto.

Natychmiast sporządziliśmy 
analizę tego skandalicznego 
projektu i zwróciliśmy się 
do Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty oczekując pilnej in-
terwencji. Sprawa jest w toku.

Pierwsza analiza na temat skutków 
seksedukacji w Europie
Po przeprowadzeniu obserwa-
cji wzorców edukacji seksu-
alnej prowadzonej w różnych 
krajach, już wkrótce przedsta-
wimy rezultaty analizy i badań 
w publikacji zatytułowanej 
„Skutki edukacji seksualnej w 
Europie” przygotowanej przez 
Centrum Nauk Społecznych i 
Bioetyki naszego Instytutu.

Mogę jednak już teraz po-
wiedzieć, że z naszej analizy 
płynie jeden ważny wniosek: 
wulgarna edukacja seksualna 
typu „C”, nastawiona przede 
wszystk im na techniczne 

aspekty płciowości człowieka 
i nasiąknięta ideologią gender, 
powoduje poważne szkody 
zdrowotne, społeczne, demo-
graficzne i … gospodarcze. 
Zebranie w jednym miejscu 
tych danych może wpłynąć na 
debatę o edukacji seksualnej 
uzupełniając podnoszone do-
tąd argumenty konstytucyjne, 
medyczne i etyczne. To także 
ważny element budowania spo-
łecznej świadomości długo-
trwałych, negatywnych skut-
ków seksualizacji dużej części 
najmłodszego pokolenia.

O szczegółach analizy i wy-
pływających z niej wnioskach 
napiszę więcej już wkrótce.

Ochronimy dzieci 
przed seksualizacją
Jestem przekonany, że tylko 
systematyczne i kompleksowe 
działania połączone z reakcją 
na każdy przypadek, w któ-
rym próbuje się przeforsować 
wulgarną seksedukację dzieci, 
może ochronić dobro dzieci.

Będziemy pomagać w każ-
dej indywidualnej sprawie, 
gdzie doszło do naruszenia 
praw rodziców i uderzenia w 
dobro dziecka. Włączymy się 
we wsparcie rodzin wszędzie 
tam, gdzie samorządowcy 
usiłują ideologizować prze-
strzeń nauczania. Wszystkie 
te działania będą skuteczne, 
jeżeli będą im towarzyszyły 
systemowe zmiany w prawie 
– dlatego będziemy aktywnie 
uczestniczyć w procesie legi-
slacyjnym dotyczącym prezy-
denckich propozycji zmian w 
Prawie oświatowym.

Z tymi działaniami wiążą 
się jednak konkretne wydatki. 
Postępowania przed Naczel-
nym Sądem Administracyj-
nym będą nas kosztować nie 
mniej niż 25 000 zł, a bardziej 
złożona indywidualna sprawa 
rodziców proszących o obro-
nę ich praw to średnio 2 000 
zł. Precedensowy raport o 
skutkach edukacji seksualnej, 
którego stworzenie wymaga 
współpracy z ekspertami z róż-
nych dziedzin, to koszt 15 000 
zł, a dodatkowo koszty jego 
promocji i dotarcia z jego wy-
nikami do opinii publicznej.

Dlatego bardzo Pana proszę 
o przekazanie nam 50 zł, 80 
zł, 130 zł, 300 zł lub dowolnej 
innej kwoty, abyśmy mogli 
odważnie stanąć w obronie 
niewinności dzieci!

Z wyrazami szacunku
adw. Jerzy Kwaśniewski 

- Prezes Instytutu na Rzecz Kultury 
Prawnej Ordo Iuris

P.S. Jestem przekonany, że 
nasze działania dotyczące 
ochrony dzieci przed seksu-
alizacją spotkają się z silnym 
sprzeciwem ideologów gender, 
aktywistów politycznego ruchu 
LGBT oraz samych sekseduka-
torów, którzy wskutek odcięcia 
od szkół ponoszą poważne 
straty wizerunkowe i finan-
sowe. Bardzo Pana proszę o 
włączenie się w tę niezwykle 
ważną walkę o powstrzyma-
nie wulgarnej seksedukacji w 
szkołach.

„Stonewall” wulgarnymi filmami 
edukuje młodzież
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Awangarda Beatowa wyprze-
dziła rockowiska.  Projekt 
„Od rocka do rapu”, który 
odbył się w dniu 16 paź-
dziernika 2020 roku. I był 
poświęcony tematyce historii 
polskiej muzyki rozrywkowej 
i jej kaliskich motywów. 
Projekt jest poświęcony 
tematyce historii polskiej 
muzyki rozrywkowej i jej ka-
liskich motywów.  Koniec lat 
60-tych i początek lat 
70-tych w muzyce 
młodzieżowej to 
okres zaurocze-
nia bluesem i 
ekspresyjnym 
rockiem. Wielką 
manifestacją 
owej fascynacji 
był legendar-
ny już dzisiaj 
Festiwal Wood-
stock, który odbył się w 
sierpniu 1969 rok w USA. 
W trzy miesiące później 
na polskiej mapie festiwali 
muzycznych pojawiła się 
impreza w Kaliszu, która 
odegrała w polskiej muzyce 
młodzieżowej bardzo ważną 
rolę - był nim Ogólnopolski 
Festiwal Awangardy Beato-
wej 69. Pod tą uzurpatorską, 
ale dokładnie oddającą istotę 
sprawy nazwą, kryło się nie-
bywałe spotkanie muzyków, 
środowisk twórczych i kul-
turowych rodzące się poza 
systemem oficjalnych imprez 
artystycznych.
Dwa kolejne spotkania 
zwane już Festiwalem Mu-
zyki Współczesnej ujawniły 
szerokie zainteresowanie 
młodzieży różnorodnością 
form i stylów muzykowania 
i co równie ważne odkryły 

wiele talentów muzycznych. 
Do Kalisza na okres festiwali 
zjechało ponad tysiąc mło-
dych ludzi, których łączyło 
wielkie pragnienie posłucha-
nia nowej muzyki, innej niż 
ta, którą lansowało Studio 
„RYTM” czy „Telewizyjny 
Ekran Młodych”. 
Na pierwszym Festiwalu 
OFAB 69 wystąpiły 44 
zespoły z całego kraju. Wielu 
członków amatorskich wtedy 

zespołów to dziś znani 
i cenieni muzycy np. z 

zespołem „REFLEX”- 
Krystyna Prońko, z 
zespołem Astry Bar-
bara Trzetrzelewska, 
z zespołem Grupa I 
- Krystyna Giżowska, 

z zespołem BLUES 
BAND AKCENTY 

- Sławomir Łosowski 
(dzisiaj Zespół KOMBI), 
MOTYW BLUES z Domi-
nikiem Kutą, wrocławskie 
zespoły ROMUALD & 
ROMAN oraz ELAR z 
Waldemarem Domagałą, 
WAWELE ze Sławkiem 
Kulą i Jackiem Kaflem 
oraz LABORATORIUM i 
NURT, czy wreszcie kaliski 
MŁODY BLUES z Jurkiem 
Redlichem i Janem Wal-
czyńskim w składzie.
Z inicjatywy „weteranów” 
tejże imprezy przy Kaliskiej 
Fundacji Kultury powstał 
Zespół organizacyjny dla 
uczczenia tej okrągłej rocz-
nicy, o której pamięć zanik-
nęła powszechnie, także w 
Kaliszu. Stąd idea wspo-
mnienia, analizy wydarzenia, 
dokumentacji i próba współ-
czesnego nakreślenia obrazu 
ówczesnej ambitnej muzyki 

rockowej, a także chęć oceny 
obecnego stanu progresyw-
nych zjawisk muzyczno-kul-
turowych jak hip-hop czy 
rap. Dziś po 50-ciu latach 
warto jest wrócić do tamtych 
wydarzeń, odnotować je dla 
pamięci, odtworzyć ideę 
OFAB-u, choćby w postaci 
niżej wymienionych wyda-
rzeń:- konferencji naukowej, 
która odbyła się na Wydziale 
Pedagogiczno-Artystycznym 
UAM w Kaliszu przygoto-
wanej przez Stowarzyszenie 
Artem Docendi w Kaliszu nt. 
„Kalisz-kolebka polskiego 
rocka” z udziałem naukow-
ców, prof. Pawła Tańskiego 
z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, prof. 
Krzysztofa Gajdy z Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, prof. Jerzego 
Jarniewicza z Uniwersytetu 
Łódzkiego a w roli mode-
ratora konferencji wystąpi 
prof. UAM dr hab. Piotr 
Łuszczykiewicz, - panelu 
dyskusyjnego pt. „Historia 
Polskiego rock & rolla w na-
wiązaniu do OFAB-u Kalisz” 
z udziałem zaproszonych 
publicystów, dziennikarzy 
i gości oraz uczestników 
tamtych wydarzeń prowadzo-
nego przez Bogdana Bogiela 
- dziennikarza muzycznego  
(organizatora OFAB-u)  i 
występu  duetu bluesowego 
Leszek Cichoński – Tadeusz 
Grabowy, rapera Zibexa z 
zespołem a także pamiątko-
wej wystawy materiałów hi-
storycznych, co odbyło się w 
siedzibie Centrum Kultury i 
Sztuki w Kaliszu (w miejscu 
OFAB-u)..

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

Pezet opublikował nowy te-
ledysk zapowiadający „Mu-
zykę Współczesną Extended” 
– kolekcjonerskie wydanie 
ostatniego albumu artysty. 
Utwór „Nisko jest niebo” wy-
produkował Auer, kompozycja 
wykorzystuje sampel z pio-
senki Kayah & Royal Quartet 
„Wiosna przyjdzie i tak”. Au-
torami emocjonalnego klipu 
nagranego na taśmie 16 mm 
są Andiamo.

Teledysk „Nisko jest nie-
bo” można zobaczyć tutaj: 
https://www.youtube.com/
watch?v=kj3D5V0lPrM

Ten utwór Kayah i Royal 
Quartet, który samplujemy 
to coś wybitnego, pięknego. 
Przyszedłem z nim do Auera i 
powiedziałem: „Zsampluj to, 
najwyżej nic z tego nie będzie, 
ale muszę napisać coś o ta-
kim ładunku emocjonalnym.” 
Dziękuję Kayah za możliwość 
użycia tego dzieła. Mimo, 
że muzyka jest genialna, w 
pewnym sensie nigdy już nie 
chciałbym dostać bodźca do 
napisania tego rodzaju piosen-
ki... – mówi Pezet.

„Muzyka Współczesna 
Extended” to ukłon w stronę 
fanów Pezeta. Wydawnictwo 
ukaże się w kolekcjonerskim 
boxie w kształcie radia samo-
chodowego. Na płycie znajdzie 
się aż 5 dodatkowych utworów, 

a wśród nich wcześniej opubli-
kowana „Zonda” i „Nisko jest 
niebo”. Wszystkie nagrania 
powstały już po premierze 
podstawowej wersji albumu. 
Oprócz płyty CD w pudełku 
znajdzie się różowa kaseta 
magnetofonowa, magazyn 
„Magenta” oraz zapach samo-
chodowy „bubble gum”.

Zestaw w limitowanym 
nakładzie dostępny będzie 
tylko w preorderze, nie będzie 

dystrybuowany w sklepach 
stacjonarnych. Preorder „Mu-
zyki Współczesnej Extended” 
dostępny jest na stronie: www.
pezet81.pl    

Album „Muzyka Współ-
czesna” osiągnął status po-
dwójnej platyny. Jest to jak 
dotąd najwyższe wyróżnienie 
w dyskografii Pezeta.Teledysk 
„Zonda”: https://youtu.be/
IueYnR8WyZ8

Krzysztof Wodniczak

Muzyka Współczesna Extended

W napisanej specjalnie 
dla Katarzyny Sobczyk na 
konkurs festiwalu opolskie-
go w 1964 przez Kazimiera 
Winklera (słowa) i Józefa 
Krzeczka (muzyka) piosen-
kę O mnie się nie martw 
jest taka zwrotka pasująca 
do niedawnego koncertu:
Zawsze lubiłam stare piosenki
A Ty wolałeś big beat
Wszystko się zmienia, teraz te 
dzwięki
Humor poprawia mi w mig...

W Jeżyckim Centrum Kultury 
przy ul. Jackowskiego 5-7 z 
inspiracji wielu osób, wśród 
których należy wymienić Ka-
rola Wyrębskiego, Wojciecha 
Szopke,  pod nadzorem pre-
zesa Towarzystwa PTAAAK  
red. Krzysztofa Wodniczaka 
i pomocy gościnnej załogi re-
stauracji Stara Prochownia zor-
ganizowali wyjątkowy koncert 
Przeboje polskiego Big Beatu. 
Występ dedykowany był człon-
kom Poznańskiej Akademii 
Senioralnej realizującej cykl 
poniedziałkowych spotkań O 
muzyce przy muzyce. 

Wykonawcami tego wzru-
szającego koncertu był duet 
zdolnych muzyków: Wojciech 
Szopka grający na akorde-
onie, kaeybordzie oraz Piotr 
Kuhn - gitarzysta i wokalista. 
Dzięki udanemu masterin-
gowi, nad którym Wojciech 
Szopka pracował podobno 
kilkanaście lat oraz zharmo-
nizowane śpiewanie na głosy 
obu muzyków rozśpiewanie 
ponadczasowych przebojów 
brzmiały bardzo profesjo-
nalnie; niektóre brzmiały jak 
oryginały, inne zagrane i za-
śpiewane  „po swojemu” dały 
swoiste klimaty. Tak trzymać, 
chciałoby się pochwalić ten 
duet, na co dzień występujący 
jako kwintet.

Jeszcze jedno zjawisko 
miało miejsce podczas tego 
wzruszającego koncertu Tra-
westując częste powiedzenie

 Ignacego Jana Paderew-
skiego, że „ Jedno z uczuć jest 
najpiękniejsze , bo wszystkie 
prędzej czy pózniej przemijają, 
a wspomnienie pozostaje”. I 
dotyczy to muzyki wszelakiej.

Wspomnienia i wzrusze-

nia miały miejsce prawie 
przy każdej kompozycji, bo 
retrospekcje piosenek z lat 
sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych miały dla  każdego 
spory ładunek harmonicznych 
brzmień i nietuzinkowych 
tekstów zawartych w melodyce 
i rytmice, mimo częstej i nie-
banalnej harmonii, dynamice 
i agogice.

Utwory kompozytorów 
związanych z kolorowymi 
zespołami (Czerwono Czarni, 
Niebiesko Czarni, Czerwone 
Gitary)  m.in. O mnie się 
nie martw, Trzynastego, Pod 
papugami, Niedziela będzie 
dla nas, Powiedzcie jej,  Rudy 
rydz, Czarny Alibaba, W stad-
ninie koni, Nikt na świecie 
nie wie, Matura, Jan Serce, 
nadal cieszą się uznaniem i 
przy każdej nadającej się fa-
milijnej i biesiadnej okazji są 
chętnie gremialnie śpiewane. 
Łatwiej wobec tego zrozumieć 
popularność takich rozgłośni 
radiowych jak Radio Złote 
Przeboje, Radio Pogoda, Ra-
dio Muzo itp.

Kazimierz Miler

Na półkach sklepów mu-
zycznych pojawi się niezwy-
kłe wydawnictwo – płyta 
„7 Uczuć. Piosenki Marka 
Koterskiego”. 

Album jest debiutem wokal-
nym i kompozytorskim re-
żysera, któremu towarzyszą 
artyści-członkowie jego rodzi-
ny – Małgorzata Bogdańska, 
Michał Koterski, Marcela 
Leszczak, Natalia Gadzina 
oraz Arkadiusz Grochow-
ski, który jest współautorem 
muzyki a także producentem 
muzycznym płyty. W serwisie 
YouTube można zobaczyć tele-
dysk do tytułowych “7 Uczuć”: 
https://youtu.be/v2AzZ-tYF3E 
Marek Koterski, reżyser kul-
towych już filmów takich jak 
m.in. „7 Uczuć”, „Wszyscy 
jesteśmy Chrystusami”, „Nic 
śmiesznego” czy wreszcie 
„Dzień świra”, który został 

ogłoszony najważniejszym 
polskim filmem po 1989 r., 
tym razem plan filmowy za-
mienił na studio nagraniowe 
i wystąpił w nowej dla siebie 
roli. Każdy kolejny film Marka 
Koterskiego przyciąga do kin 
licznych fanów jego twórczo-
ści i bez wątpienia wzbudza 
wiele emocji. Nie inaczej jest 
w przypadku albumu – jedyne 
w swoim rodzaju teksty au-

torstwa Marka Koterskiego, 
wyśpiewane przez sześcioro 
wykonawców – solo, w parach 
jak i wspólnie, nie pozostawia-
ją nikogo obojętnym.

Na płycie znalazł się ty-
tułowy utwór w wykonaniu 
Arkadiusza Grochowskiego z 
filmu „7 uczuć”, „Modlitwa 
Polaka” znana z „Dnia Świra” 
oraz teksty z innych filmów 
reżysera, jak również piosenki 
jeszcze nieznane szerokiej 
publiczności.

Autorem okładki do albumu 
jest Andrzej Pągowski., w 
serwisach streamingowych: 
https://agoramuzyka.ffm.to/
marekkoterski7uczuc

Album można zamówić 
na stronie Kulturalnysklep.
pl: https://kulturalnysklep.pl/
product-pol-98896-7-uczuc
-Piosenki-Marka-Koterskieg

Krzysztof Wodniczak
fot.Robert Jaworski

Wspomnienia muzyczne

7 Uczuć - Piosenki Marka Koterskiego

W Jeżyckim Centrum Kultury 
odbył się koncert Przeboje 
Polskiego Big-Beatu. Big-beat, 
(ang. mocne uderzenie) – okre-
ślenie rock and rolla i pokrew-
nych gatunków muzycznych. 
Idąc na ten koncert miałem w 
uszach cytat inżyniera Mamo-
nia z filmu Rejs „nuda, nuda, 
nuda, tylko te piosenki są do-
bre, które już znamy”. Podczas 
koncertu wystąpili muzycy ze 
zdziesiątkowanego zespołu 
Czerwone Korony nawiązu-
jący do okresu polskiego big 
beatu, gwarantujący świetną 
zabawę. Muzycy z ogromną 
werwą grali i śpiewali znane z 
tamtych lat przeboje .Nawet po 
sześcdziesięciu latach, kiedy 
byłem młodzieńcem pamiętam 
jak powstawał wielki sponta-
niczny ruch piosenki młodzie-
żowej, w Gazecie Poznańskiej 
redagowałem rubrykę muzycz-
ną Nowości muzyki młodzie-
żowej; Był obfity i otrzymywał 
wysokie noty w aspekcie jego 
znaczenia dla umuzykalnienia 
młodzieży, że świetnie sobie 
radzi z tak dynamicznym rock 
and rollem  jak i nastrojowymi 
balladami. Ta muzyka jest jak 
zródło, do którego powracamy, 

aby odetchnąć jak powrót do 
dawnych wzruszeń i uniesień 
- jak dobra książka - na której 
kartkach ciągle znajdujemy 
ważne nuty i dzwięki.

Koncert Czerwonych Koron 
podzielono na trzy okre-
sy, Pierwszy to działalność 
zespołu Czerwono Czarni 
(wysłuchaliśmy repertuar ich 
solistów m.in. O mnie się nie 
martw, Trzynastego, Pola zie-
lone, Bądz dziewczyną z mo-
ich marzeń Dwudziestolatki) , 
druga część dotyczyła bardzo 
aktywnego okres zespołu 
Niebiesko Czarni z solistami 
Heleną Majdaniec, Adrianą 
Rusowicz, Wojciechem Kor-
dą, Czesławem Wydrzyckim, 
Krzysztofem Klenczonem ( 
Rudy rydz, Czarny Alibaba, 
Niedziela będzie dla nas,, 
Puste koperty ), Najbardziej 
przekonywujący w  ich wy-
konaniu  były kompozycje  
Jerzego Kosseli, Krzysztofa 
Klenczona i Seweryna Kra-
jewskiego czyli zespołu Czer-
wone Gitary, wysłuchaliśmy 
nie kopiowane, ale własne 
opracowania takich utworów 
jak Anna Maria, Matura, Nie 
zadzieraj nosa, Kwiaty we 

włosach, Wschód słońca w 
stadninie koni), Natomiast 
dzięki zespołowi Trzy korony 
stworzone przez K. Klenczona 
wysłuchaliśmy m.in. Powiedz 
stary gdzieś ty był, W drogę  
Pogoń z...) Jako post scriptum 
wykonano utwory z rep. Cze-
sława Niemena Wspomnienie 
i Pod papugami..

Koncert się skończył. Wi-
dzowie długo jeszcze nie po-
zwalali opuścić sceny muzy-
kom, bisom nie było końca. 
Muzycy wykazali, że czują 
doskonale ten rodzaj frazy, 
wiedzą z jakim smakiem i 
rozmachem grają, a przede 
wszystkim propagują dobrą 
tradycję w odświeżonej formie 
przetworzonej  przez ich do-
świadczenie muzyczne zapal 
i wspólne rozumienie muzyki 
lat sześciesiątych to ich cechy, 
które wiodą ich na muzyczny 
parnas, bo czują każdy  moduł, 
każdą zmianę tonacji, każ-
dy polifoniczny zabieg . Jak 
przeczytacie gdzieś plakaty o 
występie Wojtka Szopki i przy-
bywajcie na jego i Czerwonych 
Koron koncerty. Zabawa na sto 
dwa gwarantowana !

Krystian Wagay

Muzyczny powrót do big beatu

Amatorskich wokalistów i 
zespoły muzyczne zapraszamy 
do udziału w I edycji konkursu 
wokalnego Czerwona(k) Pio-
senka. Dla trzech najlepszych 
wykonawców przygotowali-
śmy atrakcyjne nagrody.

Konkurs jest dwuetapowy. 
I etap to selekcja uczestników 
na podstawie nagrań nadesła-
nych, II etap to przesłuchania 
finałowe, które odbędą się w 
styczniu w Centrum Kultury i 
Rekreacji w Czerwonaku.

Uczestnikiem konkursu 
może zostać każda osoba peł-

noletnia, która przygotuje dwie 
piosenki w języku polskim 
lub obcym, które w tytule 
zawierają słowo „czerwony” i 
dostarczy ich nagranie wraz z 
Kartą Zgłoszenia do Organiza-
tora. Długość jednej piosenki 
nie może przekraczać 4 minut.

Jury będzie oceniać uczest-
nika na podstawie takich kry-
teriów jak: dobór repertu-
aru, estetyka wykonania oraz 
ogólny wyraz artystyczny. Za 
I miejsce przygotowaliśmy 
nagrodę w wysokości 3 000 
zł. Za II miejsce uczestnik 

otrzyma 2 000 zł, a najniższy 
stopień podium będzie się 
równał nagrodzie w wysokości 
1 000 zł.

Każdy mieszkaniec może 
być widzem podczas przesłu-
chań. Wstęp oczywiście jest 
wolny. To jednak nie koniec 
atrakcji jakie przygotowali-
śmy. Zwieńczeniem I edycji 
konkursu Czerwona(k) Pio-
senka będzie koncert Czerwo-
nych Koron Odbędzie się on 
o godzinie 19:00 w Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kozie-
głowach.  K.W.

Konkurs wokalny Czerwona(k) Piosenka
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Gmina Komorniki wysoko 
oceniona w tegorocznym 
Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”. 

Ranking Samorządów „Rzecz-
pospolitej”, uznawany za jeden 
z najbardziej prestiżowych i 
wiarygodnych w Polsce, od 16 
lat ocenia sprawność i skutecz-
ność działań władz lokalnych 
w kształtowaniu zrównoważo-
nego rozwoju swoich małych 
ojczyzn. 

Mimo trudnych okoliczno-
ści związanych z pandemią, 

organizatorzy zdecydowali 
się na jego przeprowadzenie 
i w tym roku, a wyróżnienia 
przyznane zostały w trakcie 
gali, która miała wyjątkowy, 
wirtualny charakter.

Niezależna kapituła, któ-
rej przewodniczy były pre-
mier prof. Jerzy Buzek ocenia 
dotychczasowe dokonania 
i kondycję miast i gmin w 
wielu obszarach strategicz-
nych: trwałości ekonomicz-
nej, trwałości środowiskowej, 
trwałości społecznej oraz w 
zakresie jakości zarządzania. 

Źródłem danych są publicznie 
dostępne bazy danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
i Ministerstwa Finansów a 
także informacje podane przez 
władze lokalne w specjalnej 
ankiecie.

W tegorocznej edycji Ran-
kingu gmina Komorniki zajęła 
12 miejsce spośród 1537 gmin 
wiejskich z całej Polski. To 
duży awans w porównaniu do 
2019 roku, kiedy zajęła 175 
miejsce. 

Więcej o rankingu można 
przeczytać na regiony.rp.pl

Duży awans Komornik w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”

Mimo panującej epide-
mii nie zapomnieliśmy o 
uczczeniu Święta Niepod-
ległości. 

W środę, 11 l istopada w 
skromnym gronie upamiętni-
liśmy bohaterów walk o wolną 
Polskę. 

W kościele pod wezwa-
niem św. Andrzeja Apostoła 
w Komornikach odprawiona 
została udziałem władz samo-
rządowych msza św. w intencji 
Ojczyzny i tych, którzy wal-
czyli o jej niepodległość. 

Na murze otaczającym 
świątynię w obecności 
władz samorządowych od-
słonięta zosta ła tabl ica 
upamiętniająca dzielnych 
mieszkańców gminy Komor-
niki – podwójnych bohate-
rów, uczestników Powstania 
Wielkopolskiego i wojny 
polsko-bolszewickiej. 

Wójt Jan Broda od daw-
na chciał uczcić bohaterów 
walczących z bolszewikami 
o wolność Polski. Bitwa War-
szawska, która w 1920 roku 
zakończyła zmagania w obro-
nie wschodnich granic kraju, 
miała wielkie znaczenie – za-
pobiegła rozprzestrzenieniu się 
w Europie komunizmu. 

Następnie uczestnicy uro-
czystości przeszli do Ogrodu 
Pamięci, by złożyć kwiaty pod 
krzyżem milenijnym i pomni-

kami upamiętniającymi dzieje 
Polski i naszej malej Ojczyzny. 
Odśpiewano też Mazurek Dą-
browskiego.

Wkrótce na ul. Kolejowej 
na granicy Plewisk i Skó-
rzewa powstanie wiadukt 
kolejowy – inwestycja, która 
znacząco udrożni „wąskie 
gardło” komunikacyjne tej 
części gminy Komorniki. 

W dniu 6 listopada br. pod-
pisana została umowa na za-
projektowanie i wybudowa-
nie  wiaduktu drogowego na 
ul. Kolejowej w Plewiskach, 
umożliwiającego bezkolizyjny 
przejazd samochodów nad 
linią kolejową nr 3 łączącą 
Warszawę z Berlinem.

Ze względu na obecnie pa-
nującą sytuację, związaną z 
epidemią COVID-19, umo-
wa została podpisana przez 
wszystkie podmioty zdalnie. 
Zgodnie z umową wykonawca, 
firma POLWAR SA z Gdań-
ska, zobowiązany jest do wy-
konania dokumentacji projek-
towej i uzyskania wszystkich 
niezbędnych pozwoleń i decy-
zji, umożliwiających realizację 
inwestycji do początku 2022 
roku. Zakończenie wszystkich 
prac planowane jest na II kwar-
tał 2023 roku.

Całkowita wartość zadania 
obejmująca projekt oraz prace 
budowlane wyniesie ponad 18 
mln zł, z czego nieco ponad 
7 mln zł opłaci spółka PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z 
dofinansowania pozyskanego 
z Unii Europejskiej w ra-
mach projektu POIiŚ5.1-35 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniach linii kole-
jowych z drogami – Etap III”. 
Resztę kwoty, ponad 11 mln zł, 
zostanie sfinansowane przez 
Gminę Komorniki. 

Wiadukt poprawi bezpie-

czeństwo użytkowników ruchu 
drogowego, a także znacząco 
skróci czas przejazdu pomię-
dzy Plewiskami a Skórzewem. 
Dodatkowo, w połączeniu 
z inwestycją „Węzeł Grun-
waldzka” realizowaną przez 
Poznańskie Inwestycje Miej-
skie Sp. z o.o. (przy udziale fi-
nansowym Gminy Komorniki) 
inwestycja całkowicie uwolni 
Plewiska od wieloletniego 
i uporczywego problemu ocze-
kiwania na przejazd pociągów 
na przejazdach kolejowych. 
Przestaniemy też marnować 
paliwo w oczekiwaniu na 
przejazd pociągu, co będzie 
miało korzystny wpływ na 
środowisko naturalne. 

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości

Kolejowy wiadukt na Kolejowej

Inwestycja całkowicie 
uwolni Plewiska 
od wieloletniego 
i uporczywego 
problemu oczekiwania 
na przejazd pociągów 

„
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Jedną z najważniejszych 
decyzji jaką już na etapie 
projektowania budynku 
muszą podjąć przyszli wła-
ściciele jest wybór sposobu 
ogrzewania domu.  Decy-
zja o zakupie urządzenia 
podjęta w trakcie projekto-
wania obiektu czy wcze-
snym etapie budowy daje 
większą swobodę działania 
i doboru optymalnego 
rozwiązania. Przygląda-
jąc się bliżej konkretnym 
urządzeniom, szczególną 
uwagę należy zwrócić na 
ich żywotność. Powstała 
instalacja ma być przecież 
jak najbardziej trwała i 
niezawodna.

Wybór spośród różnych do-
stępnych na rynku rodzajów 
ogrzewania jest często wyjąt-
kowo trudny. Pod uwagę na-
leży wziąć wiele czynników, 
takich jak dostęp działki do 
gazu czy jej wielkość umoż-
liwiająca instalację dolnego 
źródła ciepła w postaci kolek-
tora poziomego dla gruntowej 
pompy ciepła. Aspektem, na 
który wszyscy inwestorzy 
powinni zwrócić szczególną 
uwagę przy wyborze sposo-
bu ogrzewania budynku jest 
żywotność i trwałość zasto-
sowanego rozwiązania. 

W przypadku pomp ciepła 
głównym elementem prze-
noszącym największe ob-
ciążenia, a przy tym także 
najbardziej skomplikowanym 
pod względem budowy, jest 
sprężarka stanowiąca centrum 
całego układu. 

Jej żywotność szacowana 
jest zazwyczaj na ok. 20-25 
lat pracy.  Aby system działał 
niezawodnie przez wiele lat, 
konieczne jest odpowiednie 
zaprojektowanie całego ukła-
du w taki sposób, który za-
pewni sprężarce długie okresy 
pracy bez częstego włączania 
i wyłączania. 

Efekt ten najczęściej uzy-
skuje się poprzez zastoso-
wanie zasobnika buforowego 
zwiększającego bezwładność 
cieplną instalacji.

Zasobnik buforowy 
i jego funkcje
Zasobnik buforowy stosowany 
w instalacjach grzewczych 
pełni dwie podstawowe funk-
cje. Pierwszą z nich jest zwięk-
szenie zładu instalacji, czyli 
ilości wody w niej zawartej. 
Większa ilość wody oznacza 
w praktyce zmniejszenie ilości 
cykli pracy sprężarki w pom-
pie ciepła. Czynnik ten jest 
kluczowy dla jej żywotności, 
ponieważ częste uruchamianie 
i wyłączanie powoduje szybsze 
zużywanie się sprężarki. Samo 
zwiększenie zładu nie zawsze 
jest konieczne, a bezwładność 
cieplna ogrzewania podłogo-
wego zwykle jest wystarcza-
jąca i nie wymaga stosowania 
zasobnika buforowego. 

Aby możliwe było skorzy-
stanie z rozbudowanej auto-
matyki obsługującej kilka 
stref grzewczych w budynku, 
niezbędne jest zastosowanie 
sprzęgła hydraulicznego za-
pewniającego poprawną pracę 
urządzenia. Tę drugą funkcję 
realizuje właśnie zasobnik 
buforowy. Do właściwej pra-
cy pompa ciepła potrzebuje 
określonego przepływu wody 
przez wymiennik, więc przy 
zamknięciu stref grzewczych 
w instalacji bez sprzęgła hy-

draulicznego, doprowadzi się 
do zatrzymania przepływu 
i włączenia zabezpieczenia 
urządzenia. W instalacji wy-
posażonej w zasobnik buforo-
wy zamknięcie stref spowodu-
je zatrzymanie odbioru ciepła 
z zasobnika, z jednoczesnym 
zachowaniem przepływu przez 
wymiennik, a pompa ciepła 
wyłączy się po osiągnięciu 
ustalonej temperatury w za-
sobniku buforowym.

Coroczne przeglądy
Podobnie jak w przypadku 
innych systemów ogrzewania,  
duże znaczenie dla instalacji 
pompy ciepła ma przeprowa-
dzanie corocznych przeglą-
dów, pozwalających zachować 
cały układ grzewczy w dobrej 
kondycji. Odpowiednio do-
brana, zainstalowana i użyt-
kowana pompa ciepła nie 
tylko ekonomicznie ogrzeje 
dom i zapewni ciepłą wodę 
użytkową, ale również zagwa-
rantuje komfort domownikom 
znacznie dłużej niż inne źródła 
ciepła.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 
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tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327 863
www.wassermann.pl

biuro@wassermann.pl

Trwałość systemu pompy 
ciepła

Zwiększa się liczba łóżek 
dla pacjentów z COVID-19 
na terenie Wielkopolski. 
Obecnie do dyspozycji 
osób hospitalizowanych z 
powodu koronawirusa jest 
1329 łóżek, z czego ponad 
320 wolnych – to stan na 22 
października. 

W przypadku łóżek respirato-
rowych – z puli 160 wolnych 
jest 107.  Wojewoda wielko-
polski Łukasz Mikołajczyk 
pracuje również nad dalszym 
poszerzeniem bazy łóżkowej 
w związku z coraz większą 
liczbą zakażen na terenie woje-
wództwa. Do 2 listopada baza 
łóżek zwiększy się z 1392 do 
1862 łóżek.

Decyzje wojewody doty-
czące kolejnych łóżek dla 
pacjentów z COVID-19 
wynikają z rekomendacji 
przedstawionych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, 
który jako płatnik świadczeń 
zdrowotnych zna potencjał 
szpitali i jest w stanie ocenić 
możliwości poszczególnych 
podmiotów.

- Przygotowujemy się do 
organizacji kolejnych miejsc 
dla pacjentów z COVID-19 
w wielkopolskich szpitalach. 
Wiem, że niekiedy te decyzje 
budzą sprzeciw, czy to perso-

nelu, czy lokalnej społeczno-
ści, ale musimy być solidarni, 
niezależnie od tego, w jakim 
powiecie żyjemy. Naszym 
celem jest zabezpieczenie 
pacjentów w taki sposób, by 
w razie zakażenia byli hospi-
talizowani blisko domu – tłu-
maczy wojewoda wielkopolski 
Łukasz Mikołajczyk. – Zależy 
nam na tym, aby w przypadku 
innych świadczeń, przejmował 
je na siebie powiat ościenny. 
Chodzi o to, aby w danym 
regionie dla nikogo nie za-
brakło pomocy, niezależnie z 
jakim schorzeniem się zmaga 
– dodaje.

Od poniedziałku 19 paź-
dziernika wojewoda wielko-
polski wydał decyzje doty-
czące szpitali w Chodzieży (6 
łóżek), Grodzisku Wielkopol-
skim (93 łóżka), Ostrzeszowie 
(97 łóżek), Szamotułach (17 
łóżek), Środzie Wielkopol-
skiej (40 łóżek), Śremie (2 
łóżka) Pleszewie (2 łóżka) 
i Ostrowie Wielkopolskim 
(65 łóżek). Z kolei 22 paź-
dziernika wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk wydał decyzje 
dotyczące utworzenia ko-
lejnych miejsc w szpitalach 
w Kościanie (41 łóżek) i 
Obornikach (46 łóżek), Sza-
motułach (40 łóżek). Dziś 
(23 października) wojewoda 

wydał kolejną decyzją doty-
czącą szpitala w Rawiczu, w 
którym utworzonych zostanie 
100 łóżek dla pacjentów 
z COVID-19. Szpitale, po 
otrzymaniu decyzji, otrzy-
mują od wojewody od kilku 
do kilkunastu dni na przy-
gotowanie się do stworzenia 
warunków dla pacjentów z 
koronawirusem. Równocze-
śnie, wojewoda skorygował 
liczbę miejsc dla pacjentów 
z COVID-19 w Turku do 
docelowo 56 łóżek.

- Każdego dnia l iczba 
łóżek się zwiększa. Już 27 
października będzie ich 1626, 
a 2 listopada osiągniemy licz-
bę 1862. Około 500 miejsc 
planujemy również utworzyć 
w szpitalu tymczasowym. 
Sytuacja łóżkowa na tym 
etapie walki z pandemią w 
Wielkopolsce jest pod kontro-
lą – dodaje wojewoda Łukasz 
Mikołajczyk.

W przypadku Poznania 
wojewoda Łukasz Mikołaj-
czyk przedstawił ministrowi 
zdrowia propozycję zwięk-
szenia bazy łóżkowej w Cen-
trum HCP na Wildzie. Jest 
możliwość powstania tam 
52 łóżek, w tym 10 miejsc 
respiratorowych.

Tomasz Stube
Gabinet Wojewody

1860 łóżek dla pacjentów z COVID-19
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„Ocalmy od zapomnienia” 
tych, którzy na przestrzeni 
wieków budowali i rozwijali 
nasze miasto. To oni bowiem 
mieli wpływ na kształt  współ-
czesnego Grodziska i mogą być 
dziś wzorem do naśladowania.

Przełom października i li-
stopada to czas, kiedy w spo-
sób szczególny wspominamy 
„nieobecnych”.

W piątkowe popołudnie 
30 października, nie tak jak 
planowaliśmy, ale w bardzo 
wąskim gronie Burmistrz Gro-
dziska Wielkopolskiego Piotr 
Hojan wraz z Dyrektorem IPN 
w Poznaniu Rafałem Recz-
kiem oraz Rady Miejskiej Jó-
zefem Gawronem i Romanem 
Tulińskim zainaugurowali 
plenerową ekspozycję, dzięki 
której wybrane postaci z hi-
storii naszej gminy powróciły 
na ulice. Łącznie, na terenie 
miasta rozmieszczonych zo-
stało 13 instalacji.

Niestety, sytuacja epide-
miologiczna wykluczyła za-
planowany przez nas udział 
mieszkańców, młodzieży oraz 
lokalnych grup artystycznych 
w piątkowej inauguracji.

Zachęcamy jednak bardzo 
do indywidualnych spacerów 
oraz odnalezienia i poznania 
wszystkich „Ocalonych od za-

pomnienia”. Mapa lokalizacji 
dostępna jest pod załączonym 
linkiem.

Gmina Grodzisk Wielko-
polski składa serdeczne po-
dziękowanie dla Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w 

Poznaniu za finansowe wspar-
cie realizacji przedsięwzięcia.

Mieszkańców oraz tury-
stów zapraszamy do podróży 
w czasie, którą można odbyć 
spacerując ulicami współcze-
snego miasta.   

Ocalmy od zapomnienia...
Bieg Miast Partnerskich za-
inicjowany i przeprowadzony 
przez Grodziski Klub Biega-
cza  odbył się z powodzeniem 
w przedostatni weekend paź-
dziernika. Oficjalnie w biegu 
wzięło  udział ponad 120 osób 
z całej Europy.

Medale są już pakowane i 
wysyłane do zdobywców. Pro-
jekt – jak podkreślają organi-
zatorzy – już dawno kiełkował 
w ich głowach, ale trwająca 
epidemia, przyspieszyła dzia-
łania związane z jego przepro-
wadzeniem.

Do udziału w biegu zapro-
szeni zostali mieszkańcy miast 
partnerskich Grodziska Wiel-
kopolskiego. Na zaproszenia 
odpowiedzieli biegacze:  z 
litewskiego Birzai, bośniac-
kiego Brodu, niemieckiego 
Delligsen, belgijskiego Merks-
plas i rodzimego Postomino. 
Niestety czeski Tabor musiał 
się w ostatniej chwili wycofać 
ze względu na rygorystyczne 
obostrzenie jakie obowiązują 
w Czechach.

Pierwszy wynik ukończe-
nia dystansu 10 km dotarł z  
litewskiego Birzai w sobotni 
poranek 24 października. 
Z czasem, zaczęły spływać 
kolejne maile ze zdjęciami i 
wynikami.

Wyniki są dostępne na in-
ternetowej stronie biegu twin-
townsrace.pl

Impreza została dofinanso-

wana z budżetu Gminy Gro-
dzisk Wielkopolski w ramach 
projektu Zabiegane miasta 
partnerskie. 

TWIN TOWNS’ RACE za nami!
GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

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

StIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUChOWA

749,-749,-

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.u. ”MARKPOL”
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura  a blachy 

trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby, 
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

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” 

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Garaż do wynajęcia 
Rakoniewice ul.cmentarna 3

tel. 880 367 303

Z okazji 102 rocznicy odzyskania Niepodległości zostały złożone 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
w Nowym Tomyślu. Wiązanki złożyli; delegacja partii Prawo i 
Sprawiedliwość oraz Klub Gazety Polskiej.

W Opalenicy z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod 
ścianą pamięci zostały złożone kwiaty przez miejscowych dzia-
łaczy i członków partii Prawo i Sprawiedliwość.

102 rocznica Niepodległości PiS złożył kwiaty 
Powstańcom
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

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

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

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

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

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

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545

Sprzedam lub wynajmę 
lokal pod działalność gospodarczą w centrum  Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138

SPRZEdAŻ FAJERWERKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO H.U. Grzegorz Ciorga
RAKONIEWICE, uL. OGRODOWA 4

tel. 508 155 574      510 235 065

HuRT      DETAL

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A

CHOINKI żYWE 
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SYStEMY OGROdZENIOWE: łupane, betonowe, drewniane
wykonujemy przeliczenia według zapotrzebowania klienta

NOWOŚĆ W NASZEJ OFERcIE :
OGROdZENIA BEtONOWE GŁAdKIE I ŁuPANE   

KOStKA BRuKOWA


