
Str. 1 POWIATY-GMINY
18 listopada 2021

owiaty-GMiNyPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr 22 (604)
18.11.2021 - 30.11.2021 ISNN 1733-4713 26 lat

BEZPłATNY

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.plA OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 
A ROLETKI MATERIAłOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 
A NAPĘDY DO BRAM

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

przyjmiemy do pracy w zawodzie
ŚLUSARZ, ELEKTRYK, TOKARZ, BLACHARZ,

proJEKTaNT-KoNSTrUKTor 
d.s. odpylania wentylacji oraz osoby chętne 

do przyuczenia 

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

WSAD: 1,2 zł/1kg BLACHA: 1,0 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

Sprzedam 
Dyktafon cyfrowy MR- 250

nowoczesny, sprzęt nieużywany dla detektywów 
jak również dziennikarzy, 

cena 300 złotych z fakturą
Tel. 608 321 611
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AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

12 listopada 2021 roku z przy-
jemnością uczestniczyłam w 
uroczystym otwarciu rozbudo-
wanego i zmodernizowanego 
Przedszkola nr 3 w Wolszty-
nie. Wraz z licznie zaproszony-
mi gośćmi mogłam osobiście 
pogratulować zakończenia tak 
ważnej dla Wolsztyna inwesty-
cji.  52 letni budynek otrzymał 
nowe życie, a modernizacja 
miała na celu przede wszyst-
kim poprawę funkcjonalności i 
bezpieczeństwa. Podjęto prace 
związane z przebudową istnie-
jącego budynku przedszkola 
jak i rozbudowę obiektu o 
nowe pomieszczenia.  Pojawiły 
się m.in. winda i podnośnik 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz sanitariaty. Pomiesz-
czenia zostały wyposażone 
m.in. w system oddymiania.
Zagospodarowano również 
terenu wokół przedszkola. Po-

stawiono ogrodzenie panelowe 
z furtkami wraz z systemem 
kontroli dostępu i utworzono 
bezpieczną drogę pożarową.  
Wykonane zostały także insta-
lacje elektryczne, wodociągo-
we, hydrantów wewnętrznych, 
kanalizacji sanitarnej, wenty-
lacji mechanicznej, gazowej 

oraz centralnego ogrzewania.
Niezmiernie cieszy mnie 

fakt, że znacząca część środ-
ków na inwestycję została po-
zyskana przez Gminę Wolsz-
tyn ze źródeł zewnętrznych. 
Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł bowiem 3.864.346,20 
zł brutto. Z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych 
wolsztyński samorząd miej-
ski uzyskał 1.368.081,83 zł, 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 642.478,00 
zł z przeznaczeniem na ter-
momodernizację budynku, 
a z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych 71.268,30 zł na 
zakup i montaż windy.

Dzięki zaangażowaniu wło-
darzy, radnych oraz wsparciu 
rządowemu Wolsztyn zyskał 
nowe stare przedszkole.

Uroczyste otwarcie Przedszkola 
nr 3 w Wolsztynie.

Kompleksowy program dla 
wsi i rolnictwa to jedna z 
części Polskiego Ładu. Nie-
wątpliwie musimy wspierać 
rolnictwo, bo to siła polskiej 
wsi. Obowiązkiem Państwa 
jest zapewnienie rolnikom 
opłacalności produkcji. Pro-
gram da rolnikom wyższe 
dochody oraz ułatwi prowa-
dzenie gospodarstwa i jego 
rozwój. Rozwój Polski nie jest 
możliwy bez rozwoju terenów 
wiejskich. Przez poprzednią 
koalicję sprawy rolnictwa i 
polskiej wsi zostały zepchnięte 
na margines polityki gospo-
darczej i społecznej rządu. 
Był to ciąg niespełnionych 
obietnic, zaniedbań, a nawet 
szkodliwych rozwiązań. 

Aby uczynić polską wieś 
jeszcze bardziej rozwiniętą, 
bogatszą i konkurencyjną pro-
ponujemy załatwienie 7 
spraw dla polskiej 
wsi;

• chcemy, aby 
dopłaty dla ma-
łych i średnich 
gospodarstw 
do 50 ha były 
powyżej śred-
niej unijnej

• skończymy z obowiązkiem 
oddania gospodarstwa przy 
przechodzeniu na emeryturę

• wprowadzimy nowy sys-
tem ubezpieczeń upraw w 
rolnictwie

• zagwarantujemy ryczałt 
w wysokości 15 tys. zł. na bu-
dowę zbiornika retencyjnego 
– bez zbędnych formalności

• stworzymy bezpłatną prze-
strzeń targową dla rolnika w 
mieście

• przeznaczymy 4,5 mld zł 
na odbudowę polskiego prze-
twórstwa

• stworzymy warunki do 
odbudowy produkcji trzody 
chlewnej w Polsce i kom-
pleksowy program walki z 
Afrykańskim Pomorem Świń 
(ASF)

Ponadto w ramach pol-
skiego Ładu dla polskiej wsi 
planujemy:

Dla rolnika
• większy zwrot 

akcyzy za paliwo 
rolnicze (planowa-
ny termin wejścia 
-1.01.2022r.)

• uproszczenia 
prawne dla rol-
ników poprzez 
z m n i e j s z e n i e 
wymagań biuro-
kratycznych

• więcej zie-
mi dla rolników; 

z b u d owa l i ś my 

centralny system informatycz-
ny katalogujący zasób ziemi 
państwowej

• kodeks rolny; stworzymy 
nowy akt prawny, który od-
ciąży rolnika z biurokracji i 
znacznie ułatwi jego pracę

• nowa ustawa o rodzinnym 
gospodarstwie rolnym 

• wspieranie edukacji i dro-
gi zawodowej w rolnictwie; 
każdy uczeń szkoły rolniczej 
otrzyma stypendium w wyso-
kości 250 zł miesięcznie

• wsparcie informatyzacji 
gospodarstw

Dla gmin i obszarów wiej-
skich

• Program Inwestycji Stra-
tegicznych to bezzwrotne 
dofinansowanie inwestycji 
publicznych realizowanych 
przez gminy, powiaty, miasta 
i województwa w całej Polsce

• Program Inwestycji dla 
gmin popegeerowskich

• dostępność transportowa 
obszarów wiejskich oraz lo-
kalne sieci cieplne i gazowe

• inwestycje w infrastruktu-
rę wodno-kanalizacyjną

• program wymiany azbestu 
na budynkach

• termomodernizacja budyn-
ków na obszarach wiejskich

• światłowód w każdym 
domu

• dalsze wsparcie dla Kół 
Gospodyń Wiejskich

• satelitarny monitoring 
zagrożenia suszą

Polski Ład zakłada szereg 
pozytywnych zmian dla rol-
ników, bowiem polska wieś 
zasługuje na takie same szanse 
rozwojowe i jakość życia jak 
miasta. 

Poseł RP – Marta Kubiak

Polski Ład dla polskiej wsi
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AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  
w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

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

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 1100 zł /tona 
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg 

SKUP ZłOMU
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WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin
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Tegoroczne obchody Naro-
dowego Święta Niepodległo-
ści odbyły się w ograniczo-
nym wymiarze. Mieszkańcy 
Gminy Rakoniewice nie 
zapomnieli jednak o wy-
wieszeniu flag narodowych 
oraz celebracji tego dnia 
w rodzinnym gronie.

W 103. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 
o godzinie 10:40 pod rosta-
rzewskim obeliskiem Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak złożył biało-czerwoną 
wiązankę kwiatów. Uroczy-
stości towarzyszył Mazurek 
Dąbrowskiego w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Rostarzewa.

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, Wiceprze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Marka Maćkowiaka, Radnych 
Rady Miejskiej Rakoniewic 

Katarzyny Krysmann, Ga-
brieli Cieleckiej, Adama Ma-
dalinskiego oraz  Kierownika 
Wydziału Oświaty Urzędu 
Miejskiego Gminy Rakonie-
wice Mirosława Basińskiego, 
złożyli wiązanki kwiatów i za-
palili 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 oraz przedstawiciele 
Gminnych Jednostek Straży 
Pożarnych.

103. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości

PIEKARNIA CUKIERNIA EUGENIUSZA KOcIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

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” 
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Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości 
w gminie Nowy Tomyśl 
rozpoczęto 10 listopadaape-
lem harcerskim,podczas 
którego rozpalono „Ogień 
Niepodległości”. Wydarze-
nie zostało zorganizowane 
przez Związek Harcerstwa 
Polskiego Nowy Tomyśl pod 
Patronatem Honorowym 
Burmistrza Nowego Tomy-
śla Włodzimierza Hibnera.

Nie zabrakło wspólnych śpie-
wów patriotycznych w wyko-
naniu uczniów z Przedszkola 
nr 3 "Bajkowe Zacisze", Przed-
szkola i Szkoły Podstawowej 
Arka, Prywatnego Ogniska 
Muzycznego oraz Wokalne-
go Zespołu Jarzębina z Klu-
bu Osiedlowego Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Nowym 
Tomyślu. 

Wieczorem, przy ognisku 
w wigwamie w Przyłęku, od-
była się biesiada patriotyczna.
Podczas wydarzeń prowa-
dzona była zbiórka pieniędzy 
na leczenie Mai Tomczak ze 
Zbąszynia.

11 listopada,Burmistrz oraz 
Przewodniczący Rady Miasta 
wraz z delegacjami złożyli 
wiązanki pod pomnikiem 
upamiętniającym odzyska-
nie niepodległości. Po czę-
ści oficjalnej zorganizowano 
„Biało-czerwoną paradę sa-
mochodówi motocykli”.Koro-
wód pojazdów przystrojonych 
w narodowe barwy przejechał 
ulicami miasta, a przewodziła 
mu elektryczna bryczka. 

Tego samego dnia, w Ja-
strzębsku Starym odbył się III 
turniej szachowy, którego 
organizatorami byli: Sołtys 
i Rada Sołecka w Jastrzęb-
sku Starym, Gmina Nowy 
Tomyśl,Nowotomyski Ośro-
dek Kultury oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowym 
Tomyślu. 

Obchody Święta Niepodległości

INFORMAcJA o uruchomieniu 
PSZOK-u dla sektora II

Informujemy, że od dnia 10 listopada 2021 roku Punkt Selek-
tywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych dla mieszkańców 
miasta i gminy Nowy Tomyśl sektor II rozpoczyna przyjmowanie 
odpadów.
 
Prowadzący PSZOK: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
TRANS-KOM Sp. z o.o.
Kontakt: tel. 61 847 30 64, e-mail: trans-kom.poznan@wp.pl
Lokalizacja PSZOK-u: Glinno, działka 893.
 
PSZOK będzie przyjmował odpady od mieszkańców miejsco-
wości: Bukowiec, Cicha Góra, Kozie Laski, Nowa Róża, Paproć, 
Róża, Sątopy, Stary Tomyśl, Wytomyśl, miasto Nowy Tomyśl 
(bez os. Północ, os. Batorego oraz ul. Wypoczynkowa zabudowa 
wielorodzinna).
 
PSZOK jest czynny: – w dni robocze od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00;
– w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Wśród zwierząt, jakie 
mieszkają w Ogrodzie 
Zoologicznym w Nowym 
Tomyślu, są już zebra, 
wielbłąd, małpy, ostronosy, 
a z krajowych gatunków, 
które rzadko spotyka się 
na wolności – ryś i żbik. 
Kolejnymi zwierzętami 
przyciągającymi zwiedzają-
cych nasze zoo są kangurki 
oraz drugi wielbłąd!

Kangurki (Walabia Benetta) 
ukończyły rok, jest to samica 
i samiec. Park Miejski, na swo-
im fanpage’u ogłosił konkurs 
na imiona dla maluszków. 

Wielbłąd o imieniuAzim 
urodził się 20 maja tego roku, 
a przyjechał do nas z poznań-
skiego ZOO.

We wrześniu br., z inicjaty-
wy dyrektor Parku Miejskie-
go pani Ilony Jakubowskiej, 
powstał także nowy mural 
zdobiący Ogród Zoologiczny.
Projekt należy do pani Karo-
liny Nowak, a wykonała go 
z pomocą swoich podopiecz-

nych z Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowym To-
myślu. 

Ogród Zoologiczny jest 
jedną z największych atrakcji 
naszego miasta. Założony 

został w 1974 roku i obej-
muje obszar ok. 5 ha. Warto 
wspomnieć, iż Nowy Tomyśl 
jest najmniejszym miastem 
w Polsce, które takowy ogród 
posiada. Obecnie podziwiać 

można 48 różnych gatunków 
zwierząt – kopytne (m.in. 
alpaki, antylopy, jelenie, osły, 
zebra), drapieżne (pawiany, 
makaki, skunksy), ptaki (m.in. 
bażanty, strusie, pawie, pa-
pugi), a także drobne, znane 
powszechnie zwierzęta – jak 
koszatniczki, świnki morskie 
czy żółwie. Ogród zoologiczny 
cieszy się dużą popularnością, 
służąc m.in. jako odskocznia 
od otaczającej rzeczywistości.

Nowi mieszkańcy zoo w Nowym Tomyślu

4 listopada br. Serwis Samo-
rządowy PAP ogłosił wyniki 
Rankingu „Gmina dobra do 
życia”, który bada stopień 
zaspokojenia potrzeb czło-
wieka w polskich gminach.
Opracowany został przez prof. 
dr. hab. Przemysława Śleszyń-
skiego z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii 
Nauk (PAN). 

Ostateczny wskaźnik jako-
ści życia został opracowany 
na podstawie 48 wskaźników 
cząstkowych i wynosi 59,82 
w naszej Gminie. Podczas 
badań brano pod uwa-
gęnastępujące czyn-
niki:

• Środowisko 
naturalne

• Rozwój demo-
graficzny

• Rozwój spo-
łeczno – ekono -
miczny i dobrobyt

• Rynek pracy
•  W a r u n k i 

mieszkaniowe
• Infrastruktura osadnicza 

i ład przestrzenny
• Zdrowie i bezpieczeństwo
• Dostępność i jakość usług
• Dziedzictwo, kultura i re-

kreacja

• Spójność społeczna
Poniżej przedstawiamy 

pierwsze dziesięć gmin w ka-
tegorii GMINY Z SIEDZIBĄ 
POWIATU ZIEMSKIEGO:

1. Lubin
2. Nowy Tomyśl
3. Bełchatów
4. Środa Wielkopolska
5. Mielec
6. Krapkowice
7. Międzychód
8. Strzelce Opolskie
9. Września
10. Szamotuły
 

Ranking bada jakość ży-
cia, biorąc pod uwagę 

„typową” polską ro-
dzinę i gospodar-
stwo domowe, tj. 
rodzinę składają-
cą się z rodziców 
i dzieci w trakcie 
nauki szkolnej, 
a le mającą też 
dziadków posia-
dających własne 
i odrębne gospo-

darstwo domowe.
To ogromne wyróżnienie 

z racji faktu, iż ranking został 
opracowany po raz pierw-
szy, a badania przeprowadzili 
przedstawiciele Polskiej Aka-
demii Nauk.

Gmina Nowy Tomyśl 
na drugim miejscu w rankingu 

„gmina dobra do życia”
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W środę, 10 listopada 2021 
roku, uroczyście wmurowa-
no akt erekcyjny pod budo-
wę Zakładu Pielęgnacyjno
-Opiekuńczego w Szpitalu 
Powiatowym w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Na wstępie uroczystości głos 
zabrał Starosta Grodziski Ma-
riusz Zgaiński, który przywi-
tał zaproszonych gości oraz 
przedstawił historię inwestycji.

Następnie podpisy pod ak-
tem erekcyjnym złożyli: Wo-
jewoda Wielkopolski Michał 
Zieliński, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, Starosta 
Grodziski Mariusz Zgaiń-
ski, Przewodniczący Rady 
Powiatu Grodziskiego Seba-
stian Skrzypczak, Zastępca 
Dyrektora Wielkopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
Jarosław Sołowiej, Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Grodzisku Wlkp. Halina 
Sroczyńska, oraz wykonaw-
ca inwestycji -Prezes firmy 
OBUD Michał Budzinski.

Po złożeniu podpisów za-
proszeni goście dokonali sym-
bolicznego wmurowania tuby 
z aktem erekcyjnym.

Zakład Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczy będzie funkcjonował 
w ramach całodobowego od-
działu szpitalnego, na miejscu 
dawnego oddziału położniczo-
ginekologicznego w Szpitalu 
Powiatowym w Grodzisku 
Wielkopolskim. Będą mogli 
z niego korzystać pacjenci, 
którzy nie wymagają już ho-

spitalizacji, ale ze względu na 
stan swojego zdrowia wyma-
gają specjalistycznej opieki 
i kontroli lekarskiej.

Celem Zakładu będzie prze-
wrócenie pacjentom możliwie 
jak największej sprawności 
fizycznej i psychicznej, aby 
umożliwić im powrót do domu 
i samodzielnego funkcjono-
wania. Oferowane w oddziale 
świadczenia zdrowotne obej-
mą pielęgnację, leczenie oraz 
rehabilitację.

Wmurowanie aktu erekcyjnego
Prezent 
na 130- lecie szpitala

          Mariusz Zgaiński
          Starosta Grodziski 

Dzisiaj grodziski szpital obchodzi 
130- lecie działalności. Myślę , że 
ten akt erekcyjny, który wmuro-
waliśmy jest na nową  realizację 
inwestycji. Jest to odpowiedni 
prezent na to 130- lecie. Myślę,że 
za kilka miesięcy będziemy mogli 
oddać do użytku nowy Oddział 
Opiekuńczo- Pielęgnacyjny na 35 
łóżek w nowoczesnej infrastruk-
turze z salami rehabilitacyjnymi 
i dobrymi warunkami pracy dla 
personelu. Będzie to cenny naby-
tek dla szpitala a szczególnie dla 
społeczności naszego powiatu.

130 – lecie istnienia 
szpitala

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego 

Jest to już któraś  z rzędu 
rozbudowa szpitala. Zastanawiam 
się czy jestem tutaj trzeci raz czy 
czwarty. Świadczy to tylko o tym, 
że ciągle tutaj jest myślenie o do-
skonaleniu, rozbudowie i powięk-
szaniu. Tak się zachowuje zawsze 
dobry gospodarz, który chce aby 
było więcej miejsc i lepsza jakość. 
Oddział Opiekuńczy to jest coś 
co jest oczekiwane. Jesteśmy 
społeczeństwem starzejącym się 
i coś się należy seniorom, a myślę 
też o nas samych

Panie marszałku proszę o 
inwestycjach kolejowych
Obecnie rozpoczynają się 
prace modernizacyjne na odcinku 
Drzymałowo – Wolsztyn. Jest to 
odcinek torowy, który w poprzed-
niej edycji nie był dokończony. 
Potem była modernizowana linia 
od Lubonia do Drzymałowa. Na tą 
końcówkę zabrakło pieniędzy, ale 
w tej chwili już udało się  zgroma-
dzić potrzebną kwotę i roboty ru-
szą. Jest to bagatela wydatek 120 
mln. Złotych ale cała linia będzie 

gotowa i będzie szansa, że kolej 
metropolitarna będzie mogła 
docierać do  samego Wolsztyna. 
Tak jak zresztą kiedyś obiecałem. 
W ramach tych inwestycji był  
remont dworca i peronów. 

Jaka jest sytuacja w inwesty-
cjach drogowych?
Co do inwestycji drogowych to 
kluczowe w tej chwili największe 
toczą się poza  powiatem grodzi-
skim czyli obwodnica Gostynia za 
120 mln, zł. Oraz obwodnica Ro-

goźna z drugiej strony Poznania. 
Realizujemy obwodnicę  Wronek. 
Przedsięwzięć mamy bardzo 
dużo. W najbliższej przyszłości 
będzie realizacja wiaduktu w 
Nowym Tomyślu. Umówiliśmy 
się, że dokumentację projektową 
przygotuje Urząd Gminy. Tutaj nie 
spieszy się tak bardzo, ponieważ  
inwestycja będzie mogła ruszyć z 
perspektywy nowych pienię-
dzy unijnych 2023 roku. Mam 
nadzieję że  do tego czasu pan 
burmistrz będzie już miał  gotową 

dokumentację. Mówiąc o Nowym 
Tomyślu w przyszłym roku będzie-
my budowali na obwodnicy rondo 
aby ułatwić  dojazd  do jednej 
z największych firm w Nowym 
Tomyślu, która współpracuje ze 
znaną firmą szwedzką IKEA. Nie 
jest to duża inwestycja bowiem jej 
koszt będzie w granicach3,5 mln. 
zł. Chcielibyśmy zrobić jeszcze 
więcej ale inflacja nas dosięgła, 
że za te pieniądze zrobimy trochę 
więcej niż połowę. 

Franciszek Gwardzik

Zakład Pielęgnacyjno
-Opiekuńczy będzie 
funkcjonował w ra-
mach całodobowego 
oddziału szpitalnego

„
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Delegacja w osobach Burmi-
strza Grodziska Wielkopolskie-
go Piotra Hojana, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Józefa 
Gawrona, Zastępcy Burmistrza 
Marcina Brudło oraz Sekretarza 
Gminy Artura Kalinowskiego 
uczestniczyła w powiatowych 
obchodach odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, które 
odbyły się we wtorek, 9 listopa-
da w Grodzisku Wielkopolskim.

Delegacje władz samorzą-
dowych szczebla powiatowego 
oraz gminnego, przedstawiciele 
służb mundurowych, szkół, 
jednostek, organizacji i stowa-
rzyszeń złożyli wiązanki kwia-
tów oraz zapalili znicze, by 
uczcić pamięć wszystkich pole-
głych, walczących o niepodległą 
Rzeczpospolitą.

Uroczystość przy pomni-
ku Wdzięczności odbyła się  
z udziałem Grodziskiej Orkie-
stry Dętej, harcerzy, klasy mun-
durowej oraz przy asyście Kom-
panii Honorowej 5 Lubuskiego 
Pułku Artylerii z Sulechowa.

Obchody 103. rocznicy odzyskania 
Niepodległości

Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, że Gmina 
Grodzisk Wielkopolski zdo-
była I miejsce w konkursie 
„Działania proekologiczne 
i prokulturowe w  ramach 
strategii rozwoju wojewódz-
twa wielkopolskiego – XXII 
edycja 2021 roku” za realiza-
cję projektu „Grodziski Alert 
Smogowy”.

II miejsce w tym samym 
konkursie uzyskał projekt 
„I Albertowski Festiwal Mle-
ka”, który zrealizowała Wero-
nika Tullin z KGW w Alber-
towsku przy dofinansowaniu 
z konkursu Grodziskie Ini-
cjatywy Społeczne – Gmina 
Grodzisk Wielkopolski.

Spośród 156 złożonych 
wniosków kapituła konkur-
sowa wyłoniła 28 projektów 
w kategorii proekologicznej 
oraz 33 w kategorii prokul-
turowej. W poniedziałek, 8 
listopada 2021 roku Zastępca 
Burmistrza Grodziska Wiel-
kopolskiego Marcin Brudło 
odebrał obydwie nagrody z rąk 
Przewodniczącego Kapituły 
Konkursu, Członka Zarządu 
Województwa Wielkopol-
skiego Pana Jacka Bogusław-
skiego. Tym samym gmina 
otrzymała dwie nagrody finan-
sowe w wysokości 10 000,00 
zł każda, z przeznaczenie na 
przyszłe działania proekolo-
giczne i prokulturowe.

Podwójny Sukces

5 listopada w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Ptaszkowie odbyło się pod-
sumowanie VII Gminnego 
Konkursu Języka Niemieckie-
go „das ist doch sehenswert” 
którego głównym tematem 
było nasze miasto partnerskie 
Delligsen. Konkurs miał formę 
plastyczno - językową i został 
objęty honorowym Patronatem 
Burmistrza Grodziska Wielko-
polskiego.

Uczniowie klas VII i VIII 
mogli składać prace w dwóch 
kategoriach. 

W Pierwszej kategorii czyli 
prospekt reklamowy doty-
czący miasta partnerskiego 
Delligsen

I miejsce zajęła Amelia 
Mieńko ze Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Ptasz-
kowie

II miejsce zajęła Ewa Kortus 
ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ptaszkowie

W drugiej kategorii: praca 
plastyczna na temat miasta 
partnerskiego Delligsen

I miejsce zajęła Nina Kacz-
marek ze Szkoły Podstawowej 
Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wielkopolskim

II miejsce zajęła Julia Bo-
rowczak ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Grodzisku 
Wielkopolskim

III miejsce zajęła Małgo-
rzata Czub ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II 
w Ptaszkowie 

W konkursie brali również 

udział uczniowie:
Jessika Borowczak ze Szko-

ły Podstawowej Nr 4 im. kpt. 
Józefa Rejdycha w Grodzisku 
Wielkopolskim

Dawid Adamczewski ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ptaszkowie

Lena Sobkowiak oraz Oli-
wia Kalemba ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 im. Polskich 
Olimpijczyków w Grodzisku 
Wielkopolskim

Julia Bronka ze Nr 2 im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Grodzisku Wielkopolskim

Nagrody uczestnikom kon-
kursu wręczył Burmistrz Gro-
dziska Wielkopolskiego Piotr 
Hojan. Wszystkim uczniom 
składamy serdeczne gratulacje 
i życzymy dalszych sukcesów.

Gminny Konkurs Języka 
Niemieckiego

Gmina Grodzisk Wielkopolski 
od kilkunastu lat angażuje się 
w przebieg ogólnopolskiej 
kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł. W tegorocznej kam-
panii, zorganizowane zostały 
dwa konkursy: literacko – pla-
styczny „Szczęśliwa chwila, 
szczęśliwy dzień, szczęśliwe 
życie”, oraz konkurs krzyżów-
kowy skierowany do uczniów 
szkół podstawowych. 

W pią tek ,  5  l is topada 
w Urzędzie Miejskim w Gro-
dzisku Wielkopolskim Bur-
mistrz Grodziska Wielkopol-
skiego Piotr Hojan wraz z Na-
czelnik Wydziału Profilaktyki 
Alkoholowej i Narkotykowej 
Iloną Nowak - Białek podsu-
mowali tegoroczną kampanię 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Podczas spotkania, Bur-

mistrz Grodziska Wielkopol-
skiego Piotr Hojan serdecznie 
pogratulował wyróżnionym 
w konkursie uczestnikom.

Podziękowanie otrzymali 
również dyrektorzy szkół oraz 
pedagodzy szkolni, zaanga-
żowani w przebieg akcji na 
terenie swoich placówek.

Koordynatorem kampanii 
na terenie gminy od lat jest 
pani Ilona Nowak - Białek, Na-
czelnik Wydziału Profilaktyki 
Alkoholowej i Narkotykowej 
Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku wielkopolskim.

W tegorocznej edycji kam-
panii, komisja konkursowa 
doceniła prace uczniów naszej 

gminy.

Wyróżnienia otrzymali:
Filip Okulowski (SP Nr 

2), Aleksandra Soloch ( SP 
Nr 2), Jakub Szulc (SP Nr 
2), Martyna Sielecka (SP Nr 
2), Daniel Budzinski (SP Nr 
1), Nadia Dziewiel (SP Nr 
1), Wiktoria Tomkiewicz (SP 
Nr 1), Martyna Nowak (SP 
Nr 1), Michalina Walkowiak 
(SP Ptaszkowo), Agata Ba-
raszkiewicz (SP Ptaszkowo), 
Dominika Zadworna (SP Nr 
4), Jessica Borowczak (SP 
Nr 4), Patrycja Dalaszyńska 
(SP Nr 4), Klaudia Gigoła (SP 
Kąkolewo), Lena Maria Krupa 
(SP Nr 4).

Serdecznie gratulujemy.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
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123 lata bez Polski na ma-
pach, a le 103 lata temu 
wszystko stało się przeszło-
ścią – Polska niepodległa! Na 
początku listopada nauczyciel 
historii w grodziskim ZST 
Sebastian Tuliński w ramach 
projektu „Mamy Niepodle-

głą” przeprowadził zajęcia na 
temat Ojców Niepodległości 
Polski i zachęcał uczniów do 
wysyłania specjalnych kartek 
okolicznościowych w najdal-
sze zakątki Rzeczypospolitej 
i świata z okazji Święta Nie-
podległości.

Mamy Niepodległą

W dniach 4-8 października 
2021r. uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych w Gro-
dzisku Wlkp. wraz z opieku-

nami Julianną Czyszkiewicz i 
Marcinem Łodyga przebywali 
na obozie wojskowym który 
odbył się na terenie jednostki 

patronackiej w Sulechowie. 
Obóz jest bardzo intensyw-

nym 50 godzinnym szkoleniem 
praktycznym podczas których 

kadeci doskonalą spektrum 
wiedzy wojskowej, m.in. tere-
noznawstwo, OPBMR, rozpo-
znanie wojskowe i łączność, 

taktykę i ochronę obiektów, 
zabezpieczenie logistyczne, 
szkolenie strzeleckie, medycz-
ne i inżynieryjno-saperskie .

Nad realizacja i przebiegiem 
obozu czuwali por. M. Czuch-
man i R .Maluśki .

Rafał Maluśki

Dnia 13 października 2021r. 
w Zespole Szkół Technicznych 
im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego w Grodzisku Wlkp. 
gościliśmy uczniów w zawo-
dzie sprzedawca z Zespołu 
Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 
wraz z opiekunami mgr inż. 
Lidią Dudek oraz mgr Moniką 
Królik.

Celem wizyty było zapo-
znanie się z wyposażeniem 
Ośrodka Egzaminacyjnego 
znajdującego się w naszej 
szkole, w którym to nasi go-
ście będą zdawać egzamin 
zawodowy. 

Panie mgr Krystyna Kosicka 
i mgr Renata Wróbel przygoto-
wały pracownię zgodnie z wy-
maganiami egzaminacyjnymi, 
omówiły szczegóły egzaminu 
praktycznego, zaprezentowały 
wyposażenie oraz przeprowa-
dziły szkolenie z obsługi kasy 
fiskalneji innych urządzeń sto-
sowanych w handlu. Mamy na-
dzieję, że dzięki wizycie w na-
szej szkole uczniowie poszerzą 
swoją wiedzę i umiejętności 
zawodowe oraz z większą pew-
nością przystąpią w przyszłym 
roku do swojego egzaminu 
zawodowego.

Dnia 4 października przypa-
dał Światowy Dzień Zwierząt. 
Dlatego tego właśnie dnia 
z inicjatywy nauczycieli wf 
odbył się wspólny spacer 
uczniów wraz z ich pupilami. 
W wigwamie w Zdroju zor-
ganizowane zostało spotkanie 
z właścicielką uznanej w Pol-
sce hodowli retrieverów labra-
dorów „ Herbu Kruk” Panią 
Moniką Marchwicką, która 
uświadomiła uczestnikom 
jaki to obowiązek posiadanie 
psa. Jak zrozumieć i wła-
ściwie postępować z psem 
aby relacje ze zwierzakiem 
były prawidłowe.Nasz gość 
z przyjemnością odpowiadał 

na różne nurtujące młodzież 
pytania. Następnie przyszedł 
czas na wspólną zabawę 
najróżniejszych ras świata: 
bieganie, skakanie, szukanie, 
pokonywanie naturalnych 
przeszkód.

W większości dominowały 
rasy miniaturowe i kundelki. 
Na zakończenie wspólnie spę-
dzonego czasu na świeżym 
powietrzu z czworonożnymi 
przyjaciółmi zostały wręczone 
drobne upominki w postaci 
książek poradników dla wła-
ścicieli psów.

Zapraszamy na krótką fo-
torelację z wspólnych zabaw 
człowieka z psem.

W październiku zakończył 
się staż zawodowy uczniów 
naszej szkoły w ramach mię-
dzynarodowego programu 
ERASMUS+, zrealizowany w 
hiszpańskim regionie Andalu-
zja: w Maladze i Torremolinos, 
gdzie mieliśmy bazę w hotelu 
"Parasol Garden".

W poprzedniej relacji przed-
stawiliśmy Wam warunki 
pracy naszych stażystów - 
uczniów różnych klas tech-
nikum.

Teraz czas na podsumo-
wanie:

- lektorat j. hiszpańskiego 
zakończyliśmy pozytywnie 
zdanym egzaminem,

- otrzymaliśmy potwierdze-
nie udziału w stażu,

- godnie reprezentowali-
śmy naszą szkołę i powiat 
grodziski,

- nabyliśmy nowe umiejęt-
ności prospołeczne i kultu-
rowe,

- zjedliśmy 100 kg frytek 
oraz wiele kilogramów kal-
marów, arbuzów i melonów, 
spróbowaliśmy hiszpańskich 
tapas,

- poznaliśmy region, zwie-
dzając Malagę, Rondę i Gre-
nadę(mówi się, że "kto nie 
widział Grenady, nie widział 
Hiszpanii"),

- zapoznaliśmy się z hisz-
pańskimi zwyczajami, np. 
powitanie to zawsze dwa po-
całunki w policzek, siesta i 
"despacito" są w kodzie gene-
tycznym Hiszpanów, do posił-
ku serwuje się kawę, wodę lub 
wino ,nigdy herbatę.

Wracamy z dużym bagażem 
doświadczeń.

Zachęcamy Was, koleżanki 
i koledzy do udziału w kolej-
nych edycjach międzynarodo-
wego programu ERASMUS+ 
we Włoszech, Hiszpanii i 
Portugalii.

oprac. Ewa Studzińska, Anna Dodat

Obóz Wojskowy Kadetów z klasy 4

Wizyta uczniów z Nowego 
Tomyśla

Światowy Dzień Zwierząt

Adios Espania!

Z okazji Światowego 
Dnia Turystyki i Tygo-
dnia Turystyki Młodzieży 
Szkolny Klub Turystyczny 
„KLOPS” zorganizował 
kolejny spływ kajakowy.

We wtorek, 28.09.21,o 8.00 
wyruszyliśmy na kajaki. Kie-
runek: rzeka Wełna koło Ro-
goźna. To jedna z bardziej 
widokowych spławnych rzek 
Wielkopolski, która w oko-
licach miejscowości Jaracz 
Młyn nabiera„górskiego”cha-
rakteru.

Jechaliśmy do miejscowości 
Ruda skąd zaczynaliśmy naszą 
kajakarską przygodę. Pogoda 
w tym dniu była idealna do na-
szej wyprawy ,więc wychodzi 
na to ,że: ”Klopsy sobie zasłu-
żyły”.Na miejscu dostaliśmy 
kapoki, wiosła oraz kajaki. 

Na rzekę Wełnę wypłynę-
liśmy chwilę po godzinie 10 
i zaczęliśmy naszą wyprawę 
pełną wrażeń. Woda w tym 
dniu była spokojna ale też zim-
na, przez co nie było problemu 
z pokonaniem  dystansu 14 km. 
W czasie spływu spotkaliśmy 
się również z przeszkodami, 

takimi jak pokonanie powalo-
nych konarów drzew, pod któ-

rymi musieliśmy przepłynąć 
oraz w pewnym miejscu była 

potrzeba przenieść kajak nad 
powalonym drzewem. Trasę 
pokonaliśmy w czasie 

5 godzin. Koniec spływu 
znajdował się w miejscowości 
Jaracz, stamtąd udawaliśmy się 
z powrotem na miejsce startu, 
gdzie zjedliśmy ciepły posiłek: 
pyszny żurek a na deser fanta-
styczne drożdżówki.

Po naszym posiłku wybra-
liśmy się w drogę powrotną 
busem. 

Wróciliśmy szczęśliwe z 
wycieczki do domu, pełni 
wrażeń, ale też zmęczeni. Te-
raz tylko czekać na następny 
spływ!

Komandorem spływu i na-
szym opiekunem w jednej 
osobie był tym razem nieoce-
niony prof. Marcin Łodyga.A 
w imprezie wziął udział cały 
Zarząd Koła, 

tj. prezes – Kacper Flieger, 
jego zastępca Dawid Nowa-
czyk ( 3 MT), kronikarki: 
Sandra Adamczak i Karolina 
Banach ( 3 E). Ponadto bra-
li udział: Marcin Rosolski, 
Patryk Mańkowski,Mateusz 
Bruss ( wszyscy 3 MT) i Ma-
teusz Rabiega ( 2MT).

XIII spływ kajakowy „KLOPSÓW”
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Nauczyciele ZSZ w Grodzisku 
Wlkp, podobnie jak uczniowie, 
biorą udział w wyjazdach za-
granicznych w ramach projek-
tu Erasmus+. Taki wyjazd ma 
charakter edukacyjny - każdy z 
nauczycieli ma okazję poznać 
pracę w zawodzie, którego 
naucza, odwiedzając miejsca 
pracy w innym kraju europej-
skim (jobshadowing). Na prze-
łomie września i października 
grupa nauczycieli spędziła 
tydzień w hiszpańskiej Sewilli 
dzieląc się doświadczeniami 
z m. in. nauczycielami szkoły 
zawodowej. 

Fundacja Sopeńa to prywat-
na instytucja non-profit kształ-
cąca zawodowo młodzież i 
osoby dorosłe. Od początku 
swojego istnienia kieruje swoją 
działalność do tych, którzy 
zagrożeni są wykluczeniem 
społecznym, pomagając im 
odnaleźć ścieżkę zawodową.
Fundacja oferuje kształcenie 
stacjonarne i online na trzech 
poziomach, w następujących 
zawodach:

PODSTAWOWE SZKOLE-
NIE ZAWODOWE (2 lata): 
f ryzjer/pracownik salonu 
piękności, pracownik admi-
nistracyjny 

ŚREDNIO ZAAWANSO-
WANE SZKOLENIE ZAWO-
DOWE (2 lata): handel i sprze-
daż, asystent osób starszych,  
asystent medyczny,

pracownik ratownictwa 
medycznego, kosmetyczka, 
pracownik administracyjny, 
fryzjer/kosmetolog, asystent 
farmacji

WYŻSZE SZKOLENIE 
ZAWODOWE (2 lata):

nauczyciel przedszkola, pra-
cownik wellness/kosmetolog,   
logistyk, doradca wizerunko-
wy, pracownik administracji i 
finansów, pracownik admini-
stracji medycznej

Szkoła mieści się w pięcio-
piętrowym budynku w cen-
trum Sewilli i choć z zewnątrz 

niepozorna, to jej wnętrze 
już od pierwszej chwili robi 
ogromne wrażenie. Każdy 
zawód ma swoje pracownie i 
są one wyposażone bardzo bo-
gato, dzięki czemu uczniowie 
mogą uczyć się autentycznych 
czynności w ramach swojego 
zawodu. W sali dla uczęsz-
czających na kurs opiekuna 
osób starszych znajduje się 
typowe wyposażenie domowe, 
na którym mogą trenować 
pomoc w poruszaniu się na 
wózku.Kosmetolodzy mają do 
dyspozycji między innymi salę 
ze stołami do masażu i saunę. 
Przyszli pracownicy ratownic-
twa medycznego ćwiczą z au-
tentycznymi łóżkami szpital-
nymi i sprzętem medycznym 
oraz fantomami. Uczniowie 
kierunków administracyjnych 
prowadzą fikcyjną firmę z 
wykorzystaniem symulatorów. 

Garść ciekawostek o szkole:
Wszyscy noszą  mask i 

- uczniowie i nauczyciele. 

Również podczas zajęć! Maski 
zakrywają usta i nos i nikt nie 
marudzi z tego powodu, nikt 
nie próbuje łamać tej zasady.
Lekcje w szkole prowadzone 
są w trybie rannym i popołu-
dniowym. Zajęcia popołudnio-
we zaczynają się o godzinie 
14:30 i kończą o 21:30. 

Pierwsza lekcja trwa 90 
minut, każda kolejna 60 mi-
nut. Jedyna przerwa między 
zajęciami jest po 3 lekcji i trwa 
30 minut. Uczniowie zwracają 
się do nauczyciela po imieniu.
Na zajęciach panuje atmosfera 
wzajemnego szacunku. Nie ma 
mowy o uciszaniu uczniów czy 
podnoszeniu głosu. Uczniowie 
z zaangażowaniem pracują do 
ostatniej minuty zajęć.

Nie ma egzaminów na koń-
cu danego etapu (po dwóch 
latach), przedmioty zaliczane 

są na bieżąco.
Wakacje trwają 3 miesiące 

dla uczniów i 2 miesiące dla 
nauczycieli.

Rozmowa z Radnym 
Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego- Henry-
kiem Szymańskim- najlep-
szym menadżerem Gminy 
Grodzisk Wlkp przez kilka  
ostatnich kadencji burmi-
strza

 
Jakie tematy poruszył pan 
na ostatniej sesji Sejmiku?
Przypominam, że jestem 
radnym nie tylko z gminy 
grodzisk, ale także kilku 
powiatów i pomagam na tyle 

ile mogę wszystkim gmi-
nom, które obdarzyły mnie 
zaufaniem. Mimo wszystko 
powiat grodziski jest najbliż-
szy sercu. Jest kilka sytuacji 
w których pomogłem. Takim 
przykładem może być dwo-
rzec kolejowy w Grodzisku. 
Była pomoc dla Wielichowa 
i dla Kamieńca. Jeżeli ktoś  
z naszego terenu ma jakiś 
poważny problem gospo-
darczy proszę dzwonić pod  
nr 602 108 401 lub e-mail 
hs@grodzisk.wlkp.pl

Erasmus+ dla nauczycieli 
zawodowców

Radny Sejmiku pomoże

Rozmowa z lekkoatletą 
byłym mistrzem Polski 
seniorów na 3 km z prze-
szkodami mieszkańcem 
Rakoniewic- Mateuszem 
Kaczmarkiem

Minął prawie rok od ostat-
niej rozmowy. Więc jak 
przebiega Twoja kariera 
biegowa ?
Od stycznia jeździłem na obo-
zy przygotowujące do sezonu 
letniego. Miałem okazję być na 
obozie w górach na przełomie 
marca i kwietnia przez cały 
miesiąc. Były znakomite wa-
runki do treningów na 2,400 
metrów nad poziomem mo-
rza. Trening w tych górskich 
warunkach był potrzebny aby 
organizm był bardziej odpor-
ny w biegach na nizinach. 
Poznałem wielu wspaniałych 
ludzi w tym między innymi 
znajomego, którego poznałem 
w Szklarskiej Porębie. Jest 
on organizatorem obozów 
zagranicznych. Wybrałem 
obóz gdzie było siedem osób. 
Spotkałem się tam z Bartkiem 
Przedwojewskim- trzecim na  
świecie biegaczem górskim. 
Z tego obozu wróciłem do 
Bydgoszczy. Przez dwa tygo-
dnie  trenowałem na obiekcie” 
Budowlanych” którego jestem 
zawodnikiem. Pod koniec 
tego czasu poczułem osłabie-
nie organizmu. Przeszedłem 
badania ale wyniki tego nie 

wykazały. W dalszym ciągu 
czułem się źle i poszedłem 
do znajomego lekarza gdzie 
zrobiłem po raz drugi bada-
nia na covida, grypę i inne 
choroby. Przez miesiąc bar-
dzo się męczyłem. Miałem w 
maju startować ale po dwóch 
treningach źle. Gdy choroba 
minęła zacząłem normalnie 
trenować lecz miesięczny brak 
treningów spowodował że tej 
formy już nie odzyskałem. 
Mimo to wystartowałem w 
mistrzostwach polski gdzie 
zająłem czwarte miejsce. Nie 
wziąłem także udziału w 
Drużynowych Mistrzostwach 
Europy, ponieważ moje czasy 

były zbyt słabe. Następnie 
było roztrenowanie i na tym 
sezon dla mnie się zakończył. 
W drodze wyjątku będę star-
tował pod koniec listopada w 
Przełajowych Mistrzostwach 
Polski w Tomaszowie Lubel-
skim. Nastąpi kilka dni luzu 
w treningach. Następnie będą 
przygotowania do sezonu ha-
lowego i Mistrzostw Polski. 
Aktualnie czuję się dobrze i 
będę chciał zająć dobre miej-
sce w biegu przełajowym. 
Trener uznał że na treningach  
osiągam dobre wyniki a nawet 
lepsze od zakładanych. Muszę 
zaznaczyć, że na Halowych 
Mistrzostwach Polski będzie 
bieg na 3 tys. metrów bez 
przeszkód ponieważ Polska 
nie dysponuje hali z przeszko-
dami. Na płaskim dystansie 
będzie wysoki poziom bo w 
tym roku kilku zawodników 
dołączyło do czołówki z do-
brymi wynikami. Ten fakt 
sprawia, że będzie szansa na 
uzyskanie dobrego wyniku, 
ponieważ  ten fakt będzie mnie 
bardzo mobilizował. Obecnie 
trenuję od dwóch lat z tym 
samym trenerem i sądzę, że 
stać mnie będzie na poprawę 
czasu. Mój ostatni czas to 8,57 
a w tym roku będę  próbował 
uzyskać czas w granicach 
8,45-8,48.  jestem w dobrej for-
mie i jeżeli zdrowie pozwoli to 
powinienem wykonać zadanie.

Franciszek Gwardzik

Marzenie Mateusza o rekordach

21 października br. Gmina 
Miedzichowo została przyjęta 
do Wielkopolskiej Organizacji 
Turystycznej. Wielkopolska 
Organizacja Turystyczna (w 
skrócie WOT) jest stowarzy-
szeniem zrzeszającym pod-
mioty działające na rynku 
turystycznym – samorządy, 
touroperatorów, hotele, muzea 
i instytucje kultury, obiekty 
konferencyjne oraz lokalne 
stowarzyszenia. Dzięki ta-
kiej współpracy możliwe jest 
łatwiejsze osiągnięcie celu, 
jakim jest rozwój i promocja 
turystyki w Wielkopolsce i bu-
dowanie silnej marki naszego 
regionu Podstawowym celem 

działalności Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej jest 
wspieranie rozwoju turystyki 
w Wielkopolsce, organizacja 
stara się jednocześnie myśleć 
globalnie i lokalnie – budu-
jąc wizerunek Wielkopolski, 
jako atrakcyjnej destynacji 
turystycznej, a jednocześnie 
aktywnie wspierając, naszych 
członków Członkostwo Gminy 
Miedzichowo w Wielkopol-
skiej Organizacji Turystycz-
nej przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej 
Gminy Miedzichowo oraz 
aktywizacji działań promocyj-
nych na szczeblu regionalnym 
i krajowym.

Gmina Miedzichowo przyjęta w 
poczet członków Wielkopolskiej 

Organizacji Turystycznej
Zamek Cesarski, jedna z naj-
bardziej niezwykłych budowli 
Poznania,był ostatnim zbudo-
wanym w Europie zamkiem 
monarszymo rozczłonkowanej 
bryle, zbudowanym za astro-
nomiczną kwotę 5 milionów 
marek, którego dominantę 
stanowiła 74-metrowa wieża z 
zegarem. Zamekpowstał w la-
tach 1905-1910, jako rezyden-
cja ostatniego niemieckiego 
cesarza i króla Prus Wilhelma 
II.Sam cesarz pojawił się w Po-
znaniu 21 sierpnia 1910 roku, 
kiedy to oficjalnie przekazano 
mu klucze do wybudowanego 
zamku. Była to tylko jedna z 
wielu budowli, które powstały 
w ramach planów wybudowa-
nia dzielnicy cesarskiej. W jej 
skład oprócz zamku wchodziły 
m.in. Teatr Wielki, Akademia 
Królewska, Dom Ewangelicki, 
budynek poczty.Po wybuchu 
powstania wielkopolskiego 
przeszedł w ręce Polaków, 
stając się siedzibą najpierw 
ministra byłej Dzielnicy Pru-
skiej, a od 1922 r. prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
czas jego pobytu w Poznaniu. 
Dolne piętra gmachu zostały 
udostępnione Uniwersytetowi 
Poznańskiemu. 

W czasie II wojny świato-
wej gmach został całkowicie 
przebudowany przez nazistów, 

a duży udział w przedsięwzię-
ciu miał Adolf Hitler, który 
podpisał dekret o przebudowie 
urbanistycznej Poznania, które 
miałomieć charakter modelo-
wego, germańskiego miasta. 
Prace nad przystosowaniem 
Zamku do potrzeb Hitlera 
ruszyły jednak na długo przed 
podpisaniem dokumentu. Już 
w listopadzie 1939 r. w Po-
znaniu zameldował się jego 
osobisty architekt - Albert 
Speer. Do dyspozycji Hitler 
miał mieć całe pierwsze pię-
tro, które wcześniej należało 
do cesarza Wilhelma II. Naj-

ważniejszym miejscem miał 
być gabinet. Urządzono go 
w dawnej kaplicy cesarskiej. 
Gruntowna przebudowa zam-
ku kosztowała ponad 16 mln 
marek, z czego 1 milion prze-
kazał osobiście Hitler. 

31 stycznia 1945 r. rozpo-
czął się ostrzał zamku przez 
Rosjan, podczas którego znisz-
czono wieżę, która obecnie jest 
niższa o 30 m od pierwotnej.23 
lutego 1945 r. Poznań wrócił 
do Polski. Po zdobyciu gmachu 
w zamku utworzono obóz je-
niecki. Po wojnie pojawiły się 
głosy dążące do całkowitego 

zniszczenia rezydencji jako 
symbolu prusactwa. Zamek 
uratował gen. K. Świerczew-
ski, który przekonał pozna-
niaków, że Armia Czerwona 
nie ma wystarczającej ilości 
materiałów wybuchowych, 
umożliwiających wysadzenie 
budynku. Ostatecznie doko-
nano jedynie rozbiórki znisz-
czonej wieży, a gmach prze-
mianowany na Nowy Ratusz 
stał się siedzibą władz miasta 
Poznania oraz przez krótki 
czas zajmowany był ponownie 
przez Uniwersytet Poznański. 
Na początku lat 60. ubiegłe-
go stulecia gmach ponownie 
zmienił użytkownika, którym 
stał się Pałac Kultury. W poło-
wie lat 90. Pałac Kultury został 
przekształcony w Centrum 
Kultury ZAMEK, który do 
dziś użytkuje zabytkowe wnę-
trza. Dzięki środkom unijnym 
i nieustannym staraniom w 
XXI wieku Zamek przeszedł 
dwie metamorfozy znacząco 
uatrakcyjniające dawną re-
zydencję cesarską. Obecnie 
Centrum Kultury Zamek jest 
instytucją interdyscyplinarną, 
prezentującą najciekawsze 
zjawiska kultury współczesnej. 
Przenikają się tu i uzupełniają 
wzajemnie sztuki wizualne, 
teatr, film, muzyka i literatura.

Roman Szymański

Zamek Cesarski, jedna z najbardziej niezwykłych 
budowli Poznania
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Były wiceminister obrony na-
rodowej Romuald Szeremietiew 
- gość "Kluczowego Tematu" 
podkreślił, że ma pełne zaufa-
nie do kompetencji i działań 
polskich służb na granicy z Bia-
łorusią. 

Romuald Szeremietiew uwa-
ża jednak, że Polska działa zbyt 
defensywnie i powinna być 
bardziej ofensywna. 

"Uważam, że Polska po-
winna powiadomić światową 
opinię publiczną i organizacje 
międzynarodowe, do których 
należymy, że jest obiektem 
agresji" - powiedział Romuald 
Szeremietiew.

Państwo zaatakowane ogła-
sza, że zostało zaatakowane. 
Wtedy w tym wypadku jesteśmy 
z Białorusią w stanie wojny. To 
jest stan formalno-prawny. To 
jest stan określony przez prawo 
międzynarodowe. To nie jest 
wojna. Ogłoszenie, że jesteśmy 
w stanie wojny z jakimś pań-
stwem oznacza, że zrywamy 
stosunki dyplomatyczne, nie 
ma żadnych kontaktów, zablo-
kowana jest granica, nie latają 
samoloty, nie jadą pociągi i sa-
mochody, nie ma spłaty gospo-
darczej i konfiskuje się majątek 
tego państwa, jeżeli znajdzie się 
on w zasięgu naszego oddziały-
wania i tak dalej - wyjaśnia Ro-
muald Szeremietiew.

Szeremietiew podkreślił, że 
ogłoszenie stanu wojny z innym 
państwem nie oznacza konfliktu 
zbrojnego. W jego ocenie cała 
sytuacja wywołana jest przez 
Rosję w celu włączenia Białoru-
si do Federacji Rosyjskiej. 

Cała rozmowa w audycji Klu-
czowy Temat poniżej: 

Piotr Barełkowski: Wróg 
u bram. Nasila się wojna hy-
brydowa. W Wielkopolsce 
już spotykamy migrantów 
z Białorusi. Jest gorąco na na-
szej wschodniej granicy. Czy 
uważa Pan, że rząd podejmuje 
dziś właściwe decyzje?
Romuald Szeremietiew: Tak. 
Uważam, że podejmuje właści-
we decyzje. Jakkolwiek więcej 
we mnie jest wiary, niż wiedzy, 
dlatego że działania, które są 
podejmowane w takiej sytuacji 
i w takich sprawach na ogół 
objęte są tajemnicą. Na przykład 
dzisiaj się dowiadujemy, że 
ambasadorowie Unii, czy ONZ 
spotykają się z inicjatywy Pol-
ski, aby dyskutować o kwestii 
tej granicy. A więc kto wiedział, 
że takie spotkanie będzie się od-
bywało i jaki będzie ono miało 
wpływ, również na ONZ, jeżeli 
idzie o tę sytuację. Trzeba zało-
żyć, co widać, że po pierwsze 
przygotowaliśmy znaczne siły 
– to przecież 16 tys. żołnierzy 

i funkcjonariuszy jest na grani-
cy. Myślę, że istnieje rozezna-
nie zamiarów drugiej strony 
i tego, co ona robi. Po trzecie, 
to różnego rodzaju działania, 
które podejmują nasze służby 
dyplomatyczne w stosunku do 
naszych sojuszników i na terenie 
innych państw, a mianowicie na 
terenie Bliskiego Wschodu. My-
ślę, że to wszystko się odbywa.

Ale póki co nie widać takiej 
konkretnej skuteczności tych 
działań. Przyzna Pan.
Nie przyznam.

To może ja dopowiem, o co 
mi chodzi. Z jednej strony 
rzeczywiście dziś granica 
w nocy była spokojniejsza i od-
było się bez poważniejszych 
incydentów, ale jednak z dnia 
na dzień, ta sytuacja tężeje. 
Trudno mówić tu o sukcesach 
naszych działań dyplomatycz-
nych...
Ja nie mówiłem o sukcesach. 
Pan chyba tego nie zauważył. 
Ja powiedziałem, że wierzę, 
a nie mam wiedzy, ale wierzę, 
że podejmowane są różnego 
rodzaju działania, które z na-
tury rzeczy muszą być objęte 
tajemnicą i efekty tego za jakiś 
czas się ujawnią. Ja się mogę 
mylić w tej ocenie, ale skąd 
to moje przekonanie i pewien 
spokój, jeżeli chodzi o tę całą 
sytuację? Uważam, że Rosji nie 
stać na wojnę i stosuje ona inną 
metodę, jeżeli idzie o osiąganie 
swoich celów. Chyba minister 
obrony w Rosji powiedział, że 
Rosja będzie używała w swoich 
akcjach ofensywnych działań 
asymetrycznych. Najlepszym 
przykładem takich działań było 
zajęcie Krymu. To, co się dzieje 
na granicy z Polską, to jest też 
rodzaj działań asymetrycznych, 
które w zamiarze tego atakują-
cego nie powinny doprowadzić 
do wojny, takiej klasycznej 
i starcia sił. Dlaczego uważam, 
że Rosja tak postępuje? Ponie-
waż zdaje sobie sprawę, że nie 
dysponuje potencjałem, który 

mógłby wygrać z potencjałem, 
jakim dysponuje NATO. Proszę 
pamiętać, że PKB Rosji to jest 
wielkość dochodu Holandii.

To wszystko prawda, ale jeśli 
chodzi o liczbę czołgów, to 
ponad 20 tysięcy, to tutaj ten 
potencjał militarny przechyla 
się niestety na drugą stronę.
Tak, ale ilość czołgów, które 
miał Stalin w 1941 roku nie 
bardzo mu pomogły, kiedy dużo 
mniej czołgów, ale znacznie 
lepszej jakości zaatakowało 
go od zachodu. Hitler nie miał 
przecież przewagi w sprzęcie, 
jeżeli idzie o uzbrojenie Rosji, 
ale chyba nie o tym mieliśmy 
mówić.

Daj Boże, że tak rzeczywiście 
jest. To jest dosyć optymistycz-
ny wariant. W tej nerwowości, 
w której pojawiają się głosy, 
że powinniśmy odpowiadać 
w sposób właściwy, czyli na 
przykład strzelać do tych ludzi 
z broni gładkolufowej.
Ja też uważam, że rozgrywamy 
całą tę sytuację z Białorusią 
trochę zbyt defensywnie, zbyt 
bojaźliwie. Uważam, że po-
winniśmy podjąć ofensywne 
środki. Mówiłem już kilka 
razy w mediach, jak to sobie 
wyobrażam. Uważam, że Polska 
powinna powiadomić światową 
opinię publiczną i organizacje 
międzynarodowe, do których 
należymy, że jest obiektem 
agresji. To właśnie zaczyna się 
dziać na szczęście. Dalej wy-
ciągnąć wnioski z tego faktu, 
że zostaliśmy zaatakowani. To, 
że zostaliśmy zaatakowani, to 
chyba nie ulega wątpliwości, bo 
to już widać fizycznie. Wtedy co 
się robi? Państwo zaatakowane 
ogłasza, że zostało zaatako-
wane. Wtedy w tym wypadku 
jesteśmy z Białorusią w stanie 
wojny. To jest stan formalno
-prawny. To jest stan określony 
przez prawo międzynarodowe. 
To nie jest wojna. Jeszcze raz 
to podkreślę, bo wszyscy, kiedy 
słyszą słowo wojna, to zaraz my-

ślą, że będą jeździć czołgi. Nie. 
Ogłoszenie, że jesteśmy w sta-
nie wojny z jakimś państwem 
oznacza, że zrywamy stosunki 
dyplomatyczne, nie ma żadnych 
kontaktów, zablokowana jest 
granica, nie latają samoloty, nie 
jadą pociągi i samochody, nie 
ma spłaty gospodarczej i konfi-
skuje się majątek tego państwa, 
jeżeli znajdzie się on w zasięgu 
naszego oddziaływania i tak 
dalej... Konsekwencje dalej 
idące, to oczywiście pytanie 
pod adresem NATO, czy art. 5 
Traktatu Waszyngtońskiego już 
obowiązuje i czy całe NATO nas 
wspiera w tym wszystkim, czy 
też nie. To jest to ofensywny 
wariant.

Pokazał się Pan jako jastrząb, 
ale z drugiej strony uważa 
Pan, że wszyscy jednoznacznie 
oceniają sytuację na naszej 
wschodniej granicy. Otóż nie. 
Przywoła głos Pana dawne-
go przyjaciela politycznego 
i współpracownika Leszka 
Moczulskiego, który na swoim 
vlogu...
Niech Pan nie przypomina mi 
tej smutnej historii.

Razem byliście w Konfedera-
cji 1 września 1979 roku, po-
tem te drogi się poplątały, ale 
dziś, reprezentując głos części 
opozycji, Moczulski woła, 
że to nie jest żadne poważne 
zagrożenie i być może należy 
częściowo tych ludzi przyjąć, 
a na pewno przepuścić. Jak 
Pan ocenia takie głosy?
Oceniam je negatywnie, dlatego 
że to jest groźna sytuacja. To nie 
jest tak, że jak powiedziałem, że 
Rosji nie stać na wojnę, to woj-
ny nie będzie. Pamiętajmy, że 
tego typu zdarzenia, w których 
odbywa się eskalacja zdarzeń 
o charakterze prowokacyjnym, 
może dojść do wybuchu. To nie 
jest tak, że ci, którzy robili sobie 
różnego rodzaju psikusy w 1914 
roku chcieli wywołać wojnę. 
Pierwsza wojna światowa wybu-
chła mimo woli i przypadkiem. 
To jest oczywiście sytuacja 
groźna w tym sensie, że może do 
takiego wybuchu dojść. To jest 
trochę tak, jak z tą przysłowio-
wą zabawą zapałkami. Można 
odpalać pojedyncze zapałki i się 
cieszyć, ale może przy okazji 
zapłonąć całe pudełko, a wraz 
z pudełkiem i dom, w którym 
to pudełko płonie, więc to jest 
oczywiście groźna sytuacja.

Czyli nie ma żartów. Musimy 
bronić granicy.
Absolutnie tak. Jestem pod wra-
żeniem i z wielkim uznaniem 
podchodzę do naszych żołnierzy 
i Straży Granicznej i policji, 
którzy w fatalnych warunkach, 

a na dodatek są jeszcze atako-
wani z wewnątrz przez posłów 
i opozycję. To jest niebywałe.

Dodajmy też, że przez część 
mediów, która tę narrację 
bardzo mocno podkreśla.
To jest coś więcej niż głupota. 
To jest szkodzenie państwu 
polskiemu. Żołnierze i funkcjo-
nariusze wykonują swoje obo-
wiązki i pilnują granicy, za co 
jestem im ogromnie wdzięczny 
i pełen uznania dla dowódców, 
oficerów i szeregowych, dla po-
licjantów. Wiemy, że jest szereg 
innych zadań, które oni na co 
dzień wykonują. Oni wcale nie 
są ludźmi bezczynnymi, a tutaj 
nagle zwaliła się taka horda.

Przejdźmy do spraw technicz-
nych. Pan przecież zawiady-
wał kiedyś polskim wojskiem. 
Teraz widzimy, po co są Woj-
ska Obrony Terytorialnej.
No właśnie.

Pytanie jest, czy oni sobie 
poradzą?
Poradzą, poradzą.

Była tutaj mowa o tym, że 
potrzebne jest nam wsparcie 
NATO, tak na przykład Do-
nald Tusk ostatnio ogłosił. 
Mamy żołnierzy WOT. Uważa 
Pan, że to formacja, która jest 
na właściwym miejscu, czy 
ona sprosta temu bieżącemu 
zadaniu?
Jestem przekonany, że sprosta. 
Do tego typu zadań żołnierze 
tej formacji są przygotowywa-
ni. W 1998 roku, kiedy byłem 
sekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, 
zainicjowałem prace nad od-
tworzeniem WOTu, który zo-
stał wcześniej zlikwidowany. 
Rozpoczęliśmy to, powstały 
pierwsze brygady i budowa-
liśmy ten cały system. Kiedy 
mnie usunięto w 2001 roku, to 
wśród rzeczy, które likwidowa-
no, a które ze mną się kojarzyły, 
to zatrzymano program budowy 
armatohaubicy „Krab”, bo mó-
wili, że to działo Szeremietiewa 
i zlikwidowano Wojska Obrony 
Terytorialnej, bo to było wojsko 
Szeremietiewa – takie rzeczy 
opowiadano.

Oba projekty przeżywają dziś 
swoisty renesans.
No właśnie. Dobrze, że są, ale 
szkoda, że tak późno. Gdyby-
śmy to wszystko zrobili wtedy, 
kiedy ja byłem jeszcze w mini-
sterstwie, to dzisiaj byśmy wielu 
problemów nie mieli. Ważne 
jest, że Wojska Obrony Tery-
torialnej są, że się rozwijają, 
i że w WOT są ludzie, którzy 
chcą w tym wojsku być. To są 
patrioci. To są ludzie, którzy są 

naprawdę oddani ojczyźnie. Nie 
ma lepszego żołnierza w trudnej 
sytuacji, kiedy ojczyzny trzeba 
bronić, jak żołnierz patriota. 
To nie są najemnicy, którym 
zapłacono i w związku z tym 
oni są gdzieś wysłani i patrzą 
na to krzywo.

Święte słowa. Przechodząc 
do konkretów wojskowych, to 
chcę uzyskać od Pana odpo-
wiedź, jakie konkretnie dzia-
łania powinno podejmować 
polskie wojsko tam na gra-
nicy? Co powinniśmy zrobić 
i jakie rozkazy powinni wydać 
dowódcy, żeby jak najlepiej tę 
sytuację zamortyzować?
Znam niektórych dowódców, 
również tych wyższych dowód-
ców, bo miałem z nimi między 
innymi kontakt, jako wykła-
dowca w Akademii Obrony Na-
rodowej i Sztuki Wojennej. Po 
pierwsze mam zaufanie do ich 
wiedzy i kompetencji. Myślę, 
że nie muszę im podpowiadać 
i nie muszę mówić, co powinni 
zrobić. Moim zdaniem oni robią 
to, co należy. Proszę zwrócić 
uwagę, że w miejscach, gdzie się 
pojawia zagrożenie przerwania 
granicy, pojawia się wojsko i po-
licja. Granica jest kontrolowana, 
fruwają drony, Straż Graniczna 
czuwa, są żołnierze, których za-
wsze można przewieźć w miej-
sce zagrożenia. Pilnowana jest 
rzeka Bug i tak dalej. Moim 
zdaniem dowódcy doskonale 
wiedzą, co mają robić. Jeżeli 
idzie o tę stronę taktyczną, bo 
to jest ten poziom przecież, to są 
to fachowcy i widzą, co należy 
tam czynić.

Jak Pan uważa, co wydarzy 
się w najbliższych dniach? Czy 
sytuacja faktycznie dojdzie do 
trzeciego szeregu, czy uda się 
to szybko zakończyć?
Myślę, że w gruncie rzeczy 
Putinowi chodzi o to, żeby 
wchłonąć Białoruś. On prowa-
dzi do tego, żeby pewnego dnia 
na granicy w Kuźnicy itd. poja-
wili się pewnego dnia rosyjscy 
pogranicznicy i cały problem się 
skończy. Pokaże Polsce i Euro-
pie, że jest spokój. Wchłonięta 
Białoruś, a wy się temu sprze-
ciwialiście. Oczywiście zostanie 
też spacyfikowany Łukaszenka 
i zniknie, jako podmiot. To, 
moim zdaniem, tego dotyczy.

Niezbyt optymistyczny sce-
nariusz i puenta. Jak będzie, 
przekonamy się za kilka dni, 
a może miesięcy.
Dlaczego miałoby być optymi-
stycznie? Realistycznie staram 
się oceniać sytuację.

Za to Panu dziękuję.
rozm. Piotr Barełkowski 

R. Szeremietiew: Polska powinna przejść 
do ofensywy w sprawie Białorusi
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W porozumieniu z Minister-
stwem Zdrowia oraz MZWiA, 
a w związku ze wzrostem za-
każeń koronawirusem w Wiel-
kopolsce wojewoda Michał Zie-
liński zwołał sztab kryzysowy z 
przedstawicielami naczelnych 
służb województwa.

Podczas posiedzenia przed-
stawiciele służbymedycznej, 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
-Epidemiologicznej, Policji oraz 
Straży Pożarnej przedstawiły 
aktualny stan epidemiczny, a 
także omówiony został plan 
działania na najbliższe dni oraz 
tygodnie.

Bieżące ustalenia podsumo-
wane zostały podczas konferen-
cji prasowej. W briefingu obok 
wojewody Michała Zielińskiego 
udział wzięli: z-ca Dyrektora 

Wojewódzkiego Oddziału NFZ 
pani Hanna Phillips oraz dr hab. 
med. Szczepan Cofta – z-ca 
Dyrektora Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego w 
Poznaniu.

W swoim wystąpieniu Wo-
jewoda Michał Zieliński pod-
kreślił, że o ile sytuacja nie jest 
zła w stosunku do niektórych 
województw, o tyle wzrost po-
twierdzonych dobowo zakażeń 
tydzień do tygodnia wzrosła 
dwukrotnie. 

Ponad 75% trafiających do 
szpitala przypadków to osoby 
niezaszczepione. Obecnie w 
województwie zabezpieczonych 
jest 780 łóżek covidowych z 
czego zajętych jest 560. Na 
terenie MTP działa szpital 
tymczasowy. Podczas spotkania 

sztabu ustalono uruchomienie 
kolejnego, trzeciego już modułu 
szpitalnego.

Wojewoda Michał Zieliński 
odniósł się także do realizowa-
nego na bieżąco narodowego 
programu szczepień. Oprócz 
planowanych zabiegów, w tym 
coraz częściej podawanej trze-
ciej dawce wojewoda przypo-
mniał o trwającej akcji umoż-
liwiającej szczepienia w mobil-
nym punkcie – Szczepieniobusie 
– umożliwiającym dotarcie do 
najdalej położonych zakątków 
naszego województwa.

Korzystając z okazji raz jesz-
cze wojewoda Michał Zieliński 
zaapelował do wszystkich wa-
hających się osób o udanie się 
na szczepienia.

Tomasz Stube

Sytuacja epidemiczna w Wielkopolsce

Trzecia fala zakażeń korona-
wirusem objęła już cały kraj. 
Z dnia na dzień liczba zara-
żonych wzrasta i niestety nie 
widać końca jej zakończenia. 
Oficjalnie w Polsce zacho-
rowało ponad 3 mln, w tym 
ok. 80 tys. zmarło. Tendencja 
wzrostowa dotyczy nie tylko 
Polski, ale całego świata. Wg 
oficjalnych danych publikowa-
nych przez WHO liczba zara-
żeń przekroczyła 250 mln, w 
tym ponad 5 mln osób zmarło. 
Musimy sobie uświadomić, że 
statystyki podają dane w du-
żym przypadku szacunkowe, 
albowiem każdy przypadek 
COVID-19 ma indywidualny 
przebieg, co powoduje, że w 
dużej ilości zarażenia nie są 
odnotowywane, tym bardziej, 
żeu większości zarażonych 
osób rozwijają się objawy o 
łagodnym lub umiarkowanym 
nasileniu, powodując wy-
zdrowienie bez konieczności 
hospitalizacji.

W wyniku badań klinicz-
nych potwierdzono wysoką 
skuteczność kliniczną szcze-
pionek w ochronie przed 
wystąpieniem objawów CO-
VID-19, w tym obejmujących 
ciężki przebieg choroby z 
hospitalizacją. Dlatego tak 
ważna jest wszelka ochrona 
przed możliwością zarażenia. 
Obecnie w krajach Unii Euro-
pejskiej do obrotu dopuszczo-
ne są dwie szczepionkimRNA 
(Comirnaty i Spikevax) oraz 
dwie szczepionki wektoro-

we (Vaxzevria i COVID-19 
VaccineJanssen). Szczepionki 
te chronią przed objawami 
COVID-19 wywołanymi przez 
koronawirusa SARS-CoV-2. 
Szczepienie obejmuje podanie 
2 dawek domięśniowo, tylko 
szczepionka Janssen wymaga 
podania 1 dawki. Ochrona 
pojawia się po 14 dniach po 
zakończeniu zalecanego sche-
matu szczepienia. W połowie 
grudnia chorzy na Covid-19 
w Polsce powinni mieć do 
dyspozycji pierwszy lek na tę 
chorobę wywołaną zakaże-
niem wirusem SARS-CoV-2. 
Europejska Agencja Leków 
po wydaniu wstępnej oceny 
skuteczności leku zamierza 
wydać w najbliższym czasie 
rekomendację, by kraje Unii 
Europejskiej same podejmo-
wały decyzje o awaryjnym 
stosowaniu Molnupiraviru.

Antycovidowcy, którzy nie 
wierzą, że koronawirus sta-
nowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia i są przeciwne 
wszelkim formom obostrzeń, 
powinny jednak sobie uświa-
domić, że takie zachowanie 
nie spowoduje zakończenia 
pandemii i przykre jest, że ar-
gumenty o potrzebie szczepie-
nia orazprzestrzegania zasady 
DMM (dystans społeczny, 
dezynfekcja rąk oraz noszenie 
maseczki) nie docierają do 
świadomości. Należy chronić 
siebie i najbliższych, aby nie 
stracić tego, co najcenniejsze!

Roman Szymański

Na polu walki…

Niepokojące informacje 
otrzymaliśmy z Wielkopol-
skiego Oddziału Narodo-
wego Funduszu Zdrowia 
dotyczące leczenia onkolo-
gicznego. NFZ przeanalizo-
wał dane dotyczące leczenia 
onkologicznego w czasie 
pandemii. Z niepokojem 
obserwujemy, że coraz 
mniej pacjentów podejmuje 
leczenie lub decyduje się 
na pogłębioną diagnosty-
kę, choć liczba rozpoznań 
i podejrzeń nowotworów nie 
maleje. 

W 2020 i 2021 r. spadła liczba 
pacjentów leczonych onkolo-
gicznie w szpitalach, w po-
równaniu do 2019 r. – wynika 
z opracowania przygotowane-
go przez Wielkopolski NFZ. 
Analizy wskazują na spadek 
liczby pacjentów leczonych 
onkologicznie, co oznacza, że 
część osób z rozpoznaniem 
lub podejrzeniem nowotworu 
nie podjęła leczenia.Obecnie 
w Wielkopolsce najwięcej pa-
cjentów leczonych jest w pro-
gramach lekowych: chorych 
na raka piersi, zaawansowa-
nego raka jelita grubego, raka 
płuca, raka prostaty, czer-
niaka, szpiczaka czy raka 
nerki. Niepokojąca jest jednak 
liczba pacjentów, u których 
dopiero zaczyna się leczenie. 
We wspomnianym okresie 
w 2019 r. wynosiła ona 7,3 
tys. pacjentów, podczas gdy 
w 2020 i 2021 r. – 6,6 tys.
Gdyby spojrzeć na okres od 

stycznia do końca sierpnia, 
wynika z niego, że w 2019 
r., jeszcze przed pandemią 
COVID-19, hospitalizowanych 
z powodu nowotworów było 36 
tys. pacjentów. W tym samym 
okresie w roku 2020 i 2021 
liczba ta wynosiła 30 tys. Przez 
cały 2019 r. odnotowaliśmy 
51,4 tys. chorych leczonych 
onkologicznie w szpitalach, 
a w 2020 r. – 42,4 tys. Wraz 
ze spadkiem liczby leczonych 
pacjentów, spadła także liczba 
hospitalizacji.

Mniejszą liczbę pacjentów 
leczonych z powodu chorób 
nowotworowych trudno wy-
tłumaczyć mniejszą liczbą 
rozpoznań. Przeciwnie – od 
stycznia do sierpnia 2021 r. 
lekarze wydali 16 tys. kart 
diagnostyki i leczenia onko-
logicznego (DiLO). To o 12 
proc. więcej niż w analogicz-
nym okresie 2019 r. i o 22 
proc. więcej niż w 2020 r. 
Największy wzrost liczby 
wystawionych kart DiLO 
nastąpił w gabinetach leka-
rzy specjalistów. Więcej niż 
w poprzednich latach wydali 
ich także lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej.Najwięk-
szy spadek liczby leczonych 
pacjentów odnotowano w za-
kresie chirurgii onkologicz-
nej – o 34 proc. w 2020 r. 
względem 2019 r. i o kolejne 
9 proc. w 2021 r. względem 
2020 r. (porównanie okresów 
od stycznia do sierpnia). 
Spadki w kolejnych latach od-
notowano także w onkologii 

klinicznej i hematologii. Po 
spadku w latach 2019-20, po-
woli ponownie przybywa pa-
cjentów leczonych w ramach 
ginekologii onkologicznej 
oraz onkologii i hematolo-
gii dziecięcej. Coraz więcej 
osób jest również leczonych 
w programie Kompleksowej 
Opieki Onkologicznej nad 
pacjentkami z nowotworem 
piersi. Od 1 października 
2019 r. leczenie realizują 
w Wielkopolsce cztery pla-
cówki: Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii, poznański 
Szpital Kliniczny Przemie-
nienia Pańskiego, Centrum 
Medyczne HCP i Pleszewskie 
Centrum Medyczne. Od 1 
czerwca tego roku pacjenci 
w regionie mogą też korzystać 
z programu kompleksowej 
opieki nad pacjentem z nowo-
tworem jelita grubego, także 
prowadzonym w czterech 
szpitalach: WCO, poznań-
skim Szpitalu Klinicznym 
im. H. Święcickiego, Szpitalu 
Średzkim Serca Jezusowego 
oraz Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Lesznie.

Oddziały onkologiczne nie 
były i nie są przekształcane 
na „covidowe”, pandemia nie 
powinna więc wpływać na 
dostępność do leczenia nowo-
tworów, a strach przed korona-
wirusem nie może powstrzy-
mywać przed podjęciem walki 
o zdrowie i życie. W przypad-
ku chorób onkologicznych 
czas liczy się szczególnie. 

Roman Szymański

Otrzymaliśmy zaproszenie na 
koncert z okazji Święta w Auli 
Uniwersyteckiej na spektakl 
NIEPODLEGLŚĆ - WIEL-
KOPOLSKA W NASZYCH 
SERCACH

W imieniu: Akademickiego 
Klubu Obywatelskiego im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Poznaniu oraz Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu 
zaprosili na spektakl związany 
ze Świętem Niepodległości, 
który wspólnie organizujemy.  
Tym razem przygotowano spe-
cjalny spektakl poświęcony 
Powstaniu Wielkopolskiemu i 

konieczności odbudowy Pomni-
ka Wdzięczności w Poznaniu.

W widowisku wzięli udział 
artyści z Poznania, Warszawy 
i Krakowa oraz chór mieszany. 
Były też sceny batalistyczne 
w przestrzeni teatralnej z pi-
rotechniką, scenografią oraz 
efektami specjalnymi z udzia-
łem rekonstruktorów. Wszyst-
ko wzbogacone o autorskie 
wizualizacje multimedialne. 
Widowisko jest kontynuacją 
tryptyku, na który złożyły się 
przedstawienia „Opowieść Po-
wstańcza” rozpoczynająca ob-
chody 100. Rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
realizowana w Teatrze Polskim 

oraz przedstawienie pt. „Kartka 
z Powstania”, entuzjastycznie 
przyjęte przez publiczność w 
całym kraju. Widowisko „Nie-
podległość”, które obecnie 
zostało zrealizowane jest trzecią 
częścią tryptyku będąc swo-
istym podsumowaniem zawie-
rającym elementy z Powstania 
Wielkopolskiego i wojny pol-
sko-bolszewickiej. Spektakl pt. 
NIEPODLEGŁOŚĆ - Wielko-
polska w naszych sercach” jest 
podzielony na dwa akty: AKT 
I - SEN O WOLNOŚCI, AKT II 
- POMNIK WDZIĘCZNOŚCI. 

Czas trwania widowiska to 
ok. 1 godzina 50 min.

Tekst: Krzysztof Wodniczak.

Leczenie onkologiczne w dobie pandemii 11 listopada, Święto Niepodległości
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Niesamowite wydarzenie 
dla całej rodziny odbyło się 
w miniony weekend 13 – 14 
listopada na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich! 
Ponad 250 ras z całego 
świata, w sumie prawie 5000 
psów, a wśród nich: Buldog 
francuski, Golden retriever, 
Berneński pies pasterski, 
Jack Russel Terrier, Chiński 
Grzywacz, Buldog angielski 
czy Whippet.

Podczas dwóch dni można było 
podziwiać najpiękniejsze psy, 
oceniane przez 43 sędziów aż 
z 8 krajów: Polski, Rumunii, 
Serbii, Słowacji, Węgier, Li-
twy, Czech i Estonii. Podczas 
wydarzenia nie brakowało też 
pawilonu ze stoiskami, na któ-
rych pojawią się najróżniejsze 

akcesoria dla psów, między 
innymi: kosmetyki, zabawki, 
smycze, obroże, artykuły fry-
zjerskie, ubranka, legowiska, 
smakołyki, markowe i poleca-
ne karmy, pamiątki, literatura.

Na wystawach zaprezento-

wało się prawie pięć tysięcy 
psów reprezentujących 250 ras 
– i tych popularnych, jak Jack 
Russel terrier, cocker spaniel 
angielski czy golden retriever 
– jak i mniej widocznych na 
polskich ulicach, takich jak 
komondor, Thai ridgeback czy 
Bedlington terrier.

Psy prezentowały się na 
aż 40 ringach, a oceniane 
były przez międzynarodo-
we grono sędziów. Sobotnia 
wystawa wyłoniła psy, które 
pojadą na Crufts 2022. To 
impreza organizowana przez 
brytyjski Kennel Club, która 
co roku w marcu odbywa się 
w Birmingham. Jest najwięk-
szą i najbardziej znaną na świe-
cie wystawą psów rasowych. 
Z kolei w niedzielę wyłoniony 
został Zwycięzca Polski 2021.

Poznańskie wystawy to 
idealna impreza dla osób, 
które szukają psa rasowego. 
Było można porozmawiać 
z hodowcami, dowiedzieć się, 
jakie wymagania ma dana 
rasa, i obejrzeć zwierzęta z ich 
hodowli.

Wystawom towarzyszył 
kiermasz, na którym można 
było zakupić karmy i smakoły-
ki, legowiska, smycze, obroże, 
zabawki, ubranka, kosmetyki 
i inne artykuły dla psów.

Dwie Międzynarodowe Wy-
stawy Psów Rasowych odbyły 
się w dniach 13-14 listopada 
br. w godz. 10:00-18:00 na 
Międzynarodowych Targach 
Poznańskich (pawilony: 3, 4, 
5 i 6).

Fot. Maciej Kasprzak /
 Wielkopolskamagazyn.pl

Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych na MTP

Cała Wielkopolska święto-
wała uroczyście 11 listopa-
da - Święto Niepodległości. 
Gospodarzem wojewódzkich 
obchodów tego radosnego 
dnia, upamiętniającego 103. 
rocznicę odzyskania suwe-
renności był wojewoda wiel-
kopolski Michał Zieliński.

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta za Ojczyznę w Kościele 
Farnym w Poznaniu. Po na-
bożeństwie nastąpiło złożenie 
kwiatów pod tablicami zasłu-
żonych. Dalsze uroczystości 
przeniosły się na płytę Placu 
Wolności, gdzie zgromadziły 
się tłumy wielkopolan,  liczne 
delegacje, poczty sztandarowe, 
oddziały wojska, pozostałych 
służb mundurowych oraz har-
cerze. Obchody święta niepod-
ległości uświetniła defilada 
wojsk, salwa honorowa oraz 
występ Orkiestry reprezentacyj-
nej Miasta Poznania przy MPK 
oraz Orkiestry Reprezentacyjnej 
Sił Powietrznych.

Po części oficjalnej obcho-
dów zgromadzeni na Placu Wol-

ności mogli podziwiać rozloko-
wany wokół sprzęt wojskowy 
jak również odwiedzić stoiska 

informacyjne poszczególnych 
grup wojska, straży pożarnej, 
policji i służby celnej.

W wygłoszonym przemówie-
niu wojewoda Michał Zieliński 
podkreślał, że 103 lata temu 
zakończyła się trudna droga 
kilku pokoleń Polek i Polaków. 
Droga trwająca 123 lata. 11 
listopada 1918 roku jest dla 
nas symbolicznym początkiem 
Niepodległości. Dziś wyrażamy 
szacunek i cześć tysiącom na-
szych rodaków, dzięki którym 
możemy cieszyć się wolnym 
krajem. W 103. rocznicę odzy-
skania niepodległości, musimy 
być uważni, być może jeszcze 
bardziej, niż w ostatnich la-
tach. Musimy być solidarni, bo 
Polska, aby była wolna, musi 
być silna. Dziś mamy szansę, 
pokazać, że rozumiemy, czym 
jest Ojczyzna i Patriotyzm – że 
to nie tylko słowa wypowiadane 
bez refleksji. Wartości, które 
pozwoliły przetrwać nam 123 
lata niewoli, muszą być naszą 
siłą tu i teraz – dodał.

Dziękuję wszystkim uczest-
nikom dzisiejszych uroczystości 
na Placu Wolności w Poznaniu 
za obecność w tym ważnym dla 
Nas dniu.

Święto Niepodległości
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Dwa dni po Święcie Niepodle-
głości, po którym rozśpiewa-
nia  mamy jeszcze w pamięci 
zostaliśmy  zaproszeni do 
PROCHOWNI na koncert 
ROMUALDA ANDR ZE -
JEWSKIEGO, który dał się 
poznać z muzycznej strony 
grając razem na inauguracji 
PROCHOWNI z Józefem 
Skrzekiem. W krótkim co 
prawda Ten duet zrobił na 
nas niezapomniane wrażenie, 
a występ zaprocentował na 
wiele dni. 

Dalszego muzycznego unie-
sienia ROMUALDA AN-
DRZEJEWSKIEGO wysłu-
chaliśmy z wielką estymą 
i oczekiwaniem na pokaz mu-
zycznych wzlotów i uniesień 
pianisty Tym razem w recitalu 
muzyki filmowej, we  własnej 
-jakże ubogaconej - aranżacji.

Muzyka filmowa kompono-
wana specjalnie na potrzeby 
dzieła filmowego, dla jego 
ilustracji. muzyka filmowa 
może być ilustracją , albo też 
kontrapunktem obrazu - czyli 
warstwą  charakteryzującą 

postaci, nastrój, przeżycia 
przychodzi na bohaterów. Po 
raz pierwszy o muzyce filmo-
wej można było mówić w erze 
kina niemego, ale od tamtych 
czasów muzyka filmowa prze-
szła znaczną ewolucję.

Dzięki interpretacjom « 
po swojemu» R.ANDRZE-
JEWSKI przypomnieliśmy 
sobie  najważniejsze sekwen-
cje muzyczne z filmów Lalka 
i Polskie drogi  kompozytor 
Andrzej Kurylewicz, Dziecko 
Rosemary Krzysztofa Ko-
medy Trzcińskiego, Pianista 
Fryderyka Chopina, Czter-
dziestolatek - Jerzego Dudusia 
Matuszkiewicza, Noce i dnie 
Waldemara Kazaneckiego, 
Posłaniec - Michaela Legran-
da, Parasolki z Cherburga 
Michaela Legranda, Kobieta 
i mężczyzna Francisa Lai, 
Skrzypek na dachu -Juliana 
Bocka ,Deszczowa piosenka 
N..H. Brawna,  Ta ostatnia 
niedziela - Jerzego Petersbur-
skiego.

Tekst: Krzysztof Wodniczak
Zdj.: St. Wróblewski

Romuald Andrzejewski 
w muzycznej Prochowni

Wróciłem niesamowicie 
poruszony i doładowany 
prawdziwymi emocjami 
patriotycznymi po wysłu-
chaniu jakże poruszającego 
koncertu - też współinto-
nowałem w doborowym 
towarzystwie  Sławomira 
Jaślara, Kazimierza Milera 
i żony Danuty. 

Ten program znalem już od 
trzech lat, kiedy wysłuchałem 
i też śpiewałem w kościele 
na Wzgórzu św. Wojciecha 
zrobił wówczas na wszystkich 
pozytywne wrażenie, ale dzi-
siejszego popołudnia był na 
wskroś urozmaicony i bardzo 
bogato zaaranżowany przez 
Darka Stockiego, i jego wokal-
ną grupę Konsonas, do której 
dołączyło blisko 50ciu śpiewa-
ków con amore, altów, sopra-
nów, tenorów, bas barytonów.
Ten program zrobił wrażenie, 
a melomani byli aktywni, bo 
zaopatrzeni w śpiewniki, mo-
gliśmy intonować dowolnie, 
nie mając większych kłopotów 
intonacyjnych, o co starał się 
zadbać Darek Stocki. Nie spo-
dziewałem się że taka będzie 
dramaturgia, że tak to śpie-
wanie się rozwinie, bo spełniał 
taką swobodę wykonawczą, że 
spragniona wspólnego śpiewa-
nia publiczność tak zareaguje. 
prowadzący Dariusz Stocki 
potrafił nawiązać kontakt 
z nami, że przypominały się 
czasy kiedy śp. prof. Stefan 
Stuligrosz w podobny sposób 
prowadził wraz z red. Grażyna 
Wrońską Poznańskie śpiewan-
ki. Nie będzie nadużycia kiedy 
napisze, że prof. Stefan znalazł 
godnego następcę w osobie 
Darka Stockiego. Hasło dzi-
siejszego koncertu Śpiewajmy 

razem okazało się na tyle 
otwarte i nośne, że zachęcać 
powinno organizatorów do 
podjęcia  podobnych śpiewa-
nek w przyszłości. Miejsce 
jest sprawdzone, publiczność 
dopisała - ciąg dalszy powi-
nien mieć swoją kontynuację.

O narrację, przed każdym 
utworem zadbała Danuta Stoc-
ka, która w kilku zdaniach 
przypomniała historyjki zwią-
zane z wykonywanymi utwo-
rami.  1. Rota Powstała pod 
koniec 1908 roku jako protest 
Marii Konopnickiej przeciw-
ko prześladowaniu polskości 
w zaborze pruskim. Autorka
-wybitna poetka, powieściopi-
sarka, autorka licznych utwo-
rów dla dzieci, była inicjatorką 
akcji protestacyjnej przeciwko 
polityce germanizacji i aktów 

gwałtu władz pruskich we 
Wrześni. Muzykę skompono-
wał w 1910 roku Feliks Nowo-
wiejski kompozytor, wirtuoz, 
twórca pieśni, marszów i opery 
"Legenda Bałtyku". Pieśń ta 
została po raz pierwszy wyko-
nana przez chóry z całej Polski 
w Krakowie w 1910 roku 
na uroczystości pięćsetlecia 
zwycięstwa pod Grunwaldem 
podczas odsłonięcia pomnika 
grunwaldzkiego ufundowane-
go przez wybitnego polskiego 
pianistę, późniejszego premie-
ra Ignacego Paderewskiego. 
Rota urosła niemal do rangi 
hymnu narodowego. 2. Deszcz 
jesienny, deszcz Piosenka 
wojskowa napisana w 1943 
roku przez Mariana Matusz-
kiewicza. Oparta jest na mo-
tywach opery "Poławiacze 

pereł" Georgesa Bizeta. 3. Jak 
długo w sercach naszych Pieśń 
patriotyczna napisana około 
1921 roku w okresie plebiscytu 
na Śląsku przez Konstantego 
Krumłowskiego - komedio-
pisarza, aktora, dziennikarza, 
autora wodewilu "Królowa 
przedmieścia" z 1898 roku. 
Kompozytor nieznany. 4. Le-
giony Pieśń znana też jako My 
pierwsza brygada z 1916 roku 
była pieśnią I Brygady Legio-
nów Polskich dowodzonych 
przez Józefa Piłsudskiego. Po 
I wojnie światowej uważana 
była przez legionistów nieomal 
za hymn państwowy. 5. Pie-
chota Słowa i melodię napisał 
Leon Łuskino w 1918 roku. 
Melodię wykorzystywano 
często do nowych piosenek, 
szczególnie w czasie II woj-

ny światowej. 6. Już miesiąc 
zeszedł To najsławniejszy 
wiersz Franciszka Karpińskie-
go. Utwór ten był prawdziwie 
porywającym serca odbior-
ców utworem, który miał ich 
uwrażliwiać i oderwać od za-
wsze poprawnego klasycyzmu. 
7. Bywaj dziewczę zdrowe 
Anonimowa pieśń z powstania 
listopadowego. Niezwykle 
popularna wśród Legionów 
Piłsudskiego w czasie I wojny 
światowej, a także w 1920 roku 
podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej. 8. Wojenko, wojenko 
Piosenka powstała w sierpniu 
1917 roku w 3 pułku piechoty 
legionistów. Autor pozostaje 
nieznany. 9. Rozszumiały się 
wierzby płaczące Popularna 
piosenka polskich partyzan-
tów z okresu II wojny świato-
wej. Pierwowzór tej piosenki 
brzmiał Rozszumiały się brzo-
zy płaczące, według tekstu 
Romana Ślęzaka, przy czym 
melodia I części zaczerpnięta 
została z popularnego marsza 
"Pożegnanie Słowianki" na 
motywach pieśni rosyjskiej. 
10. Modlitwa obozowa Au-
tor słów i muzyki - Adam 
Kowalski. Pieśń ta narodziła 
się w październiku 1939 roku 
w obozie internowanych żoł-
nierzy polskich w miejscowo-
ści Bals na terenie Rumunii. 
Chór obozowy złożony z żoł-
nierzy i oficerów wykonał po 
raz pierwszy tę pieśń w drugą 
niedzielę października 1939 
roku. Modlitwa obozowa do-
tarła do okupowanego kraju 
za pośrednictwem "cichociem-
nych" - skoczków spadochro-
nowych. 11. Serce w plecaku 
Piosenka powstała w 1933 
roku na Dzień Żołnierza. 
Błyskawiczną karierę zrobiła  

w czasie wojny. Tekst i me-
lodia - Michał Zieliński. 12. 
Pałacyk Michla Tzw. hymn 
Parasola. Piosenka powstała 
w pierwszych dniach powsta-
nia warszawskiego. Słowa - 
Józef Szczepański, a melodia 
zapożyczona z przedwojennej 
piosenki "Nie damy popra-
dowej fali". 13. Ułani, uła-
ni Piosenka była popularna 
w latach 1917 - 1918. Nie jest 
wykluczone, że utwór powstał 
znacznie wcześniej. Autorstwo 
nieznane.  14. Płonie ogni-
sko i szumią knieje Jedna 
z najpopularniejszych pieśni 
harcerskich. Twórca pieśni 
Jerzy Braun w momencie 
pisania utworu był maturzy-
stą II Gimnazjum w Tarno-
wie. Drużynowy,  o którym 
mówią słowa to Władysław 
Wodniecki, kierujący drużyną 
harcerską,  do której należał 
autor. Tekst po raz pierwszy 
wydrukowano w miesięczniku 
"Czuwaj" w 1920 roku. 15. 
Ojczyzna W swojej piosen-
ce Marek Grechuta śpiewa 
o tym, czym naprawdę jest 
miłość do ojczyzny. To przede 
wszystkim miejsca, które 
znamy i kochamy, literatura, 
sztuka. Patriotyzm polega na 
pielęgnowaniu tych wartości, 
które stanowią o naszej przy-
należności do narodu. 

Nie obyło się bez bisów 
(Ojczyzna, Jeszcze Polska nie 
zginęła i Pałacyk Michla). Go-
spodarze Prochowni Elżbieta 
i Karol Wyrębscy zaprosili nas 
na  słodki poczęstunek czyli 
rogale marcińskie i kawę lub 
herbatę. Oni słyną z gościn-
ności czego za każdym razem 
doświadczamy.

Tekst:  Krzysztof  Wodniczak
Zdj.: Stanisław Wróblewski

Byliśmy szczerze wzruszeni

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

www.brudlo.com.pl
Zapraszamy na naszego Facebooka 

oraz Instagram

Polecamy: 

a Chryzantemy doniczkowe i cięte 
a Wrzosy i wrzośce a Cyklameny

a Największy w okolicy wybór bylin i traw
a Bardzo duży wybór donic i doniczek

a Obsadzanie mis, donic i skrzynek balkonowych
a Fachową obsługę i doradztwo
a Sprzedaż hurtową i detaliczną

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

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
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PROdUKcJA OKIEN 
I dRZWI Z PcV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

tel. 68 384 27 75 

REKLAMY I OGŁOSZENIA: 
powiaty@wp.pl  
tel.  608 321 611
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Ile Tusk zarobił na ucieczce 
z Polski? Prześwietlono mu 
majątek. Lepiej usiądźcie i 
weźcie głęboki oddech

Donald Tusk w 2014 roku po-
rzucił funkcję premiera i zda-
niem krytyków uciekł z Polski, 
zostawiając kraj na pastwę Pra-
wa i Sprawiedliwości. Według 
ustaleń dziennikarzy, polity-
kowi z Gdańska ucieczka się 
opłaciła. Tusk jako przewod-
niczący Rady Europejskiej, a 
potem szef Europejskiej Partii 
Ludowej miał zarobić łącznie 
8 milionów złotych.

Donald Tusk piastował sta-
nowisko przewodniczącego 
Rady Europejskiej od grudnia 
2014 roku do listopada 2019 
roku. Szybko okazało się, że 
posada przewodniczącego RE 
to jedno z najlepiej opłacanych 
stanowisk urzędniczych na 
świecie. Były premier inka-
sował co miesiąc około 105 
tysięcy złotych miesięcznie.

To jednak nie wszystko. 
Były szef rządu PO-PSL już 
za swojej kadencji otrzymał 
znaczącą podwyżkę. Od stycz-
nia 2019 pensja Tuska z tytułu 
przewodniczącego RE wzrosła 
do 140 tysięcy złotych mie-
sięcznie.

Jak podaje portal Busines-
sInsider, daje to łącznie ok. 
6,6-6,7 mln zł w ciągu pięciu 
lat, choć należy pamiętać, że 
to kwota bez uwzględnienia 
opodatkowania.

Tusk za swojej kadencji 
mógł liczyć również na liczne 
przywileje. W grę wchodziły 
diety na pokrycie kosztów 
wynajmu mieszkania, budżet 
reprezentacyjny czy limuzyna 
z szoferem. Do tego należy 
doliczyć dodatki: na koszty 
reprezentacyjne — ok. 76 
tysięcy złotych rocznie i na 
mieszkanie — ponad 200 
tysięcy złotych rocznie.

Do tego dochodzi odprawa 
— Tusk po odejściu ze sta-
nowiska szefa RE otrzymuje 
tzw. dodatek przejściowy. 
Ten, według „Faktu”, miał 

wynieść łącznie 1,4 mln zł 
w ciągu dwóch lat, licząc od 
końca 2019 r. Według wyliczeń 
otrzymujemy wówczas ok. 58 
tys. zł miesięcznie. Do teraz 
więc były premier otrzymał z 
tej kwoty już 1,05 mln zł.

Sumując, Donald Tusk w 
ciągu pięciu lat sprawowania 
stanowisk w Unii Europejskiej 
zarobił około 8 milionów zło-
tych (dane z BusinessInsider). 
„Na rękę” po opodatkowaniu 
kwota zmniejszy się, lecz na-
dal możemy mówić o astrono-
micznej sumie przekraczającej 
zarobki jakiegokolwiek innego 
polskiego polityka.

Najbardziej istotna jest 
jednak kwestia dodatkowej 
emerytury obecnego szefa 
Europejskiej Partii Ludowej. 
Byłemu premierowi przysłu-
guje bowiem 21 tysięcy złotych 
miesięcznie. Według nieofi-
cjalnych informacji „Super 
Expressu”, wraz z emeryturą 
krajową będzie to łącznie 
ok. 30 tys. zł emerytury mie-
sięcznie.

Świadczenie europejskie 
będzie przysługiwało byłemu 
premierowi już w 2022 r., 
kiedy to były premier skończy 
65 lat.

propolski.pl/

Za PRL miały być przykładem 
doskonale funkcjonującego ko-
lektywnego rolnictwa, jednak 
mimo państwowej propagan-
dy, nigdy tak się nie stało. Po 
transformacji ustrojowej stały 
się jednak symbolem biedy i 
przykładem, jak rozkradano 
narodowy majątek. Grupa 
zarządzających decydentów 
uwłaszczyła się na ziemi i tech-
nologii, często, niejednokrot-
nie za bezcen, wyprzedając ją 
podmiotom zagranicznym, a 
setki tysięcy rolników z dnia 
na dzień zostało z niczym. 
Przez lata PGR były symbolem 
upadku polskiej wsi. Wszystko 
zaczęło się od debaty w 1991 
roku.

Debata z 1991 roku była 
prawdziwym t rzęsieniem 
ziemi dla Państwowych Go-
spodarstw Rolnych. Wtedy 
w Polsce upadał nie tylko 
komunizm ale i socjalistycz-
na gospodarka. Wraz z nią 
niezliczone zakłady i fabryki. 
PGR-y upadały po cichu. Oca-
lały nieliczne, przekształcając 
się w spółki pracownicze i 
prywatne dzierżawiące pań-
stwową ziemię. Radziły sobie 

lepiej lub gorzej w trudnych 
warunkach transformacji. Aż 
przyszedł rok 2011-y.

Na ostatnim posiedzeniu 
Sejmu przed kolejnymi wybo-
rami, koalicja Platformy Oby-
watelskiej i PSL wprowadziła 
nową ustawę. Ustawa zmienia-
ła warunki długoletnich umów, 
nakazując spółkom oddanie 
30-u procent dzierżawionej 
ziemi. Natychmiastowo. Było 
to złamaniem umów w trakcie 
ich trwania i kolejnym trzę-
sieniem ziemi dla dziesiątków 
tysięcy ludzi pracujących w 
spółkach rolnych. Los tych 
spółek decyduje się teraz. 
Wiele upadnie. Takie są konse-
kwencje ustawy z 2011 roku - 
słyszymy w credo dokumentu.

Autorzy cyklu chcą przyj-
rzeć się, co dzieje się na tych 
obszarach dzisiaj i postawić 
pytania, jak te wielkie obszary 
będą ewoluować w najbliż-
szych latach za sprawą coraz 
większej innowacyjności i 
indywidualizacji polskiego 
rolnictwa.

Przypomnę tylko, że w 
chwili obecnej toczy się bar-
dzo poważny proces odda-

wania rolnikom ziemi przez 
agencję rządową, który niesie 
za sobą ogromne konsekwen-
cje. Szczegóły jednak zostawię 
widzom - mówi w rozmowie 
z naszym portalem pomysło-
dawca cyklu Mariusz Pilis.

Pomysłodawcą, reżyserem 
formatu i producentem jest 
Mariusz Pilis – reżyser, doku-
mentalista, producent, realizu-
jący od 30 lat filmy dla takich 
kanałów jak TVP1, TVP2, 
TVN, BBC1, BBC4, CHAN-
NEL4, TV2 (DANMARK), 
VPRO – (NETHERLANDS), 
ARTE, FILMS TRANSIT 
(CANADA), TV BULGARIA, 
October Films (UK), Phanta 
Vision, Amago (Netherlands). 
Twórca i pierwszy dyrektor 
TVP Info, dyrektor Telewi-
zyjnej Agencji Informacyjnej, 
obecnie Prezes Zarządu spółki 
Mewa Film Sp. z o.o., realizu-
jącej serię. Reżyserem dzisiej-
szego odcinka jest Krzysztof 
Brożek, autor wstrząsającego 
dokumentu „Katyń”, współ-
autor takich produkcji jak 
„Zdradzeni o świcie” czy „Gra 
o Nobla”.

wpolityce.pl/

Platforma Obywatelska stoi 
murem za niebudowaniem 
muru na granicy z Białorusią, 
bo drogo by to kosztowało, 
uwzględniając, ile z tego zosta-
nie ukradzione i o zgrozo, nie 
przez nią, do czego przywykła 
za czasów swoich rządów.

Unia Europejska na mur 
łaskawie zezwala. W innych 
sprawach pogrywa z nami po 
gangstersku, nakładając kary 
za urojone nieprzestrzeganie 
przez nas prawa, sama je ewi-
dentnie łamiąc. Może nadszedł 
czas, żeby odpowiedzieć pięk-
nym za nadobne?

Przestrzegajmy prawa re-
strykcyjnie, ale zarazem wy-
biórczo. Wszystkie patrole 
policyjne oddelegujmy do 
zadań specjalnych. Zrezygnuj-
my z nakładania mandatów za 
nienakładanie masek i skieruj-
my patrole do kontroli ruchu 
tranzytowego przez Polskę. 
Francuzom udało się tak zmie-

nić prawo unijne, żeby naszym 
przewoźnikom nie opłacało się 
przewozić towarów po Europie 
zachodniej. Zrewanżujmy się. 
Wystarczy, żeby obcy prze-
woźnicy przewożący towary 
przez Polskę byli zatrzymywa-
ni i kontrolowani tak długo, aż 
im się to przestanie opłacać.

Zajęci wielokrotną skru-
pulatną kontrolą, polscy poli-
cjanci mogliby „nie zauważać” 
transportu „biednych uchodź-
ców” od granicy z Białorusią 
do Berlina. Wszyscy, no może 
prócz Berlińczyków, byli by 
szczęśliwi.

Małgorzata Todd

Czy nie odnosicie wrażenia, że 
Polska stała się dla Unii Euro-
pejskiej takim przysłowiowym 
chłopcem do bicia? Czego by 
rząd w Warszawie nie zrobił, 
to zawsze jest według nich 
źle, albo za mało. Najpierw 
bronimy się przywołując pra-
wo i zdrowy rozsądek, jak 
na przykład w sprawie Izby 
Dyscyplinarnej dla sędziów, 
czy wspieranie rodzin przez 
samorządy. Później cichcem 
ustępujemy z niewiadomego 
powodu ,udając, że nic się nie 
stało. Lista ustępstw jest długa 
i z każdym dniem staje się 
coraz dłuższa. Niezależnie od 
tego jak kuriozalne są żądania 
unijnych biurokratów, to w 
końcu i tak je spełniamy. Tu-
rowa nie da się zamknąć z dnia 
na dzień, ale przegraną o tę 
perłę w przemysłowej koronie 
mamy jak w chińskim banku.

Przypomina to coraz bar-
dziej uległość, jaką byliśmy 

zmuszani okazywać Związ-
kowi Sowieckiemu. Wów-
czas, za żelazną kurtyną byli 
Amerykanie, których Rosjanie 
oskarżali o bicie murzynów. 
Tylko patrzyć jak Polacy zo-
staną o to samo oskarżeni. 
Gdy zaczniemy tłumaczyć, 
że u nas nie ma murzynów, to 
usłyszymy, iż właśnie dlatego 
ich nie ma, bo ich (wy)biliśmy.

Przy założeniu dozgonnej, 
wasalskiej miłości do Unii 
Europejskiej, stajemy się nie 
tylko pośmiewiskiem, ale i 
przykładem dla pozostałych 
wasali do czego prowadzi po-
kora i posłuszeństwo, zamiast 
konsekwentnego sprzeciwu 
wobec idiotycznych biurokra-
tów, za którymi stoją lobbyści 
na rzecz brudnych interesów. 
Im więcej bezsensownych 
ustępstw, tym więcej kurio-
zalnych żądań. Ta spirala nie 
ma końca. 

Małgorzata Todd

30 tys. zł. emerytury...?

Prawdziy koniec PGR

Platforma nie chce muruPolska chłopcem do bicia

Straty odniesione przez Polskę 
podczas okupacji niemieckiej 
możemy podzielić na kilka 
rodzajów:

- Straty wynikające z dzia-
łań wojennych i dokonanych 
przez nie zniszczeń,

- Straty wynikające z ra-
bunków i konfiskaty majątku 
ruchomego przez okupanta,

- Straty wynikające z rabun-
kowej eksploatacji gospodar-
czej kraju oraz niewolniczej 
pracy ludności.

Powojenne szacunki Biura 
Odszkodowań Wojennych 
przy Prezydium Rady Mi-
nistrów z 1947 (Sprawoz-
danie Biura Odszkodowań 
Wojennych w przedmiocie 
strat i szkód wojennych Polski 
1939–1945[2]), wskazywały 
ogromne straty polskie w lu-
dziach, majątku narodowym 
i dorobku kulturowym:

Straty majątku narodowe-
go – 38% stanu sprzed 1939 
(największych zniszczeń oku-
pant dokonał w ośrodkach 
przemysłowych i centrach 
wielkomiejskich).

Zniszczenia mater ialne 
mienia nieruchomego – bu-
dynki mieszkalne (162 190), 
zagrody wiejskie (353 876), 
fabryki i kompleksy fabrycz-
ne (14 000), sklepy prywat-
ne i państwowe (199 751), 
warsztaty rzemieślnicze (84 
436), 968 223 gospodarstw 
domowych[2].

Zniszczenie centrów wiel-
komiejskich i miast – straty 
wojenne Warszawy – 85% 
substancji miejskiej, 90% 
przemysłu, 72% zabudowy 
mieszkalnej, 90% dóbr kul-
tury narodowej i zabytków, 
700 000 ofiar śmiertelnych 
(co stanowiło łączne straty 
wojenne w ludziach Wielkiej 
Brytanii i USA). Całkowite 
zniszczenie i ograbienie getta 
warszawskiego w 1943, 95% 
strat, Jasło (96%), oraz znisz-
czenie portu w Gdyni.

Rabunek dóbr kultural-
nych Polski – ogółem 43%. 
Zniszczono 25 muzeów, 35 
teatrów, 665 kin, 323 domów 
ludowych. Straty wskutek 
nieodwracalnego zniszczenia 
zbiorów muzealnych, archi-
walnych i bibliotecznych – 
niemożliwe do precyzyjnego 
oszacowania, straty samych 
zbiorów bibliotecznych wy-
niosły ok. 66%. Zniszczono 
nieodwracalnie 22 miliony 
książek, Ogółem, okupant nie-

miecki dokonał w okupowanej 
Polsce rabunku ok. 516 000[3] 
pojedynczych dzieł sztuki, 
o wartości szacunkowej 11,14 
miliardów dolarów (według 
kursu z 2001)[4]. W wyni-
ku powojennej rewindykacji 
udało się odzyskać jedynie 
niewielki procent utraconych 
zbiorów zabytkowych, dzieł 
sztuki i eksponatów[5].

Straty w szkolnictwie pol-
skim – zniszczono 17 szkół 
wyższych, 271 szkół średnich, 
4880 szkół powszechnych, 
i 768 szkół innych. Dodatkowo 
zniszczenie instytutów badaw-
czych, towarzystw naukowych, 
i fundacji różnego typu.

Straty służby zdrowia (ma-
jątek szpitali, infrastruktura, 
budynki) – 55% stanu sprzed 
1939. Zniszczono 352 szpitali, 
29 sanatoria przeciwgruźlicze, 
24 zdrojowe zakłady leczni-
cze, 47 zakładów ubezpieczal-
ni społecznych, 778 ośrodków 
zdrowia i ambulatoriów, 1450 
gabinetów lekarskich i denty-
stycznych[2].

Straty w przemyśle (za-
równo celowe niszczenie, jak 
i grabież maszyn i urządzeń) 
– 64,5% przemysł chemiczny, 
64,3% poligraficzny, 59,7% 
elektrotechniczny, 55,4% 
odzieżowy, 53,1% spożywczy, 
48% metalowy.

Straty w leśnictwie w wy-
niku rabunkowej gospodarki 
– wycięcie 75 mln metrów 
sześciennych grubizny, co 
odpowiada 400 000 hektarów 
lasu. Straty w gospodarce 
rolnej i hodowlanej – 1908 tys. 
koni, 3905 tys. bydła rogatego, 
4988 tys. trzody chlewnej, 755 

tys. owiec[2].
Zniszczenie w ponad 50% 

infrastruktury kolejowej, dro-
gowej, transportu lotniczego 
i morskiego, infrastruktury 
telekomunikacyjnej (zniszczo-
no 13 stacji radiofonicznych, 
7 stacji radiotelegraficznych, 
skonfiskowano 867 000 od-
biorników radiowych[2]). Za-
grabiono lub zniszczono 2465 
lokomotyw, 6250 wagonów 
kolejowych, 83 636 wago-
nów towarowych, 25 statków 
pełnomorskich i 39 statków 
przybrzeżnych portowych. 
Zniszczono 5948 km torów 
kolejowych, 47 767 metrów 
bieżących mostów kolejowych 
i wiaduktów, 14 900 km dróg 
o twardej nawierzchni, 15 500 
metrów bieżących mostów 
drogowych[2].

Biuro Odszkodowań Wo-
jennych przy Prezydium Rady 
Ministrów oszacowało po za-
kończonej II wojnie światowej, 
wartość strat wojennych Polski 
powstałych w wyniku okupacji 
niemieckiej z lat 1939–1945.

Łączna wartość poniesio-
nych strat określono na kwotę 
258 miliardów złotych przed-
wojennych[6], co stanowiło 
równowartość ok. 50 miliar-
dów dolarów amerykańskich 
(w 1939 roku). Powyższe stra-
ty, po przeliczeniu na wartość 
z roku 2004, wynoszą ok. 
650-700 miliardów dolarów 
amerykańskich. W tym straty 
wojenne samej stolicy Polski, 
Warszawy, wynoszą równo-
wartość 45 miliardów dola-
rów[2].

Włodziemierz Kaczmarek, 
Krystyna Skrobacz

Straty materialne Polski pod 
okupacją niemiecką!
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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

Zatrudnię 
mechanika samochodowego

tel. 683 842 223

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.

OGŁOSZENIE / OBWIESZcZENIE
o likwidacji Stowarzyszenia Miłośników Trzciela

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2020  Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Miłośników Trzciela, z dnia 28 grudnia 2020 roku, w sprawie postawienia Stowarzy-
szenia Miłośników Trzciela w stan likwidacji i jego rozwiązania oraz na podstawie zgłoszenia, w marcu 
2021r., do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe-
go, wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Miłośników Trzciela, ul. Poznańska 8, 66-320 Trzciel.
Uchwałą nr 3/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Trzciela, z dnia  
28 grudnia 2020 r., na Likwidatora Stowarzyszenia powołano członków ostatniego Zarządu SMT 
w pięcioosobowym składzie.
Wszelkie uwagi i roszczenia kierować na adres Likwidatora tj. 
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Trzciela, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, 
w terminie 30 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia

                                                                 Likwidator
  Członkowie Zarządu
                                                                Stowarzyszenia Miłośników Trzciela

A oto podwójnie ważna data 
z kart historii naszej Alma 
Mater. 15. PAŹDZIERNI-
KA z brawurowo odśpie-
wanym Gaudeamus Igitur, 
MY-SREBRNI STUDENCI, 
wkroczyliśmy w Nowy Rok 
Akademicki 2021-22. Powo-
dem szczególnego świętowa-
nia był także JUBILEUSZ 
10-LECIA naszego UTW. 
Tak, tak, to już 10 lat minę-
ło... i wierzymy, że na drugie 
tyle zanosi się, a może i na 
więcej, któż to wie...

Na salę przy uroczystych dźwię-
kach Gaude Mater Polonia 
godnie wkroczyły władze na-
szego UTW: rektor prof. dr 
hab. Janusz Skoczylas, dziekan 
Miedzichowskiego UTW – Mi-
chał Tybiszewski, prodziekan 
Miedzichowskiego UTW – 
Lidia Tomaszewska oraz wójt 
gminy Miedzichowo dr Stani-
sław Piechota

Wagę naszej Inauguracji i 
Jubileuszu podkreśliło wspólne 
odśpiewanie hymnu Polski. No, 
a potem cała długa ceremonia 
potoczyła się wartko dzięki 
sprawności prowadzącej – Pani 
prodziekan Lidii Tomaszew-
skiej.

Zgodnie z protokołem naj-
pierw witano zaproszonych, 
znamienitych gości i tak wśród 
zaproszonych znaleźli się :

Poseł na sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej – Jakub Rutnicki, 
przedstawiciel Starostwa Powia-
towego – członek zarządu po-
wiatu nowotomyskiego – Edwin 
Pigla, profesor Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu – Agnieszka Kaczmarek 
– pierwsza dziekan naszego 
uniwersytetu.

I kolejno: władze naszej gmi-
ny : sekretarz gminy – Karolina 
Łotecka, przewodniczący Rady 
Gminy – Tadeusz Kolecki, 
dyrektor Zespołu Szkół w Bo-
lewicach – Hanna Kaczmarek 
oraz dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Miedzicho-
wie – Anna Plewa. Szczególnie 
serdecznie witano przedstawi-

cieli zaprzyjaźnionego UTW w 
Opalenicy : p. dziekan Elżbietę 
Adamczewską wraz z całą Radą 
Programową. Witano przedsta-
wicielkę Nadleśnictwa Bolewice 
p. Jolantę Gaczyńską oraz sołty-
sa Bolewic – Stanisława Łodygę

Szczególnie serdecznie i z 
długim oklaskowym aplau-
zem przywitano SREBRNYCH 
STUDENTÓW.

Kolejnym ważnym punktem 
uroczystości było wręczenie 
dyplomów i medali grupie wy-
trwałych studentów, wyłonio-
nych spośród 100-osobowej 
braci studenckiej .To oni swoją 
przygodę z miedzichowskim 
UTW rozpoczęli 10 lat temu i 
trwają nadal: Biniek Krystyna, 
Biskup Maria, Bartoszewski 
Marian, Drobnik Stefania, Ha-
nyz Krystyna, Hanyż Paweł, 
Kulak Irena, Kuster Maria, 
Lasota Urszula, Łodyga Han-
na, Motała Halina, Olejniczak 
Irena, Pigla Bożena, Sołtysiak 
Aurelia, Stachowiak Ewa, Ty-
biszewska Lidia, Tybiszewski 
Michał, Jadwiżak Elżbieta, 
Leśniczak Janina, Migdałek 
Arleta, Pieniężna Stefania, Waj-
man Dorota, Wajman Henryk, 
Wajman Elżbieta, Kurzawska 
Maria, Kurzawski Michał, Figas 
Renata

Nie zapomniano też o tych, 
którzy na zawsze opuścili mury 
naszej Alma Mater. Odeszli 
tam, skąd powrotu nie ma. 
Uczciliśmy ich pamięć minutą 
ciszy.

Okolicznościowe wizytówki 
odebrali: Rektor MUTW Prof. 
dr hab. Janusz Skoczylas, dr 

Stanisław Piechota, prof. UAM 
dr hab. Agnieszka Kaczmarek, 
dziekan naszego UTW pan Mi-
chał Tybiszewski.

Specjalne podziękowanie 
wraz z przepięknym bukietem 
słoneczników otrzymała pani 
dyrektor GBP w Miedzichowie 
Anna Plewa. Pamiętano również 
o prodziekanach naszego UTW 
: Romualdzie Stasiaku, Michale 
Kurzawskim oraz Lidii Toma-
szewskiej.

Podziękowano także nauczy-
cielom – wykładowcom za 
ciekawe i profesjonalnie opra-
cowane programy autorskie 
oraz długoletnie i niezwykle 
ciekawie prowadzone zajęcia.

Za pomoc, z ramienia biblio-
teki, słowa wdzięczności skie-
rowano do: Anny Kacperskiej, 
Małgorzaty Nikolin, Aleksan-
dry Zuza, Anny Stawińskiej, 
Agnieszki Michałowskiej, Anny 
Walczak

Wielkie podziękowania skie-
rowano również do dyrektorów 
szkół pani Hanny Kaczmarek 
i pana Szymona Fabiana , za 
współpracę i udostępnianie 
lokali.

Podziękowano pani Cecylii 
Ślusarz oraz niezawodnemu Ze-
społowi Śpiewaczemu „ Bolewi-
czanie „ za oprawę artystyczną 
i umilanie czasu wielu naszych 
studenckich imprez.

Za długoletnią przyjaźń , 
sponsoring i aktywne wsparcie 
podziękowano też przedstawi-
cielom Banku Spółdzielczego 
w Nowym Tomyślu oraz Nad-
leśnictwa Bolewice.

No i wreszcie nastąpił mo-

ment, na który, z winy pande-
mii, tak długo studenci czekali:

"ROK AKADEMICKI 2021-
2022 UWAŻAM ZA OTWAR-
TY " - gromko ogłosił Prof. dr 
hab. Janusz Skoczylas i walnął 
z mocą w stół, bowiem buławy 
zapomniał.

Wszyscy ochoczo stanęli na 
baczność i zgodnie z tradycją 
odśpiewali GAUDEAMUS 
IGITUR.

Następnie Profesor wygło-
sił wykład inauguracyjny pt. 
" Kamień w Chersonezie na 
Krymie".

Na tym część oficjalną zakoń-
czono i zaproszono na rozryw-
kowe świętowanie. Najpierw był 
to Mini-recital pt. " Jeszcze w 
zielone gramy " w wykonaniu 
poznańskiej piosenkarki Oli 
Wrotyńskiej i muzyka-Dawida 
Krupy, też z Poznania, ale do 
dzisiaj związanego z Miedzi-
chowem.

Sentymentalny reper tuar 
rozpoczęto piosenkami " Tych 
lat nie odda nikt..."i "Kasztany". 
Potem było trochę frywolności 
typu " Ja dla Pana czasu nie 
mam ".

Recital kończyła piosenka-
song seniorów "Jeszcze w zie-
lone gramy", która stanowczo 
wyraża "apetyt na życie": pla-
ny, marzenia, postanowienia . 
"Choć życie nam doskwiera", to 
"... chęć życia nam nie zbrzydła" 
i dlatego ciągle "jeszcze w zielo-
ne gramy, jeszcze nie umieramy, 
jeszcze nie, długo nie...NIE!"

Artystyczne wzruszenia zga-
siła nagła ciemność, ale nie na 
długo, bo wkrótce rozświetliło 
ją światło fajerwerków płoną-
cych na jubileuszowym torcie, 
który dosłownie wjechał mię-
dzy gości.

A potem był ten pyszny tort, 
szampański toast , szampański 
nastrój , rozmowy, śmiech, a na-
wet rozśpiewany krąg i .... działo 
się, oj działo, i " ja tam byłem, 
miód i wino piłem..."

(oprac. Z.Krupa)
(fot. M.Bober,

fot. Dominika Kapałka 
nowytomysl.naszemiasto.pl)

Jubileusz 10-lecia Miedzichowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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