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

PROFESJONALNY PARTNER

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

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

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

OWIATY-GMINYPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr  23 (557)
12.12.2019 - 26.12.2019 ISNN 1733-4713 23 lata

BEZPŁATNY

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

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz bogatych zakupów 

w naszych sklepach fi rmowych
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Zaprojektuj z nami swoją łazienkę!
Wizualizacja i projekt GRATIS!
ZAPEWNIAMY: 
a duży wybór płytek a fachowe doradztwo

Bloczki 
betonowe 
M-6

Pustak stropowy 
12 komorowy Porotherm Poroton

Nadproża 
L-19

Nadproża o przekroju 
prostokątnym

Kręgi
betonowe

- pełen wybór
80x50

cement

łaty, kontrłaty

ZAPEWNIAMY:
a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS
a SPRZEDAŻ RATALNĄ
a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI
a DORADZTWO 
a MIŁĄ OBSŁUGĘ

BETONIARNIA
ZAPEWNIAMY: a TRANSPORT I ROZŁADUNEK HDS
a SPRZEDAŻ RATALNĄ a PŁATNOŚĆ KARTAMI PŁATNICZYMI
a DORADZTWO a MIŁĄ OBSŁUGĘ

ZAPRASZAMY: Zaparcin, ul. Główna 1    tel. 61 819-58-41,    fax 61 898-59-03,    kom. 512-018-188,    zaparcin@tados.info.pl

      usługi projektowe 
dla powierzchni już od 100 m2 GRATIS!

projekty 
GRATIS 
od 150 m2

SYSTEMY OGRODZENIOWE

BE
ZP

ŁA
TN

E

SYSTEMY OGRODZENIOWE DUŻY WYBÓR PANELI PODŁOGOWYCH

KOSTKA BRUKOWA

MARKET „TADOS”
STĘSZEW ul. Dąbrowskiego 5
tel. 61 819 56 00, 
kom. 507 077 757
market@tados.info.pl

MARKET BUDOWLANY
ZAPEWNIAMY:

MARKET BUDOWLANY

FARBY I ART. MALARSKIE

OGRODZENIA BASTION

KOSTKA BRUKOWA

Życzymy wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku
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WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

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
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W Gminie Wolsztyn władze  miasta uhonorowały 56 par małżeńskich, które przeżyły 
ze sobą 50 lat. Otrzymały one medale przyznane przez Prezydenta R.P. Andrzeja Dudę. 
Meda. Medale wręczył  burmistrz Wolsztyna Wojciech  Lis oraz jego zastępca- Tomasz 
Spiralski. Asystowali wręczeniu medali  kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bernadetta 
Zamelczyk oraz Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Adamczyk. Po wręczeniu medali 
w restauracji „Leśnej” w Karpicku Jubilaci usłyszeli piękny koncert w wykonaniu zespołu 
wokalnego  Domu Kultury wraz z Jego dyrektorem Jarosławem Świrszczem

Lista Jubilatów 2019

1. Barczewska Jadwiga i Kazimierz- Wolsztyn ul. Słowackiego 21/11
2. Ceglarek Aleksandra i Stefan- Karpicko ul. Poznańska 7
3. Ceglarek Maria i Roman- Wolsztyn ul. Powstańców Wielkopolskich 7a
4. Chudzinska Walentyna i Jerzy- Wolsztyn ul. Lipowa 32
5. Drożdzik Krystyna i Marek- Wolsztyn ul. Rzeczna 10a
6. Filip Halina i Henryk- Barłożnia Wolsztyńska 12
7. Flieger Maria i Czesław- Kębłowo ul. Kolona 23
8. Goerlich Zdzisława i Jerzy- Wolsztyn ul. Kusocińskiego 4/21
9. Goślińska Barbara i Zbigniew- Wolsztyn ul. Nowa 4
10. Handzewniak Józefa i Leszek- Wolsztyn ul. Słowackiego 36/7
11. Hańćkowiak Anna i Michał- Wolsztyn ul. Niałecka 20
12. Inda Krystyna i Henryk- Wolsztyn ul. 5 stycznia 29/5
13. Jańska Grażyna i Andrzej- Wolsztyn ul. Cicha 22
14. Jodko Józefa i Bernard- Wolsztyn ul. Żeromskiego 4/22
15. Kaczmarek Zofia i Bogusław- Wolsztyn ul. Słowackiego 25/12
16. Kałdońska Maria i Roman- Wolsztyn ul. Kusocińskiego 5/37
17. Kamczycka Marianna i Leonard- Powodowo 13a/12
18. Kamińska Teresa i Henryk- Świętno ul. Powstańców Wielkopolskich 9
19. Kosicka Aniela i Jan- Wolsztyn ul. Osiedlowa 12
20. Kotlarska Wiktoria i Leon- Kębłowo ul. Dworcowa 56a
21. Krawczyk Teresa i Eugeniusz- Wolsztyn ul. Słowackiego 14/13
22. Krawczyk Teresa i Franciszek- Chorzemin 49
23. Krawczyk Maria i Tadeusz- Wolsztyn ul. Energetyczna 17

24. Laskowska Cecylia i Andrzej- Powodowo 23/27
25. Laskowska Marianna i Bolesław- Chorzemin 21
26. Lenarczyk Maria i Jerzy- Obra ul. Wąska 3
27. Łukaszewska Jadwiga i Walenty- Wolsztyn ul. Słowackiego 14/14
28. Majewska Irena i Stanisław- Powodowo 23a/19
29. Markiewicz Teresa i Wiesław- Wolsztyn ul. Kusocińskiego 5/59
30. Merda Krystyna i Bronisław- Wolsztyn ul. Sadowa 66
31. Mikołajewicz Lubomira i Andrzej- Świętno ul. Powstańców Wielkopolskich 16
32. Pacyna Teresa i Jerzy- Karpicko ul. Jeziorna 6
33. Paździor Irena i Jan- Obra Plac Słowiański 7a
34. Piętka Barbara i Jacek- Adamowo 109a
35. Piosik Bożena i Marian- Karpicko ul. Leśna 4
36. Prządka Irena i Jan- Niałek Wielki 15
37. Radna Maria i Marian- Wolsztyn ul. Żeromskiego 23/7
38. Ratajczak Krystyna i Henryk- Tłoki 36
39. Rogozinska Maria i Tadeusz- Kębłowo ul. Dworcowa 48
40. Rogozińska Wanda i Zbigniew- Nowa Dabrowa 13
41. Setna Bogumiła i Ireneusz- Obra ul. Kiełkowska 27
42. Stempin Urszula i Władysław- Wolsztyn ul. Okrężna 5
43. Szymańska Łucja i Władysław- Powodowo 13a/8
44. Tomiak Barbara i Zenon- Wolsztyn ul. Energetyczna 2
45. Walkowiak Maria i Henryk- Wroniawy ul. Polna 17
46. Weil Zofia i Tadeusz- Powodowo 37
47. Weiss Janina i Marian- Wolsztyn ul. Doktora Kocha 51/2
48. Widenska Władysława i Bogdan- Wroniawy ul. Wolsztyńska 7/2
49. Wielgosz Maria i Józef- Stara Dąbrowa 4/8
50. Woga Maria i Franciszek- Powodowo 28
51. Wośko Stefania i Jan- Wolsztyn ul. Żeromskiego 21/11
52. Zakrzewska Irena i Zbigniew- Niałek Wielki 40c
53. Zboralska Aurelia i Jerzy- Wroniawy ul. Polna 48
54. Zielewicz Krystyna i Lechosław- Wolsztyn ul. Słowackiego 20/14
55. Żok Maria i Henryk- Wolsztyn ul. Hoene-Wrońskiego 12
56. Żygalska Irena i Jerzy- Obra ul. Nowa 10b/4

ZŁOCI JUBILACI- 2019 ROK

W gminie Śmigiel kolejne pary małżeńskie świętowały złote gody. Medale przyznane przez Prezydenta RP jubilaci odebrali z rąk burmistrz Małgorzaty Adamczak 28 listopada w Restauracji Poemat 
w Śmiglu. W dekoracji pani burmistrz asystowali: Wiesław Kasperski – przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla oraz ksiądz dziekan Krzysztof Mizerski. Gratulacje dostojnym małżeńskim parom 
złożyła także Dorota Skorupińska - kierownik  śmigielskiego Urzędu Stanu Cywilnego.

Medale Prezydent RP przyznał następującym parom: Marii i Marianowi Borowiak, Marii i Stefanowi Ciszewskim, Kazimierze i Kazimierzowi Gmerek, Gabryeli i Kazimierzowi Idziejczak, 
Łucji i Mieczysławowi Lewickim, Gizeli i Adamowi Szklarz ze Starego Bojanowa, Wandzie i Zdzisławowi Kierońskim, Zofii i Kazimierzowi Łupickim, Janinie i Mirosławowi Moczyk, Genowefie 
i Antoniemu Nadolnym, Krystynie i Jerzemu Schiller, Natalii i Jerzemu Szablewskim, Jolancie i Kazimierzowi Szul ze Śmigla, Genowefie i Stanisławowi Biegańskim z Morownicy, Janinie i Zbi-
gniewowi Kędziorom z Karśnic, Emilii i Janowi Kubiak z Bronikowa, Janinie i Czesławowi Meissner z Nowego Białcza, Zofii i Czesławowi Tomczak z Czacza, Helenie i Marianowi Wilk z Parska.

Informacja oraz zdjęcia: Anita Kasperska

Śmigielskie ZŁOTE GODY
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z poważaniem
Poseł na Sejm 
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Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

W środę, 27 listopada, 
podczas obrad Rady Miej-
skiej w Grodzisku Wiel-
kopolskim Wicemarszałek 
Województwa Wielkopol-
skiego Wojciech Jankowiak 
wręczył trzem mieszkań-
com naszej gminy zaszczyt-
ne odznaki honorowe „Za 
Zasługi dla Województwa 
Wielkopolskiego”.

Odznaczenia przyznano decy-
zją kapituły oraz uchwałami 
Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, na wniosek Prze-
wodniczącego Sejmiku Samo-
rządowego. W uroczystości 
uczestniczył Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go Henryk Szymański.

Mirosława Szpot – wielolet-
nia Prezes Gminnej Spółdziel-
ni „Samopomoc Chłopska”, 
zaangażowana od wielu lat 
w życie gminy, wspierająca 
wiele inicjatyw służących 

mieszkańcom, Dorota Momot 
– od lat dbająca o poprawę 
jakości życia kobiet na wsi, 
zaangażowana w budowanie 
ich poczucia własnej wartości 

oraz integrująca od wielu lat 
środowiska wiejskie oraz Jan 
Koza – wieloletni Sekretarz 
Gminy, dla którego praca na 
rzecz rozwoju gminy Grodzisk 

Wielkopolski była prawdziwą 
pasją, odznaczeni zostali za 
swój szczególny wkład w bu-
dowę potencjału gospodarcze-
go, kulturalnego i społecznego 

Wielkopolski oraz wspieranie 
wszechstronnego, zrównowa-
żonego rozwoju środowiska 
wiejskiego i  umacnianie toż-
samości regionalnej.

Wyróżnionym gratulacje 
złożyli Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Hojan 
i Przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Gawron.

Odznaczenia za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego

Komunikat
Szanowni Państwo, 

w najbliższych tygodniach, w związku z zaleceniami 
pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
przeprowadzona zostanie kontrola zgodności ewidencji 
podatkowej budynków ze stanem faktycznym. Badanie 
przeprowadzone będzie za pomocą bezzałogowych statków 
powietrznych – dronów – z jednoczesnym wykorzystaniem 
specjalistycznego oprogramowania.
W sprawie wszelkich nieścisłości, będziemy zwracali się z prośbą 
o wyjaśnienia. W tej sprawie można również kontaktować się z 
pracownikami zajmującymi się podatkami od nieruchomości.

  Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
   /-/ Piotr Hojan
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Przypomnijmy, że 31 
października w Urzędzie 
Miejskim w Rakoniewicach 
została podpisana umowa 
z firmą Bud Serwis RDK z 
Gliwic na wykonanie doku-
mentacji dotyczącej zadania 
„Rozbudowa kompleksu 
edukacyjno- sportowego 
w Rakoniewicach o basen 
przeszklony”. 

Przedmiot oraz zakres za-
mówienia obejmował dwa 
etapy: I opracowanie koncepcji 
funkcjonalno- przestrzennej, 
które ma zostać wykonane 
do 30 listopada 2019 r. oraz 
etap II opracowanie projektu 
budowlanego oraz projek-
tów wykonawczych wraz z 
dokumentacja przetargową 
oraz pozwoleniem na budowę- 
wykonanie do 30 listopada 
2020 r. Spotkanie w sprawie 
prezentacji efektów prac nad 
pierwszą częścią zadania od-
było się 4 grudnia w Urzędzie 
Miejskim w Rakoniewicach. 
W wydarzeniu udział wzięły 
władze gminy oraz kierownicy 
jednostek, a także dyrektorzy 
i przedstawiciele miejscowych 
szkół i przedszkoli.  Przed-
stawiciele firmy Bud Serwis 
RDK zaprezentowali koncep-
cję krytej pływalni wraz z 
kręgielnią przy hali sportowej 
w Rakoniewicach. 

Zgodnie z założeniami, w 
ramach realizacji inwestycji, 
miałby powstać obiekt o po-
wierzchni około 1150 metrów 
kwadratowych. Niecka basenu 
ma mieć wymiary 16,67 x 8,5 
metra i głębokość od 0,90 m do 
1,35 m na co składać będą się 

cztery tory o szerokości dwóch 
metrów. Z kolei kręgielnia ma 
zostać wyposażona m.in. w 
dwa tory, siedziska dla graczy i 
zaplecze. Cały obiekt zostanie 
także dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Bę-
dzie to budynek parterowy, a  
dodatkowym udogodnieniem 
ma być podnośnik basenowy 
umożliwiający zanurzenie w 
wodzie. Po zaprezentowaniu 
koncepcji rozpoczną się prace 

nad sporządzeniem projektu. 
Zgodnie z założeniami pod 
koniec 2020 roku Gmina 
Rakoniewice ogłosi przetarg, 
w ramach którego wyłoniona 
zostanie firma, której powie-
rzona zostanie budowa krytej 
pływalni wraz z kręgielnią. 
O dalszych przygotowaniach 
do realizacji tej inwestycji 
będziemy informować na 
bieżąco.

Magdalena Buchowska

Spotkanie w sprawie koncepcji 
krytej pływalni z kręgielnią 

W niedzielę, 1 grudnia do 
rakoniewickiej Hali Widowi-
skowo-Sportowej przyjechał 
niezwykły gość…. Święty 
Mikołaj! Było to wielkie wy-
darzenie dla wszystkich dzieci 
z Gminy Rakoniewice, które 
przyszły z rodzicami aby go 
powitać. Atrakcji było co nie-
miara!!! Dmuchańce, wirtu-
alna przejażdżka, fotobudka, 
piniata, strzelanie z łuku, 
wspólne tańce i przygotowy-
wanie kolorowych lizaków, 
to wszystko czekało na dzieci 
zupełnie za darmo!  Dziękuje-
my za wspólnie spędzony czas 
i widzimy się za rok!

Udane „Spotkanie z Mikołajem”
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Wielkopolska Lewica obec-
nej kadencji ma w Sejmie 
sześciu posłów, w tym z re-
komendacji Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej pięciu: p. 
Katarzyna Kretkowska, p. 
Karolina Pawliczak, p. Ro-
muald Ajchler, p. Tadeusz 
Tomaszewski, p. Wiesław 
Szczepański oraz  z Partii 
Wiosna p. Katarzyna 
Ueberhan.

 Posłanka p. Katarzyna Kret-
kowska reprezentująca Poznań 
i Powiat Poznański  była  radną 
sześciu kadencji w latach 1994-
2018  w Radzie m. Poznania a 
w latach 1994-1998 z-cą Pre-
zydenta m. Poznania d/s Spo-
łecznych i Oświaty . W ławach 
sejmowych zasiada po raz 
pierwszy  ale jej doświadczenie 
jako samorządowca jest bardzo 
cenne. Reprezentując Klub Le-
wicy, działać będzie w dwóch 
komisjach: Edukacji, Nauki 
i Młodzieży oraz Finansów 
Publicznych. Pani posłanka 
Katarzyna Kretkowska za-
mierza w pierwszej kolejności 
zająć się działaniami na rzecz 
zwiększenia kwot subwencji 
oświatowej naliczanej samo-
rządom na prowadzenie jed-
nostek oświaty. Zapowiedziała 
też swoją działalność w kilku 
zespołach parlamentarnych 
takich jak Świeckie Państwo, 
Praw Kobiet, Polityki Migra-

cyjnej i Integracyjnej oraz 
Przyjaciół Zwierząt.                                

Poseł Roman Ajchler wy-
brany z okręgu pilskiego był 
radnym powiatu międzychodz-
kiego w latach2006-2007,rad-
nym Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego  w latach 
2018 do 2019. Poseł na sejm II, 
III, IV, VI, IX kadencji. Działa 
w komisji Polityki Społecznej 
i Rodziny oraz w komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Karolina Pawliczak wybrana 
w okręgu Kalisko-Leszczyń-
skim,  radna Miasta Kalisza 
w latach 2002-2006 i 2010-
2014,od 2014-2018 Wicepre-
zydent m. Kalisza, a od 2018 
do 2019 wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Kalisza. Posłanka 
IX kadencji. Jest członkiem ko-
misji Infrastruktury i Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej.

Wiesław Szczepański także 
z okręgu Kalisko-Leszczyń-
skiego, radny Rady Miejskiej 
w Lesznie w latach 1994-1998 
i radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego w latach 
1998-2005 i 2014 do 2018, a od 
roku2018 do2019 przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego VI kadencji. 
W latach 2004 i 2005 wicemi-
nister Infrastruktury. Poseł na 
Sejm II, III, V, VI i IX kaden-
cji.  Obecnie jest przewodni-
czącym Komisji Administracji 
i Spraw Wewnętrznych. 

Tadeusz Tomaszewski wy-
brany w okręgu Konińskim, 
radny G.R.N. w Niechanowie 
w latach 1984-1990, radny 
W.R.N. w Poznaniu od 1989 
do 1990r. W latach 1998-2000 
i2018-2019 radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskie-
go. Poseł na sejm II, III, IV, 
V, VI, VII, IX kadencji. Jest 
wiceprzewodniczącym Komi-
sji Kultury Fizycznej, Sportu i 
Turystyki. 

Katarzyna Ueberhan z Par-
tii Wiosna została posłan-
ką z okręgu Poznańskiego i 
Powiatu Poznańskiego, jest 
feministką i aktywistką dzia-
łającą na rzecz praw kobiet, 
przeciwdziałania przemocy i 
równego traktowania. Koordy-
natorka Regionalna Inicjatywy 
Roberta Biedronia. W sejmie 
jest członkiem Komisji Łącz-
ności z Polakami za Granicą 
i komisji Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka. 

Wielkopolska Lewica ma 
w Sejmie posłanki i posłów  z 
dużym doświadczeniem samo-
rządowym i parlamentarnym 
co powinno być skuteczne w 
reformowaniu kraju.

Na zdjęciu od lewej: Tadeusz 
Tomaszewski, Karolina Paw-
liczak, Wiesław Szczepański, 
Katarzyna Kretkowska, Ro-
muald Ajchler.

Tekst: B. Dym
Zdjęcie: Hieronim Dymalski

Dzięki wieloletnim stara-
niom władz gminy Grano-
wo, od czerwca tegoż roku 
Pałac w Granowie oraz 
otaczający go park, stały się 
znamienitą wizytówką tej 
miejscowości. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że w wyre-
montowanych wnętrzach na 
piętrze swoją działalność 
od lipca rozpoczął Gminny 
Ośrodek Kultury.

Ze względu na sezon waka-
cyjny, pierwszą swoją propo-
zycje GOK – skierował do 
najmłodszych mieszkańców . 
W wakacje pod hasłem „Lato 
bez komputera” w warsztatach 
plastycznych uczestniczyło 
wielu miłośników kreatywne-
go spędzania wolnego czasu.  

Przez całe wakacje na  zwie-
dzających wyremontowane 
wnętrza pałacu czekała rów-
nież retrospektywna wystawa 
rzeźb i ceramiki uczniów 
granowskiego gimnazjum, 
będąca podsumowaniem zajęć 
artystycznych prowadzonych 
od kilku lat przez panią Annę 
Gawron - Walicę.

Z miesiąca na miesiąc, a 
nawet z tygodnia na tydzień, 
poszerza się oferta zajęć pro-
ponowanych przez GOK w 
Granowie. Na chwilę obecną 
każdego dnia na zaintereso-
wanych czekają w tygodniu 
różnorodne zajęcia i warsztaty.

W każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca odbywają się 
spotkania prężnie działającego 
„Klubu Seniora”.

Dużym zainteresowaniem 
cieszą się także poniedziałko-
we warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży.

Wtorkowe popołudnia za-
rezerwowane są dla zespołu 
śpiewaczego „Granowianie”. 
W tym dniu odbywają się także 
cotygodniowe zbiórki granow-
skich harcerzy.

Swojego pomieszczenia na 
piętrze doczekała się również 
działająca od 27 lat pracownia 
gobelinu, prowadzona pod 
kierunkiem pani Barbary Wło-
darczyk. Poza tradycyjnymi 
czwartkami dla nowo przy-
byłych członków pracowni, w 
każdą środę organizowane się 

dodatkowe warsztaty tkackie.
Dzięki współpracy GOK -u 

ze Stowarzyszeniem Wspiera-
nia Inicjatyw Gospodarczych 
oraz Rozwoju Ziemi Granow-
skiej swoją działalność posze-
rzyła także pracownia malowa-
nia na jedwabiu (spotkania raz 
w miesiącu) oraz stworzono 
dla dorosłych  pracownię wi-
trażu, gdzie zapoznać można 
się z techniką tworzenia witra-
ży metodą  Tiffany’ego.

W każdą środę odbywają 
się  warsztaty dziewiarskie 
„Szydełko i nitka” przycią-
gające  dzieci, młodzież oraz 
osoby dorosłe. Uczestnicy 
zajęć mają okazję przypo-
mnieć sobie lub zapoznać się 
z  różnorodnymi materiałami 
i technikami dziewiarskimi. 
Dwugodzine spotkania cieszą 

się dużą życzliwością uczest-
ników.

  Od listopada rozpoczęły się  
także z  zajęciami z modelar-
stwa, których owocem są już 
pierwsze modele samolotów.

Czwartki to spotkania z 
Melpomeną – Muzą teatru. 
Warsztaty teatralne dla dzieci 
i młodzieży wzbudzają  coraz 
większe zainteresowanie. Na-
tomiast w pierwszych dniach 
grudnia swoją działalność roz-
począł także  zespół wokalny.

Dla dorosłych niewątpliwą 
atrakcją stały się cotygodnio-
we zajęcia z jogi. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie 
zajęciami utworzona została 
dodatkowa  grupa.

Nawet w sobotę Pałac cze-
ka na mieszkańców naszej 
gminy. Dla chętnych chcących 
podszkolić swoje umiejętno-
ści językowe zorganizowane 
zostały  w dwóch grupach 
zajęcia z języka angielskiego 
dla dorosłych.

Jak więc widać, oferta zajęć 
jest bogata jak na jednostkę 
kultury działającą dopiero 
od niespełna pięciu miesięcy. 
Pracownicy GOK-u wierzą, 
że mieszkańcy gminy Gra-
nowo i okolic  posiadają w 
sobie jeszcze wiele ukrytych  
talentów, które mogłyby w 
przyszłości jeszcze bardziej 
ożywić działalność kulturalną 
naszego terenu.

Do świąt Bożego Narodze-
nia zostało jeszcze trochę 
czasu, ale w Muzeum Naro-
dowym (Oddział Etnogra-
ficzny) oglądać można już 
Szopki Bożonarodzeniowe.

30 Listopada odbyło się uro-
czyste rozstrzygnięcie kon-
kursu(w tej chwili już ogólno-
polskiego) na Najpiękniejszy 
Żłóbek Wielkopolski . Kon-
kurs ten od 21 lat przyciąga 
dziesiątki miłośników szopek 
bożonarodzeniowych.

Jednym z głównych warun-
ków konkursu jest nawiązanie 
w wykonywanej przez uczest-
ników szopce, do motywów 
lub historii związanej z Po-
znaniem. Dzieci z Granowa 
parokrotnie już sięgały po 
główne nagrody w kategorii 
indywidualnej w tym kon-
kursie.

Tym razem do konkursu 

przystąpiła grupa młodych ar-
tystów działających w ramach 
zajęć plastycznych prowa-
dzonych przez p. A. Gawron 
- Walicę w nowo otwartym 
Gminnym Ośrodku Kultury.

Wykonana przez młodzież 
szopka nawiązuje do obcho-
dów 300 -lecia, przybycia do 
Poznania osadników bam-
berskich . Stąd można w niej 
zaleźć motywy związane z ich 
kulturą i tradycją.

Szopka otrzymała I nagrodę 
w kategorii szopek rodzin-
nych. I nie ma się co dziwić, bo 
rzeczywiście podczas tworze-
nia tej wspólnej pracy, czuło 
się już w powietrzu, świątecz-
ną, iście  rodzinną atmosferę.

Wystawę szopek w Muzeum 
Etnograficznym oglądać moż-
na aż do 26 stycznia 2020r. 
Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania!

Anna Gawron - Walica

Wielkopolska Lewica w Sejmie RP IX kadencji

Szeroka oferta Domu Kultury

Konkurs szopek

Na początku maja tego 
roku odbył się, w ramach 
Międzynarodowych Tar-
gów Energetyki i Energii 
Odnawialnej – POZNAN 
DRONE SHOW. Projekt 
ten pokazał, jak duże może 
być zastosowanie tego wy-
nalazku. 

Jak wszystkie innowacje tech-
niczne najpierw trafiają do 
wojska. Szybko zorientowano 
się jakie korzyści można osią-
gnąć przez zastosowanie ich do 
celów militarnych. Po latach, 
kiedy z kosmosu, za pomocą 
satelitów można prowadzić ak-
cje wywiadowczo-informacyj-
ne, pozwolono na przekazanie 
dronów do potrzeb cywilnych. 

Ta technologia może być 
wykorzystana do różnych ce-
lów; w ochronie środowiska, w 
rolnictwie, leśnictwie, ratow-
nictwie, policji, w gospodarce 

przestrzennej, filmie i telewizji 
(patrz transmisja z pożaru Ka-
tedry Notre Dame w Paryżu). 
Powoli zbliżamy się do sezonu 
jesienno-zimowego. A zatem 
zwiększy się zanieczyszczenie 
atmosfery. Powodem tego jest 
niska jakość opału węglowego 
oraz spalanie odpadów  drew-
nianych i niekiedy plastiku 
(przez komin wszystko przej-
dzie). Dochodzą do tego prze-
starzałe piece, tzw. kopciuchy. 
I mamy nad naszymi głowami 
smog. Jednym z wystawców 
na POZNAN DRONE SHOW 
była firma z Poznania – AREO
-MIND, która w swojej ofercie 
ma szeroką gamę zastosowania 
dronów. 

Innowacyjność ta daje nam 
większe możliwości w walce 
z zanieczyszczeniem środo-
wiska. 

Tekst: Włodzimierz Brencz

Drony w walce ze smogiem



Str. 10 POWIATY-GMINY
12 grudnia 2019POZNAŃSKA METROPOLIA

Nasze społeczeństwo starze-
je się. Według danych GUS 
w 2018 r. liczba ludności 
Polski wynosiła 38,41 mln. 
W tej grupie było ponad 9 
mln osób w wieku 60+, któ-
re stanowiły prawie ¼ ogółu 
społeczeństwa. To znacząca 
grupa Polaków, która z 
roku na rok rośnie w siłę. 

Szacuje się, że jeśli nic się nie 
zmieni, w 2050 r. liczba osób w 
wieku 60+ będzie wynosić 13,7 
mln, czyli ponad 40% społe-
czeństwa. Jak zatem powinny 
wyglądać miasta przyjazne 
osobom w wieku 60+? Co jest 
istotne dla seniorów? Po anali-
zie 18 miast stworzono ranking 
oceniający ofertę dla osób 60+.

Gdzie seniorom żyje się 
najlepiej? 

Raport „Najlepsze Miasta 
dla Seniorów 2019” został 
przygotowany na podstawie 
danych z urzędów miast , 
GUS, policji i NBP. Wzięto 
w nim pod uwagę między 
innymi następujące aspekty: 
bezpieczeństwo, dostępność 
opieki zdrowotnej, transportu 
publicznego i terenów zielo-
nych. Na pierwszym miejscu 
rankingu  znalazł się Poznań. 
Drugie miejsce zajął Kra-
ków, na podium znalazła się 
również Bydgoszcz. Miasto 
Poznań przystąpiło w 2017 r. 
do międzynarodowego pro-
gramu „Miasta Przyjazne 
Starzeniu”, którego inicjato-
rem jest Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO), i uzyskanie 
w rankingu tytułu Najlepszego 
Miasta dla Seniorów jedynie 

potwierdza, że uzyskał tytuł 
nieprzypadkowo. 

Obecnie jest wiele miejsc, 
w których seniorzy mogą 
wspólnie spędzać czas, rozwi-
jać pasje czy uzyskać opiekę 
i wsparcie. Kluby Seniora, 
Uniwersytety Trzeciego Wieku 
czy Domy Dziennego Pobytu 
dla Seniorów – to tam osoby 
starsze mogą aktywnie uczest-
niczyć w życiu społecznym. 
Jak pod tym względem wy-
gląda oferta miast z naszego 
zestawienia? Bardzo dobrze. 
W każdej miejscowości senior 
znajdzie coś dla siebie. Jako 
główny przelicznik przyjęto 
liczbę osób w wieku 60+ przy-
padającą na Klub Seniora. Jak 
się okazuje, najwięcej Klubów 
Seniora w stosunku do liczby 
mieszkańców w wieku 60+ 
jest w Gdańsku, Wrocławiu 
i Poznaniu, z kolei na końcu 
zestawienia uplasował się Bia-
łystok, który znacznie odbiega 
od reszty stawki.

W 2018 r. w 18 miastach, 
które zostały uwzględnione 
w  rankingu, doszło łącznie 

do 498 624 takich przestępstw. 
Które miejscowości mogą 
pochwalić się najmniejszym 
odsetkiem podobnych prze-
stępstw? Jak wynika z danych 
GUS, najbezpieczniej mogą 
czuć się mieszkańcy Bydgosz-
czy (1 miejsce w rankingu 
bezpieczeństwa), Olsztyna (2 
miejsce) i Krakowa (3 miejsce). 
Z kolei najwięcej przestępstw 
przeciwko zdrowiu i życiu 
stwierdzonych przez Policję 
jest w Katowicach. Niewiele 
lepiej jest w Gorzowie Wiel-
kopolskim, Zielonej Górze 
i Białymstoku.

Jedna z ważniejszych ka-
tegorii jest dostępność opieki 
medycznej, mająca wpływ 
na komfort życia seniorów. 
I choć stan służby zdrowia 
pozostawia wiele do życzenia 
i jest przedmiotem burzli-
wych dyskusji, to dostępność 
odpowiedniej opieki medycz-
nej w miejscu zamieszka-
nia jest nie do przecenienia. 
Najistotniejsze dla seniorów 
były kryteria: stan dostępu 
do szpitali, przychodni ge-

riatrycznych, POZ, punktów 
nocnej i świątecznej pomocy 
lekarskiej oraz domów opieki 
społecznej w poszczególnych 
miastach. Po  podsumowaniu 
powstał ranking główny opie-
ki medycznej, na podstawie 
którego przyznano punkty, 
które zostały wliczone do kla-
syfikacji generalnej raportu. 
I tak: pierwsze miejsce zajął 
Olsztyn. Tuż za liderem upla-
sowały się Katowice, a na trze-
cim miejscu Kraków.

Obecnie wiele miast dba 
o dostosowanie transportu 
publicznego do potrzeb osób 
starszych, niepełnosprawnych 
czy też z dziećmi, co zasłu-
guje na pochwałę. W każdym 
z miast, które znalazły się 
w naszym zestawieniu, tabor 
jest sukcesywnie wymieniany 
i unowocześniany. W większo-
ści w środkach transportu znaj-
dują się specjalnie oznaczone 
miejsca dla osób uprzywilejo-
wanych, dodatkowo przysto-
sowane do potrzeb seniorów 
– są osadzone niżej lub wyżej, 
tak aby możliwe było swobod-
ne wstawanie i siadanie – obok 
nich znajduje się tzw. ciepły 
guzik. W środkach transportu 
stosowane są zapowiedzi gło-
sowe przystanków, a także tzw. 
przyklęk autobusu, czyli obni-
żenie części podłogi od strony 
drzwi, aby zmniejszyć różnicę 
między nią a krawężnikiem 
na przystanku i tym samym 
ułatwić wysiadanie z tego 
środka transportu. Pod wzglę-
dem dostępności komunika-
cji miejskiej w przeliczeniu 
na mieszkańców 60+ najlepiej 

jest: w Katowicach, Gorzowie 
Wielkopolskim i Opolu, a naj-
gorzej w Bydgoszczy i Łodzi. 
Jednak należy podkreślić, 
że wszystkie analizowane 
miasta są na zbliżonym pozio-
mie i na bieżąco wprowadzają 
nowe udogodnienia dla osób 
starszych oraz zwiększają ta-
bor. 

Zieleń to ważny czynnik 
poprawiający komfort życia 
każdego z mieszkańców. To tu 
można odpocząć w upalne 
dni, pospacerować, spotkać 
się ze znajomymi czy zadbać 
o swoją kondycję, ćwicząc 
na siłowni plenerowej. Które 
miasto prezentuje się najlepiej 
pod tym względem? Jak poka-
zują dane GUS, wśród miast 
wojewódzkich, Bydgoszcz jest 
tym, które może pochwalić się 
największym udziałem parków 
i zieleni osiedlowej. Na kolej-
nym miejscu znalazł się Wro-
cław i Warszawa. Najgorzej 
sytuacja wygląda w Zielonej 
Górze.

Wyjątkowo ważnym pro-
blemem jest aktywizacja se-
niorów i działania władz na 
rzecz seniorów. Tutaj istotnymi 
kryteriami były kwestie ma-
jące wpływ na komfort życia 
osób starszych, m.in. o to, 
czy funkcjonuje u nich Karta 
Seniora, Miejska Rada Se-
niorów, Centrum Aktywności 
Seniora, a także jakie działania 
skierowane do tej grupy spo-
łecznej finansuje dane miasto. 
Z  analizy wynika, że osoby 
w wieku 60+ nie mogą narze-
kać na nudę czy brak opieki. 
W miastach dostępne są róż-

nego rodzaju zajęcia – nie tyl-
ko sportowe czy artystyczne, 
ale też podnoszące kompeten-
cje, np. z obsługi komputera, 
języka angielskiego. Oprócz 
tego różnego rodzaju działania 
wspomagające, jak bezpłatne 
badania, szczepienia przeciw 
grypie, konsultacje z lekarza-
mi, czy wypożyczalnie sprzętu 
rehabilitacyjnego. Senior może 
liczyć także na bezpłatną po-
moc w domowych naprawach 
czy też darmowe usługi tak-
sówkarskie. śród miast, które 
wyróżniają się pod tym wzglę-
dem, znalazły się: Poznań, 
Wrocław i Szczecin, które 
zdobyły największą liczbę 
punktów. Na końcu stawki zna-
lazł się Gorzów Wielkopolski. 

Wśród działań dofinan-
sowywanych przez miasto 
Poznań jest wiele programów 
w ramach Pakietu Poznań Viva 
Senior zawierający koszyk 
bezpłatnych usług dla najstar-
szych mieszkańców Pozna-
nia, których ilość przekracza 
czterdzieści usług, co jest 
ewenementem w skali kraju. 
Między innym to właśnie dzię-
ki działaniom Miejskiej Rady 
Seniorów, Centrum Inicjatyw 
Senioralnych oraz wielu bezi-
miennych działaczy i wolon-
tariuszy, miasto uzyskało w 
rankingu tak wysokie miejsce. 
Jest to wyjątkowe wyróżnienie, 
pozwalające na optymistyczne 
spojrzenie w przyszłość dla tej 
grupy społecznej. Należy wy-
razić nadzieję, że Poznań nadal 
będzie miastem wiodącym w 
zakresie polityki senioralnej.

Roman Szymański 

Najlepsze miasta dla seniorów 2019

W piątek, 29 listopada, w 
Sali Ziemi MTP odbyła 
się XX edycja konkursu 
Poznański Wolontariusz 
Roku. To gala poświęcona 
osobom, które spełniają 
się, niosąc bezinteresowną 
pomoc innym. Miasto od 
wielu lat docenia ludzi, któ-
rzy angażują się w pomoc 
innym. 

Nagrody w tym roku wręczali: 
Zastępca prezydenta miasta 
Poznania Jędrzej Solarski oraz 
Grzegorz Ganowicz Przewod-
niczący Rady Miasta. W jubi-
leuszowej Gali wzięli udział 
między innymi: Minister Roz-
woju Jadwiga Emilewicz, Wo-
jewoda Wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk, Prezes MTP 
Przemysław Trawa, poznańscy 
Radni i wielu wspaniałych 
wolontariuszy. Przewodni-
czącą Kapituły była ponownie 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i 
Spraw Społecznych Magdale-
na Pietrusik-Adamska.

Tegorocznymi zwycięz-
cami, ludźmi z poczuciem 
spełnienia, zostali:

1. w kategorii wolontariat 
pracowniczy - Wolontariat 
Pracowniczy BMP i NIVEA 
2. w kategorii wolontariat 
szkolny - Szkolne Koło 
Wolontariatu z Zespołu Szkół 
Odzieżowych im. Władysła-
wa Reymonta w Poznaniu. 
3. w kategorii wolontariat 
zespołowy - Ochotnicza 
Straż Pożarna Grupa Ratow-
nictwa Specjalistycznego 
- Strażacy Wspólnie Przeciw 
Białaczce. 
4. w kategorii wolontariat 
młodzieżowy - Pani Wikto-

ria Jędroszkowiak. 
5. w kategorii wolontariat 
senioralny - Pani Roma 
Cieślak. 
6. w kategorii wolontariat 
indywidualny - Pan Witold 
Horowski. 
7. w kategorii nagroda 
mieszkańców - Pani Renata 
Jęchorek.

Na zakończenie wystąpiła 
– niesamowita Kayah. Było 
cudownie rytmicznie i ta-
necznie…

Roman Szymański

W ostatni tydzień listopada 
2019 roku Poznań miał 
przyjemność gościć hodow-
ców, jeźdźców  oraz szeroką 
publiczność na największej 
imprezie we Wschodniej 
Unii Europejskiej jaką jest 
Cavaliada, która odbyła się 
w dniach 28 listopada – 1 
grudnia 2019 roku na Mię-
dzynarodowych Targach 
Poznańskich.

Impreza miała szeroką gamę 
do zaprezentowania m. in.: 
skoki przez przeszkody, ujeż-
dżanie, powożenie, WKKW, 
woltyżerka, para jeździec-
two, oraz bogaty wachlarz 
konkursów:  Speed & Music, 
Potęga Skoku, Venus vs. Mars, 
ponadto: pokazy sportów za-
przęgowych, pokazy zorgani-
zowane przez Polski Związek 
Hodowców Koni i Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
(możliwość podziwiania ras 
ponad  30 koni), Ogólnopolski 
Czempionat Koni Ras Szla-
chetnych w Skokach Luzem, 
targi sprzętu i akcesoriów 
jeździeckich, Pawilon Polskiej 
Hodowli przygotowany przez 
Polski Związek Hodowli Koni.

Zawodnicy zaliczają się do 
międzynarodowej kadry jeź-
dzieckiej, a wśród nich Polacy 
Andrzej Opłatek, Jarosław 
Skrzyczyński, którzy wciągu 
ostatnich dwóch lat wygrali 
Grand Prix.

W 2018 roku podczas Mi-
strzostw Europy wygrał nie-
miecki zawodnik Marco Kut-
scher na koniu Van Gogh, któ-
ry zaprezentował się i odebrał 
nagrodę za pięciogwiazdkowe 
Grand Prix w Los Angeles 
i Hong Kongu był również 
gościem Cavaliady.

Zawody skokowe CSI 4*/
CSI 1*/CSIYH, w których 
udział wzięło około 300 za-
wodników i około 600 koni, 

miały wysoki poziom po-
nieważ doszedł do czterech 
gwiazdek, a stopniowanie 
wpływa na zdobycie większej 

liczby punktów w światowej 
klasie jeździeckiej.

Tekst: Mirosław Paweł Kałużny
Zdjęcia: Hieronim Dymalski

Poznański Wolontariusz RokuCavaliada na targach

Do 10 stycznia 2020 roku bę-
dzie trwał nabór wniosków do 
czwartego modułu programu 
„Maluch+”. Minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Marlena Maląg ogłosiła start 
otwartego konkursu ofert na 
wspieranie zadań z zakresu 
rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi do lat 3 skierowanego 
do podmiotów niepublicznych 
m.in. osób fizycznych, przed-
siębiorców i uczelni.

Dofinansowywaniem obję-
te będzie zapewnienie funk-
cjonowania miejsc opieki w 
żłobkach, klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów, co w 

efekcie pozwoli na obniżenie 
opłat ponoszonych przez rodzi-
ców. Pozwoli to na realizację 
głównego celu programu, czyli 
zwiększenia dostępności tery-
torialnej i finansowej różnych 
form opieki. 

- Zachęcam Wielkopolan do 
udziału w programie i wyko-
rzystania szans, które się przed 
nami otwierają w związku z 
czwartym modułem „Malu-
cha+”. Oferta jest skierowana 
niezwykle szeroko, mogą z 
niej skorzystać zarówno osoby 
fizyczne, jak i przedsiębiorcy, 
a nawet uczelnie. Zapewnienie 
opieki najmłodszym to jedno 

z istotnych narzędzi państwa 
jako elementu skutecznej po-
lityki prorodzinnej – mówi 
wojewoda wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk. 

Intensywne działania podej-
mowane w ramach programu 
„Maluch+” sprawiły, że w latach 
2016 - 2019 do Wielkopolski 
trafiło łącznie 76,18 mln zł. 
W roku 2019 za łączną kwotę 
blisko 25 milionów złotych 
w ramach wszystkich modu-
łów programu powstało 1324 
nowych miejsc dla dzieci, a 
dofinansowywanych jest 7446 
miejsc istniejących (w tym 6 671 
w ramach modułu 4). 

Rusza nabór w ramach programu Maluch+
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Nowowiejski sto lat w Pozna-
niu W ubiegłym roku powstał 
pomysł, by rozpowszechnić 
twórczość Feliksa Nowowiej-
skiego poprzez inne kierunki 
niż muzyka poważna, kla-
syczna, chóralna - jak jazz.W 
rozmowie w SALONIE NO-
WOWIEJSKIEGO. popiera-
łem ten pomysł. To chyba naj-
lepszy pomysł z wszystkich, 
jakie miały miejsce w Roku 
Nowowiejskiego. Wydaje 
mi się , że wykonywali ją 
nieco z przymusu, a nie oto 
chodzi. My powoli będzie-
my odchodzić w przeszłość, 
więc młodych trzeba trochę 
podejść „chytrym” sposobem 
, za to dla nich strawnym. Na 
pewno pójście w stronę jazzu 
to dobry pomysł. Można jesz-
cze ubogać o inne stylistyki 
rock, pop music, etno, blues, 
folk, reagee. Jednak i tych 
muzyków wszechstronnie 
wykszalconych trzeba dobrze 
zachęcać by sięgali po tematy 
MISTRZA, bowiem amery-
kanizm przysłonił im trochę 
polską duszę. Autorski kon-
cert jazzowy z Nowowiejski 

na nowo to propozycja Piotra 
Scholza z muzyką inspirowa-
ną liryką wokalną Feliksa
Nowowiejskiego. Po raz 
pierwszy w Baltyk Tower 
MUS Bar na 15 pietrze. Pro-
gram zaprezentowany 
przez trio WeezDuo 
zawierał takie 
kompozycje 
jak Hymn do 
Baltyku, Koly-
sanka op.59 nr 
1, Liście jesieni 
op.28nr 11, Pieśn 
milosnaop.26 
nr5, Ojczyzna, 
Psalm 136 op.18, 
Pieśn o chmielu- 
Malowanki Ludowe 
op.30. Dwóch poznańskich 
muzyków P.Scholz i K.Mar-
ciniak trzecią była warszaw-
ska wokalistka Katarzyna 
Osterczy. Czym kierował się 
autor projekgu wybierając 
tę właśnie wokalistkę nie 
mogę pojąć. Głos ma bowiem 
mało rozpoznawalny, mająca 
momentami kłopoty in-
tonacyjne, brak osiagnięć 
(nigdy nie była na liście w 

kategorii wokalistka jazoowa 
w ankiecie Jazz Forum) i z 
niewiadomych wzgledów 
uzyskuje propozycje do 
wzięcia udziału w poznań-
skim koncercie. Czyżby Piotr 

Scholz nie wiedzial o po-
znańskich wokalistkach 

czynnie funkcjonuja-
cych w środowisku 
jazzowych takich 
jak m.in/ Halina 
Zimmermann. 
Ewelina Rajchel. 
Ewa Nawrot, Julia 
Rosińska, Ma-

rianna Ćwiakała, 
Dominika Narożna.

Na koncercie było 
ok.300 osob, poza muzyka-

mi Piotrem Scholzem,Kubą 
Marciniakiem wśród widzów 
i melomanów nie rozpo-
znalem żadnej” jazzowej” 
twarzy - bywalców koncrtó 
jazzowych w ramach Ery 
Jazzu. Nie muszę przecież 
znać - mimo poł wieku bycia 
w tej branży - wszystkich 
poznańskich jazzfanów...

Krzysztof Wodniczak

Felieton Wodniczaka

Dziś dotarło do mnie zapro-
szenie, na które czekałem cały 
rok. Orkiestra Vivat! zaprasza 
na swój koncert Muzyka dla 
Europy  do Sali Ziemi. Wcze-
śniej miałem okazję niejedno-
krotnie podziwiać tę wyjąt-
kowo sympatyczną orkiestrę, 
której członkami są bardzo 
młodzi ludzie, choć sama or-
kiestra ma 91 lat! Opiekunem 
artystycznym i kapelmistrzem 
jest Pan Robert, a prezesem 
jest bardzo sympatyczna Pani 
Dorota,  która została uhono-
rowana przez Rzecznika Praw 
Dziecka Odznaką Honoro-
wą za Zasługi dla Ochrony 

Praw Dziecka. Orkiestra wiele 
koncertuje w kraju, a także 
zagranicą. Najdalszy chyba 
wyjazd to dwutygodniowe 
tournée po Chinach, gdzie 
dała 10 koncertów. Ale to nie 
wszystko. Będzie też Młodsza 
Orkiestra Urwisy, Dziecięca 
Grupa Taneczna Papużki i 
inni. I jeszcze jedno, na pew-
no będzie kolorowo. wesoło i 
bardzo sympatycznie. 

Ostatnie zdanie w zapro-
szeniu brzmi: „Serdecznie 
zapraszamy całe rodziny z 
dziećmi, wnukami, przyjaciół-
mi oraz wszystkich lubiących 

dobrą zabawę”. KULTURAL-
NI zdecydowanie mieszczą w 
wyżej wspomnianej sekwencji, 
dlatego możecie Państwo też 
czuć się zaproszeni. Osoby, 
które chcieliby uczestniczyć 
w koncercie proszone są o 
potwierdzenie uczestnictwa 
do 14 grudnia br. najlepiej  na 
adres e-mail: info@artviviat.
pl lub pod numerem telefonu 
695 002 816. 

Koncert 17 grudnia godz. 
17.00 Sala Ziemi na terenie 
MTP, wejście od ul. Śnia-
deckich 

Bardzo gorąco zapraszam. 
Zbigniew Skibniewski 

Orkiestra Vivat!

Walijczyk od ponad czter-
dziestu lat mieszkający w 
Polsce, jedna z legend polskiej 
sceny rockowej oraz muzyk 
związany ze sceną jazzową 
i awangardą. Czy wspólne 
przedsięwzięcie postaci z tak 
różnych muzycznych świa-
tów mogło się udać? Album 
„Philosophia” firmowany 
przez Johna Portera i Woj-
ciecha Mazolewskiego okazał 
się sukcesem artystycznym 
i komercyjnym. Podobnie 
jak promujące go tournée. 
Kolejne cztery koncerty już 
w grudniu!

John Porter – współzałoży-
ciel Maanamu, lider kultowego 
Porter Bandu - lubi ostatnio 
pracować z wyrazistymi i … 
nieoczywistymi postaciami 
polskiej sceny muzycznej. Wy-
gląda na to, że weteran z Walii 
znacznie lepiej dogaduje się z 
Wojciechem Mazolewskim. 
Muzycy poznali się podczas 
nagrywania płyty „Chaos 
pełen idei”. Zaiskrzyło arty-

stycznie i obydwaj postanowili 
kontynuować wspólne granie. 
Efektem płyta „Philosophia” 
- intrygująca, wciągająca, 
sięgająca do korzeni bluesa i 
rock’n’rolla. 

Udany rok duet Porter/Ma-
zolewski – wraz z towarzyszą-
cymi im na żywo znakomitymi 
muzykami: gitarzystą Piotrem 
„Rubensem” Rubikiem oraz 
perkusistą Tomaszem Wa-
dowskim - zwieńczy cztere-

ma koncertami. 14 grudnia 
będzie okazja posłuchać ich 
we Wrocławiu (klub „Zaklęte 
Rewiry”), 21 grudnia w Lubli-
nie („Klub 30”), 20 grudnia w 
Rzeszowie (klub „Lukr”) oraz 
22 grudnia w krakowskim 
kinie „Kijów Centrum”. Wej-
ściówki na grudniowe występy 
w ramach „Philosophia Tour”  
już do nabycia w ogólnopol-
skiej sieci ebilet.pl.

Krzysztof Wodniczak 

12. edycja festiwalu No-
stalgia wybrzmiała pre-
mierowymi aranżacjami 
kompozycji Krzysztofa 
Komedy, które młodzi 
jazzmani odmienili przez 
różne przypadki muzyczne. 
Wydarzeniem specjalnym 
był koncert-epitafium 
poświęcony twórczości Gii 
Kanczelego. Dziękujemy, że 
byliście z nami!

W roku ogłoszonym przez 
UNESCO rokiem Krzysztofa 
Komedy, jego muzyka za-
brzmiała w holu zabytkowej 
części Muzeum Narodowego 
przy Alejach Marcinkowskie-
go – trzy kamienice od miesz-
kania, w którym dorastał. Na 
kompozycje legendy polskiego 
jazzu spojrzeli młodzi przed-
stawiciele dzisiejszej awangar-
dy. Usłyszeliśmy Komedę w 
przedpremierowych greek-ja-
zzowych aranżacjach Aresa 
Chadzinikolau, bracia Oleś 
i Bartosz Pieszka przełożyli 
jego twórczość na wibrafon, 
kontrabas i perkusję, a Piotr 
Orzechowski „Pianohooligan” 
i Kuba Więcek przedstawili 
improwizowaną opowieść o 
procesie twórczym Trzciń-
skiego. Na festiwalu Nostalgia 
jego twórczość odmienialiśmy 
przez wszystkie muzyczne 
przypadki.

– Przekroczenie muzycz-
nych konwenansów było nie-
zwykle oczyszczające, bu-
dziło dreszcze ekscytacji, że 
ta muzyka żyje, że nie jest 
jedynie odgrywana, nie jest 
obowiązkowym materiałem do 
przypomnienia w ramach ob-
chodów rocznicy. Ona brzmi, 
pulsuje pod skórą, drąży i 
pozostawia nas w zachwycie, 
w oczekiwaniu. Żywioł prze-
szedł przez Poznań, wyburzył 
tablicę pamiątkową, rozdarł 
książki wspominkowe, starł 
kurz ze zdjęć i listów. Komeda 
wrócił na Aleje Marcinkow-
skiego. Wciąż jest pionierem 
– pisze Aleksandra Kujawiak 
w recenzji koncertu Aresa 
Chadzinikolaudla portalu kul-
tura.poznan.pl.

– Dobudowywanie własne-
go pryzmatu stanowiło dialek-
tykę pomiędzy zakorzenioną 
w przeszłości twórczością Ko-
medy, a historycznym i kultu-
rowym bagażem interpretacji 
i skojarzeń z tą muzyką. (...) 
Orzechowski i Więcek z ener-
gią i rozmachem z lirycznego 
brzemienia przechodzili do 
ukrytych w myślach kompo-
zytora demonów – relacjonuje 
dla portalu kultura.poznan.pl 
Katarzyna Nowicka.

Nostalgia to nie tylko mu-
zyka, to od początku także 
film i spotkania. Tym razem, 

w budynku Arkadii – gdzie 
w latach 50. odbywały się 
słynne próby Sekstetu Ko-
medy – obejrzeliśmy filmy 
dokumentalne o kompozytorze 
oraz spotkaliśmy się z pro-
ducentem filmowym Jerzym 
Kapuścińskim i scenarzystą 
Łukaszem M. Maciejewskim, 
aby porozmawiać o planach na 
pierwszą fabułę o Komedzie. 
Pierwszego dnia festiwalu 
cofnęliśmy się myślami do 
ubiegłorocznej Nostalgii po-
święconej twórczości Gii Kan-
czelego – Marcin Murawski i 
Nino Jvania zagrali prapremie-
rowo koncert z jego kompo-
zycjami Miniatury teatralne i 
filmowe na altówkę i fortepian. 
Program Nostalgii po raz 
pierwszy został poszerzony o 
sztuki wizualne – w Muzeum 
Narodowym podczas trwania 
festiwalu można było zobaczyć 
wystawę Ramana Tratsiuka 

Permanentne odbicia.
– Raman Tratsiuk intryguje 

pomysłem i wnętrzami ludz-
kich przedpokoi. Prowokuje 
też pytanie jak osobliwe ob-
razy oglądają nasze własne 
lustra – podsumował wystawę 
Bartek Grześkowiak, uczest-
nik warsztatów Krytyka w 
praktyce, które po raz piąty 
organizowaliśmy wraz z Fun-
dacją Meakultura.

Nostalgia Festival Poznań 
to od pięciu lat także ekspery-
mentalna przestrzeń dla mło-
dych krytyków muzycznych, 
którzy dzięki warsztatom z 
Fundacją Meakultura mogą 
próbować, debiutować i zdo-
bywać doświadczenie. Efekty 
tegorocznych warsztatów w 
formie recenzji, wywiadów, 
esejów będzie można prze-
czytać na stronie internetowej 
fundacji już wkrótce.

Krzysztof Wodniczak

Twórcy programu Halo Mu-
zyka opublikowali pierwsze 
odcinki audycji muzycznej 
w formie podcastu. Program 
dostępny jest w większości 
serwisów streamingowych. 
Program telewizyjny Halo 
Muzyka powstaje w malow-
niczych plenerach Jury Kra-
kowsko – Częstochowskiej i 
można go oglądać w serwisie 
WP Gwiazdy oraz na You 
Tube. Do tej pory wyemito-
wano dwa pilotażowe odcinki. 
Autorzy szykują pełny sezon 
programu, składający się z 

12 odcinków. - To duża pro-
dukcja, dopinamy budżet i 
już niebawem rozpoczniemy 
produkcję właściwego sezonu 
- mówi Michał Sadanowicz, 
prowadzący program Halo 
Muzyka.

Twórcy programu, Michał 
Sadanowicz i Tomasz Dzie-
dzic, opublikowali właśnie 
pierwsze odcinki audycji mu-
zycznej w formie podcastów 
- o tej samej nazwie - Halo 
Muzyka. - Podcasty to uzu-
pełnienie naszej oferty wideo. 
Oprócz gości telefonicznych, 

mamy sporo miejsca na zapo-
wiedzi koncertowe i przede 
wszystkim,  jako pierwsi w 
Polsce, w podcastach gramy 
muzykę - mówi Michał Sa-
danowicz. - To pełnoprawna 
audycja muzyczna, ale w for-
mie podcastu - dodaje Tomasz 
Dziedzic.

Halo Muzyka w wersji audio 
słuchać można we wszyst-
kich większych serwisach 
streaminowych, m.in Spotify 
czy Apple Podcasty oraz na 
halomuzyka.pl

Krzysztof Wodniczak

Porter i Mazolewski

 Jazzowa Nostalgia z muzyką 
Krzysztofa Komedy

Halo Muzyka z audycją muzyczną 
w formie podcastu
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Bardzo dobrze mi się dzisiaj 
spało. Obudził mnie budzik 
który ustawiony był na godzinę 
dziewiątą. Jeszcze tak leżąc w 
tym ciepłym śpiworze, tak so-
bie myślę: jak to jest już dobrze 
że nie ma tych mrozów i tych 
zaśnieżonych dróg. Teraz tak 
patrząc z perspektywy czasu to 
znowu była nowa szkoła życia. 
Jadąc w te mrozy bez sprawne-
go silniczka od nawiewu można 
było sprawdzić trudy bycia 
i przeżycia w tak skrajnych 
warunkach. Człowiek to istota 
która powinna myśleć. 

Wzorując się na naszych 
rodakach wywiezionych na 
Sybir czy do Kazachstanu. Tym 
bardziej że byli to ludzie którzy 
zostali wywiezieni z całymi 
rodzinami a tym bardziej że 
były tam również małe dzieci. 
Słuchając nie raz tych opowie-
ści od ludzi którzy to przeżyli 
to można było tylko sobie wy-
obrazić  nie przeżywając takich 
skrajnych trudności. Wydawało 
to się nieprawdopodobne co Ci 
ludzie przeżyli. Ale Ci ludzie, a 
zwłaszcza z dziećmi w tamtych 
czasach to był dla nich horror. 
Kto tego nie przeżył to na pew-
no  trudno zrozumieć. Teraz 
tak sobie leżąc w tym ciepłym 
śpiworze, wyspany  nie mając  
żadnych problemów można się 
cieszyć .  

Trochę się tak rozmyśliłem, 
leżąc sobie w tym ciepłym wor-
ku. Słońce przez szybę grzeje i 
jest ciepło w kabinie. Dziwię 
się, że Władek jeszcze nie puka 
do moich drzwi. Widocznie 
jemu też dobrze się leży w 
tych ciepłych betach. Teraz 
jest fajnie, że człowiek może 
sobie tak poleniuchować po 
tych kilku tygodniach sporego 
wysiłku, przejeżdżając przez te 
oblodzone i zaśnieżone drogi 
oraz przeżywając tak niskie 
temperatury. Takiego wysiłku 
i takich trudnych warunków to 
się nikt z nas nie spodziewał. 
Patrzę na zegarek jest godzina 
9.40. I tak sobie myślę że czas 
na powolne wstawanie. Dosyć 
tego leniuchowania. 

Po chwi l i  s łyszę g łos 
Władka: „Adam a Ty jeszcze 
śpisz?!”. No i odezwałem się, 
że już nie śpię i zaraz wstaję. 
Po chwili Władek mówi, że 
pójdziemy umyć się i ogolić 
do umywalni zakładowej. 
Tak może być, teraz mamy 
naprawdę wygodę i możemy 
z niej skorzystać mając dzisiaj 
tyle czasu. Wchodząc przez 
portiernię na teren zakładu, 
pytamy się portiera czy mo-
żemy skorzystać z umywalni. 
Oczywiście że możemy. Ju-
gosłowiański portier nie miał 

żadnych problemów i z życz-
liwością pokazał nam gdzie i 
z czego możemy skorzystać. 
Po ogoleniu i wykąpaniu się 
wypraliśmy jeszcze koszule 
i spodnie które były mocno 
zabrudzone. A że pogoda była 
ładna, to porozwieszaliśmy 
te nasze pranie na sznurku 
między samochodami. Wła-
dek jako sprawdzony kucharz 
uszykował śniadanie, ugotował 
makaron, dorobił sos z usma-
żonym mięsem ze słoika oraz 
bardzo dobre jugosłowiańskie 
kiszone ogórki. Śniadanie było 
bardzo dobre. Po tym śnia-
daniu musieliśmy się trochę 
zrelaksować układając się na 
fotelach na pół leżąc. Słońce 
nam już mocno przygrzewało 
przez przednią szybę, a przed 
nami roztaczały się piękne 
widoki. Zbocza gór porośnięta 
są jakąś inną odmianą sosny. 
Po około pół godzinnym le-
żakowaniu postanowiliśmy że 
trzeba zabrać się za porządki 
w swoich kabinach, bo było 
trochę bałaganu który trzeba 
wysprzątać po tej irańskiej 
wyprawie. Po zrobieniu po-
rządków w kabinie zaraz zro-
biło się jaśniej i przyjemniej. 
Teraz zabrałem się znowu do 
spisywania zaległych wspo-
mnień. Władek mi towarzyszył 
siedząc w kabinie drzemiąc na 
fotelu. Był bardzo zadowolony, 
że nie musiał siedzieć sam, 
oczekując na poniedziałkowy 
załadunek. 

Po tej małej drzemce Wła-
dek zaproponował abyśmy 
poszli na portiernię i pogadali 
z portierem o produkcji produ-
kowanych tutaj akumulatorów. 
Tak też zrobiliśmy. Zabraliśmy 
kawę, swoje kubki i poszliśmy 
na portiernię. Był już inny por-
tier ale również bardzo życzli-
wy i sympatyczny. Zrobiliśmy 
kawę i pogawędziliśmy. Można 
było się dość dobrze dogadać  
trochę po polsku i jugosło-
wiańsku. Produkcja dzisiaj 
była tylko do godziny 14.00. 
Prawdopodobnie Władek bę-
dzie załadowany dopiero w 
poniedziałek popołudniu gdyż 
nie zdążą wyprodukować całej 
ilości akumulatorów przezna-
czonych na eksport do Polski. 
I tak dochodzi godzina 18.00. 
Czas na małą kolację. Dzisiaj 
już nic nie będę pisał. Jutro 
będę miał cały dzień na pisanie. 
Poszliśmy spać o 18.30. 

 Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie 
do Iranu powstaje dzięki po-
mocy redakcji motoryzacyjnej 
„40ton.net”, którego redakto-
rem jest Filip Bednarkiewicz.

Wspaniały kawałek historii 
polskiego transportu (cześć 44)

W rozmowie Pani Alina 
Czapracka-Bodus, właści-
cielka firmy Wasser Mann 
II  - Autoryzowany Konce-
sjoner Sofath na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego 
i lubuskiego.

 
W tym roku firma Wasser 
Mann II obchodzi 20-lecie 
działalności na rynku insta-
lacyjnym. Co uważa Pani za 
swój największy sukces? 

20 - ty jubileusz działalności 
firmy Wasser Mann to suk-
ces całego zespołu. Naszym 
największym sukcesem jest 
zadowolony Klient, który re-
komenduje innym współpracę 
z nami. Nie tylko wskaźniki 
sprzedaży i korzyści finanso-
we są dla nas miarą sukcesu. 
Uruchomienie każdej kolejnej 
instalacji z pompą ciepła to 
satysfakcja, że firma Wasser 
Mann i użytkownik pompy 
ciepła przyczyniamy się do 
ograniczenia niskiej emisji, 
ochrony  środowiska i wpływa-
my na jakość życia w naszym 
otoczeniu.  Rozpoczynając 
działalność w 1999 roku nasza 
firma świadczyła usługi przede 
wszystkim w zakresie insta-
lacji centralnego ogrzewania 
oraz systemów uzdatniania 
wody. Nasi Klienci szukali 
rozwiązań, które zapewnią 
ekonomiczne i bezobsługo-
we ogrzewanie domu i c.w.u. 
Wzrastająca świadomość spo-
łeczeństwa o korzyściach pły-
nących ze stosowania energii 
odnawialnej oraz popyt na tego 
typu rozwiązania grzewcze 
spowodowały poszerzenie 
oferty świadczonych przez 
nas usług. Już w 2000 roku 
w naszej ofercie znalazły się 
kolektory słoneczne wykorzy-
stywane do ogrzewania wody 
użytkowej oraz wspomagania 
c.o. Oferta spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, nie 
tylko z powodu coraz więk-
szej dbałości o środowisko, 
ale również z uwagi na niskie 
koszty eksploatacji systemów. 
Ceny tradycyjnych paliw ro-
sną, za to urządzenia wyko-
rzystujące energię odnawialną 
stają się coraz wydajniejsze i 
tańsze, przez co znajdują się 
w zasięgu cenowym większej 
liczby potencjalnych odbior-
ców. Z czasem, wśród naszych 
klientów obserwowaliśmy 
zapotrzebowanie nie tylko na 
ogrzewanie wody użytkowej, 
ale również na skuteczne, 
ekologiczne i korzystne eko-
nomicznie rozwiązania w za-
kresie ogrzewania budynków. 

Rozwiązania zastosowane w 
instalacjach z pompami ciepła 
przekonały nas, lecz początki 
nie były łatwe. Nie posiadali-
śmy listy referencyjnej Klien-
tów, a Inwestorów nie łatwo 
było przekonać do tych nowa-
torskich rozwiązań. Jesienią 
2000 roku zamontowaliśmy 
pierwszą pompę ciepła i  z 
roku na rok montujemy tych 
instalacji coraz więcej. 
Wkład w sukces naszej firmy 
mają przede wszystkim Pra-
cownicy. Wiem doskonale, że 
„wyniki firmy są tak dobre, 
jak dobrzy są ludzie, z który-
mi pracujesz”. Jako właściciel 
zdaję sobie sprawę, że pracow-
nicy, to największy kapitał, 
jakim dysponuje moja firma. 
To doświadczeni fachowcy, 
zaangażowani w obowiąz-
ki, które wykonują. Jestem z 
nich dumna. Co ważniejsze, 
jestem przekonana, że tworzy-
my zespół, a każdy z nas ma 
poczucie odpowiedzialności 
za firmę i identyfikuje się z 
miejscem pracy. Za sukces 
uważam również to, że jako 
firma jesteśmy rozpoznawalni 
i doceniani w lokalnej spo-
łeczności. Wyrazem tego jest 
docenienie naszych dokonań i 
uhonorowanie tytułem „Kre-
atywny Przedsiębiorca 2016” 
za osiągnięcia gospodarcze 
skutkujące modernizacją i 
unowocześnianiem Gminy 
Miedzichowo. 

Branża grzewcza jest 
bardzo wymagająca. Jak 
na przestrzeni lat się ona 
zmieniła?
Chociaż obserwujemy wzrost 
świadomości z korzyści wyni-

kających z zastosowania pomp 
ciepła, w moim przekonaniu, 
Polacy wciąż wiedzą zbyt mało 
na temat odnawialnych źródeł 
energii. Najczęściej szkolenia 
dotyczące pomp ciepła są 
skierowane do instalatorów 
i przeprowadzane są przez 
firmy produkujące urządze-
nia. Niewątpliwie ważne jest 
przekonanie społeczeństwa – 
potencjalnych użytkowników 
tych systemów - do korzyści, 
jakie dają pompy ciepła: kom-
fort użytkowania, korzyści dla 
środowiska i niskie koszty eks-
ploatacji. W ostatnim czasie 
w środkach masowego prze-
kazu podkreśla się znaczenie 
OZE, głównie ze względu na 
wysoką pozycję Polski w ran-
kingach międzynarodowych, 
jeśli chodzi o złej jakości po-
wietrze. Każdy z nas już pew-
nie odczuł zjawisko smogu, 
który ma negatywny wpływ 
na zdrowie. Często jednak in-

formacje w mediach są bardzo 
ogólnikowe i nieprecyzyjne. 
Mam nadzieję, że wzrastające 
zainteresowanie tym tematem 
oraz rzetelny przekaz skłoni 
inwestorów do korzystania z 
energii z natury. W ostatnim 
czasie powstało wiele progra-
mów wspierających walkę z 
niską emisją. To oczywiście 
przekłada się na co raz większe 
zainteresowanie pompami cie-
pła. Montując w 2000 r. pierw-
sze urządzenie byliśmy jedną 
z nielicznych firm zajmującą 
się pompami ciepła. Obecnie 
mamy większą konkuren-
cję i bardziej wymagających 
klientów. Jesteśmy jednak 
przekonani, że wieloletnie 
doświadczenie, zdobyte pod-
czas montażu już ponad 1000 
instalacji, szacunek Klienta, 
poczucie odpowiedzialności i 
zaangażowanie pracowników 
oraz bardzo wysokiej jakości 
produkty marki Sofath, po-
zwolą nam utrzymać wysoką 
pozycję w tej branży.

Z marką Sofath współpra-
cują Państwo od samego po-
czątku wprowadzenia jej na 
polski rynek. Skąd decyzja 
o promowaniu właśnie tych 
rozwiązań i jak ta współ-
praca przebiega?  
Współpraca z marką  Sofath 
rozpoczęła się już 2003 roku i 
trwa do dnia dzisiejszego. Pra-
cownicy naszej firmy uczestni-
czyli w szkoleniach w zakresie 
doboru i montażu urządzeń 
we Francji i stale podnoszą 
swoje kwalifikacje również 
podczas szkoleń w siedzibie 
we Wrocławiu. Uczestniczymy 

w corocznych spotkaniach Au-
toryzowanych Koncesjonerów 
Sofath. Codziennie efektywnie 
współpracujemy, aby jak naj-
lepiej sprostać oczekiwaniom 
Klienta.  Marka Sofath za-
pewnia nam trzydziestoletnie 
doświadczenie w branży oraz 
sukcesywny rozwój marki. 
Daje nam gwarancję  współ-
pracy z  liderem wśród firm 
produkujących pompy ciepła, 
jakość, niezawodność i trwa-
łość. Nowoczesna konstruk-
cja urządzeń marki Sofath 
oparta jest o bogatą wiedzę z 
zakresu geotermii i aerotermii, 
a stworzone na tej bazie insta-
lacje zapewniają ogrzewanie 
obiektów budowlanych oraz 
wody użytkowej. Dostępne w 
ofercie rozwiązania pozwalają 
na dopasowanie produktu 
do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Czy w ostatnim okresie 
rosnącego zainteresowania 
pompami ciepła w techno-
logii powietrze/woda łatwo 
przekonać Klientów do 
gruntowej pompy ciepła? 
Wybór odpowiedniej pompy 
ciepła zależy od wielu czyn-
ników, więc zawsze indywidu-
alnie podchodzimy do potrzeb 
Klienta. Prostym i szybkim 
sposobem na podjęcie decyzji 
jest wykonanie kalkulacji i 
porównanie kosztów inwe-
stycji oraz eksploatacji po-
szczególnych typów urządzeń. 
Jeśli dany budynek posiada już 
system grzewczy, a inwestycja 
w pompę ma być sposobem 
obniżenia kosztów ogrzewania 
budynku czy wody użytko-
wej, dobrym wyborem będzie 
pompa powietrzna. Jeżeli na-
tomiast pompa ma być jedy-
nym sposobem ogrzewania, 
niezawodnym bez względu na 
warunki panujące na zewnątrz 
i dysponujemy działką umoż-
liwiającą montaż kolektora w 
gruncie - najbardziej satys-
fakcjonującym rozwiązaniem 
będzie pompa gruntowa.  Aby 
idealnie dobrać urządzenie 
do domu, konieczna jest więc 
staranna analiza budynku 
oraz przylegającego do niego 
terenu. 

Dziękuję za rozmowę. Życzę 
Pani dalszych sukcesów we 
współpracy z marką Sofath.

P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner marki 

SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice

tel. 61 441 17 25tel. kom. 606 327 863
www.wassermann.pl

biuro@wassermann.pl

20 lat z energią z natury 

m Rakoniewice
Dnia 26 listopada  2019 roku  
odbyło się ostatnie w tym 
roku  spotkanie  Dyskusyjnego  
Klubu Książki. Tematem  spo-
tkania  była książka  pt. „Ma 
być czysto”  Anny  Cieplak.

„Ma być  czysto” -  najlep-
szy  literacki debiut roku. Bez 
ściemniania o wschodzeniu w 
dorosłość we  współczesnej 
Polsce. O dziewczynach, o 
których  mówi się źle  i 
brudzie prowincji, gdzie o 
być, albo nie być może  zde-

cydować złośliwa plotka. 
Przejmująca powieść Anny 
Cieplak opowiada o Polsce, 
jakiej nie znamy. O dorosłych, 
którzy są bardziej bezradni 
niż dzieci i dzieciach, które  
muszą  dźwigać  odpowie-
dzialność  dorosłych. Jakby 
życie nie było wystarczająco 
trudne, nad losem ich wszyst-
kich czuwa zmęczony kurator, 
wielkie państwo polskie.

Na następne spotkanie za-
praszamy 28 stycznia 2020 
roku  o godz.11.00

m Rostarzewo
13 grudnia 1981 roku Generał 
Jaruzelski wprowadził stan 
wojenny. 16 grudnia tego roku 
doszło do pacyfikacji kopalni 
„Wujek” w której jako górnik 
pracował Zenon Zając z Ce-
gielska koło Rostarzewa. 

W tym tragicznym dniu 
zginęło 9 górników, którzy 
protestowali przeciwko wła-

dzom PRL. Zostali zastrzeleni 
z zimną krwią przed kopalnią 
„Wujek”.  Pojechał za chle-
bem , młody i pełen życia  a 
przywieźli Zenka w trum-
nie. Mordercy tych górników 
nie ponieśli odpowiedniej 
kary. Mieszkańcy Rostarzewa 
będą obchodzić 16 grudnia 38 
rocznicę zbrodni jak mówią 
„Naszego Zenka”

Franciszek Gwardzik

„Ma być  czysto”38 rocznica zbrodni 
Zenona Zająca

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

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

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

WEZMĘ  W DZIERŻAWĘ 

ZIEMIĘ - KLASA  III,IV,V

POWIAT NOWY TOMYŚL I WOLSZTYN

 TEL. 693 125 594
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    WALDI ZAKŁADY MIĘSNE  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

    ul. Powstańców Chocieszyńskich 97,  Grodzisk Wlkp.

waldigrodzisk.com

Wszystkim naszym Klientom 
i współpracownikom
życzymy zdrowych 
i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów 
w Nowym Roku

Zapraszamy do naszych sklepów

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

SPRZEDAŻ FAJERWERKÓW

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

tel. 508 155 574      510 235 065

HURT      DETAL

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

CHOINKI ŻYWE 

Najserdeczniejsze życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

wielu pięknych i pełnych ciepła chwil,
które przyniosą radość i wzruszenie

oraz wzajemnej życzliwości i optymizmu
w nadchodzącym Nowym Roku

    
     życzy
 Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Grodzisku Wielkopolskim wraz z pracownikami

Zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 
Nowego 2020 Roku 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

Niech zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu.
Region Wielkopolska

a Sklep firmowy nr 1   – ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 2   – ul. Powstańców Chocieszyńskich 11, Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 3   – os. Wojska Polskiego (butiki), Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 4   – plac Powstańców Wielkopolskich 30, Rakoniewice
a Sklep firmowy nr 5   – ul. Poznańska 5, Nowy Tomyśl
a Sklep firmowy nr 6   – ul. Ogrodowa 1, Grodzisk Wlkp.
a Sklep firmowy nr 7   – ul. Dworcowa 2, Kargowa
a Sklep firmowy nr 8   – ul. Swoboda 21, Poznań
a Sklep firmowy nr 9   – ul. Głogowska 13, Świebodzin
a Sklep firmowy nr 10 – Targowisko, Świebodzin
a Sklep firmowy nr 11 – ul. Mostowa 4b, Zbąszyń
a Sklep firmowy nr 12 – ul. Poznańska 13, Trzciel
a Sklep firmowy nr 13 – ul. Wł. Sikorskiego 22, Pszczew
a Sklep firmowy nr 14 – ul. Słowackiego 9C/2, Wolsztyn

Tel.  68-3860-966

ZBĄSZYŃ
Plac Wolności 2

PRZY MŁYNIE
BISTRO

Catering, 
imprezy plenerowe
ANNA CZESKA

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

kom. 600 335 837
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Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

W dniach 6-8 grudnia w Opa-
lenicy  odbywał się 5. Jarmark 
Świąteczny.  Na opalenickim 
Rynku stanęła scena, a wokół 
niej specjalne jarmarkowe 
stoiska, na których można 
było zaopatrzyć się w bożo-
narodzeniowe przysmaki ser-
wowane przez poszczególne 
Koła Gospodyń Wiejskich z 
terenu gminy, sekcję kulinar-
ną UTW czy przygotowane 
przez uczniów, ich rodziców 
oraz nauczycieli świąteczne 
dekoracje. 

A wszystko to w blasku 
przepięknej iluminacji, która 
premierowo rozbłysła wła-
śnie pierwszego dnia Jarmar-
ku przy dźwiękach koncertu 
Opalenickiej Orkiestry Dętej. 
Tradycją stało się już odpala-
nie ogromnej choinki i innych 
dekoracji właśnie na rozpo-
częcie imprezy. Na jarmarko-
wej scenie zaprezentowali się 
uczniowie z gminnych pla-
cówek oświatowych, lokalne 
zespoły muzyczne, śpiewacze 
orz formacje taneczne.  Gwiaz-
dą piątkowego wieczoru była 
Opalenicka Grupa Wokalną 
pod kierownictwem Leszka 
Górki, która zaprezentowa-
ła świąteczno- rozrywkowy 

repertuar.  Z kolei w sobotę 
Anna Kalczyńska wraz z ze-
społem przeniosła wszystkich 

w świat znanych i lubianych 
przeboi  Anny Jantar. Na-
tomiast niedzielny wieczór 

zdominowały włoskie hity w 
wykonaniu grupy Azzurro. 

PL

Magiczny czas za nami
V Jarmark Świąteczny
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Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

W dniu 3 grudnia 2019r. w 
Starostwie Powiatowym w 
Grodzisku Wlkp. podpisano 
umowę z firmą INFRAKOM 
Kościan Sp. z o.o. Sp. ko-
mandytowa, na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiato-
wej nr 3579P Wioska – Gnin 
– Kobylniki – Grodzisk Wlkp. 

na odcinku od granicy gminy 
do ulicy środkowej wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej 
– etap II”.

Wartość podpisanej umowy 
wynosi 4.174.921,72 zł. Powiat 
Grodziski na to zadanie otrzy-
mał dofinansowanie z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

Podpisanie umowy 
na inwestycje drogową

W czwartek, 5 grudnia 
2019 roku, w Rakoniewi-
cach, odbyło się uroczyste 
przekazanie nowo zaku-
pionych, w pełni przystoso-
wanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych pojaz-
dów marki Ford Custom. 

Samochody zostały zakupione 
w ramach dofinansowania 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Łączny koszt 
zakupu jednego samochodu 
wyniósł ok. 155 349 zł, z cze-
go dofinansowanie z PFRON 
wyniosło – 80 000 zł, Powiat 
Grodziski wraz z gminami 
powiatu przekazał 52 000 zł. 
Stowarzyszenia prowadzące 
Warsztaty Terapii Zajęciowej: 
Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Serce z Rakoniewic oraz 
Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w 
Grodzisku Wielkopolskim 

przekazało kwoty 23 349,00 zł.
W uroczystym przekazaniu 

busów uczestniczyli przed-
stawiciele samorządów wo-
jewódzkiego, powiatowego 
i gminnego oraz instytucje 
wspierające i współpracujące 

na co dzień z WTZ, a także 
sami uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

Aktu poświęcenia doko-
nali: ks. Daniel Litkowski 
proboszcz parafii w Rako-
niewicach oraz ks. Cezary 

Bukowski, proboszcz parafii 
w Grodzisku Wielkopolskim.

Podczas uroczystości padło 
wiele ciepłych słów i podzię-
kowań. Po przemówieniach 
zaproszonych gości, swoje 
zdolności, w części artystycz-
nej zaprezentowali uczestnicy 
warsztatów.

Słowa podziękowania za 
udzielone wsparcie i przekaza-
nie busów na potrzeby tych pla-
cówek, w imieniu całej społecz-
ności Warsztatów, przekazały: 
prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Serce w Rakoniewi-
cach – Katarzyna Krysmann 
oraz Przewodnicząca Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w 
Grodzisku Wielkopolskim – 
Anna Hoffman.

Nowoczesne busy będą 
służyły uczestnikom Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w 
Grodzisku Wielkopolskim i 
Rakoniewicach.

Nowe busy dla uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej
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ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 560 zł /tona 
a blacha 410 zł/tona
a puszka 3,00 zł/kg 

SKUP ZŁOMU

Sprzedam pianino 
 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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Materiał przygotował: Wydział Rozwoju i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu

Wicestarosta nowotomyski 
Marcin Brambor, dyrektor 
SP ZOZ w Nowym Tomyślu 
Tomasz Przybylski wraz ze 
Świętym Mikołajem złożyli 
w piątek, 6 grudnia radosną 
wizytę w nowotomyskim 
Szpitalu Powiatowym. Odwie-

dzili wszystkich pacjentów, 
zarówno tych dużych, jak i 
małych. 

Bez wątpienia jednak naj-
więcej radości wizyta przynio-
sła najmłodszym pacjentom. 
Serdecznie dziękujemy Świę-
temu Mikołajowi za wspa-

niały, płynący z głębi serca 
szlachetny gest. Jednocześnie 
dziękujemy młodzieży z Ze-
społu Szkół Technicznych w 
Grodzisku Wlkp., która zor-
ganizowała zbiórkę i również 
odwiedziła milusińskich w 
nowotomyskim szpitalu.

W środę, 4 grudnia wicesta-
rosta nowotomyski Marcin 
Brambor gościł w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Tomy-
ślu grupę uczniów z Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Przed-
szkola w Zębowie. Podczas 
wizyty uczniowie poznali 
historię powiatu oraz zasady 
funkcjonowania poszczegól-
nych wydziałów i jednostek 
organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego.

Uczniowie mieli także oka-
zję dowiedzieć się, jakie spra-
wy można załatwić w Staro-
stwie Powiatowym. Zobaczyli 
salę narad, biuro paszportów, 
a na zakończenie wicestarosta 
zaprosił młodzież do swojego 
gabinetu gdzie opowiedział o 
głównych działaniach, które 
realizuje powiat nowotomyski.
Z młodzieżą przyjechał Radny 
Rady Powiatu Nowotomy-
skiego Adam Pilc. Dzieciom 
towarzyszył ksiądz proboszcz, 
a jednocześnie nauczyciel 
w zębowskiej szkole Adrian 
Bączyński.

Mikołaj w szpitalu Z wizytą w Starostwie

We wtorek, 3 grudnia w hali 
Widowiskowo-Sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 
3 im. Feliksa Szołdrskiego w 
Nowym Tomyślu odbyły się 
IX Igrzyska dla osób niepeł-
nosprawnych. 

W konkurencjach przygoto-
wanych przez nauczycieli i 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. Feliksa Szołdrskie-
go w Nowym Tomyślu oraz pra-
cowników PCPR rywalizowało 
ze sobą siedem drużyn.

W imprezie brali udział 
członkowie Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów: Koło nr 1 w 
Nowym Tomyślu, Koło nr 
6 w Brodach, Koło nr 5 w 
Bukowcu, Koło nr 4 w Ku-
ślinie, Oddział Rejonowy w 
Opalenicy, Zarząd Rejonowy 
w Nowym Tomyślu oraz 
uczestnicy Domu Dziennego 
Pobytu w Nowym Tomyślu.

Zespoły rywalizowały ze 
sobą w konkurencjach arty-
stycznych oraz sportowych 
m.in.: biegu kelnera, nartach 
biegowych oraz śnieżnych 
kulach. Pierwsze miejsce zajął 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Koło 
nr 6 w Brodach, drugie miejsce 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Koło nr 
4 w Kuślinie, a trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Opalenicy.

Na trybunach, oprócz kibi-
ców dopingujących swoje dru-
żyny zasiedli przedstawiciele 
lokalnych władz samorządo-
wych. Powiat nowotomyski 
reprezentował starosta nowo-
tomyski Andrzej Wilkoński, 
który dokonał oficjalnego 

otwarcia olimpiady. To kolejna 
sportowa inicjatywa dla osób 
starszych z powiatu nowoto-
myskiego, której głównym 
organizatorem jest Zarząd 
Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Nowym Tomyślu przy 
współpracy z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Tomyślu, Szkołą 
Podstawową nr 3 im. Feliksa 
Szołdrskiego w Nowym To-
myślu, Starostwem Powiato-
wym w Nowym Tomyślu oraz 
Urzędem Miejskim w Nowym 
Tomyślu.

IX Igrzyska dla osób niepełnosprawnych

W piątek, 6 grudnia w 
holu Starostwa Powiatowe-
go podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopo-
mocy w Nowym Tomyślu 
udekorowali - własno-
ręcznie przygotowanymi 

ozdobami świątecznymi 
- choinkę. Podczas wizyty 
w Starostwie przekazano 
również samorządowcom 
piękne życzenia świątecz-
ne, za które serdecznie 
dziękujemy.

Choinka ubrana
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Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

Nowy Tomyśl – Biesenthal, 
20 lat współpracy, partner-
stwa i przyjaźni – to hasło 
przewodnie uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu, która odbyła się 
w dniu 25 listopada 2019 r. 
Sesję zwołano z okazji wy-
jątkowej rocznicy – 20-lecia 
współpracy partnerskiej 
pomiędzy Nowym Tomyślem 
a Biesenthal. 

Na zaproszenie Burmistrza 
Nowego Tomyśla oraz Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
do sali konferencyjnej hotelu 
Hi-Fi przybyli przedstawicie-
le gminnych i powiatowych 
władz samorządowych, delega-
cja samorządowców z Niemiec, 
przedstawiciele organizacji 
sportowych, kulturalnych, dy-
rektorzy szkół, jednostek OSP 
oraz ludzie kultury, którzy w 
ciągu ostatnich 20 lat budowali 
partnerstwo pomiędzy Nowym 
Tomyślem i Biesenthal. Nie za-
brakło również przedstawicieli 
strony polskiej i niemieckiej, 
którzy w 1999 roku zainicjowali 
tą wieloletnią współpracę. 

Uroczysta sesja Rady Miej-
skiej rozpoczęła się od wystą-

pienia Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Marka Ratajczaka, 
którzy przybliżył zebranym 
historię nawiązania współ-
pracy partnerskiej. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Nowego 
Tomyśla Włodzimierz Hibner, 
który podkreślił przytoczył 
plany współpracy na dalsze 
lata. Po przedstawicielach no-
wotomyskiego samorządu głos 
zabrał Dyrektor Urzędu Bie-
senthal-Barnim Andre Nedlin. 

Najważniejszym punktem 
uroczystej sesji Rady Miej-
skiej było podjęcie uchwały 
w sprawie nadania nazwy 
ronda położonego na terenie 
miasta Nowy Tomyśl. Po 
zreferowaniu projektu uchwały 
przez jej wnioskodawcę – 
Burmistrza Nowego Tomyśla, 
przystąpiono do głosowania. 
Obecni na uroczystości radni 
Rady Miejskiej jednogłośnie 
przyjęli uchwałę. Tym samym 
nowo powstałe rondo na 
skrzyżowaniu ulic: 3 Stycznia, 
Ślósarskiego i Janusa będzie 
nosić nazwę Rondo Miasta 
Partnerskiego Biesenthal. Sta-
nowić ono będzie pamiątkę 
20-lecia partnerstwa pomiędzy 
regionami. 

Z okazji jubileuszu part-
nerstwa zostały przygotowane 
księgi pamiątkowe, obrazujące 
20 lat współpracy pomiędzy 
Nowym Tomyślem i Biesen-
thal. W księgach umieszczo-
no uroczysty akt odnowienia 
współpracy, który wspólnie 
podpisali Burmistrz Nowego 
Tomyśla oraz Dyrektor Urzędu 
Biesenthal-Barnim. 

Dla upamiętnienia 20-lecia 
współpracy partnerskiej wy-
bity został specjalny medal 
pamiątkowy z wizerunkiem 
siedziby Urzędu Miejskiego w 
Nowym Tomyślu oraz zabyt-
kowego ratusza w Biesenthal. 
Burmistrz Włodzimierz Hibner 
wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej wręczyli pamiątkowe 
medale wszystkim gościom, 
którzy przybyli na uroczystość. 

Drugiego dnia pobytu dele-
gacja niemiecka udała się do 
Parku im. Feliksa Szołdrskiego. 
Na miejscu Burmistrz Nowego 
Tomyśla oraz Dyrektor Urzędu 
Biesenthal wspólnie odsłonili 
pamiątkową tabliczkę przy 
drzewie partnerstwa. Drzewo – 
mamutowiec olbrzymi zostało 
przekazane w darze od samo-
rządu Biesenthal. 

Rozpoczęły się roboty budow-
lane związane z rozbudową 
żłobka Złoty Promyk w No-
wym Tomyslu. Po zakończeniu 
inwestycji liczba dostepnych 
miejsc dla dzieci zwiększy się 
do 155 (obecnie 75 miejsc).

W Parku Feliksa przepro-
wadzono utwardzanie części 
alejek. Odcinki dróg zostały 
wyrównane miałem granito-
wym wraz z zagęszczeniem. 
Przeprowadzone prace po-
prawią komfort spacerowania 
uzytkownikom parku.

Do końca 2019 roku zosta-
nie przeprowadzony remont 
ścieżki rowerowej prowadzą-
cej do Wąsowa. Koszt inwe-
stycji to ponad 400 000,00 zł 

G m i n a  Now y  Tomyś l 
otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 44 768,00 zł, na 

realizację zadania pod nazwą 
„Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych na terenie gmi-
ny Nowy Tomyśl przy jeziorku 
w Sękowie”. Całkowita war-
tość projektu: 70 356,00 zł. 
Inwestycja polegać będzie na 
zagospodarowaniu terenów 
rekreacyjnych poprzez mon-
taż stanowisk do grillowania, 
ławek, koszy na śmieci oraz 

stojaków dla rowerów. 
Trwa budowa nowotomy-

skiego lodowiska. Zakończono 
prace związane z budową 
namiotu. W  następnej części 
przewidziane są prace we-
wnątrz. W okresie zimowym 
obiekt będzie pełnił funkcję 
lodowiska, natomiast latem 
zintegrowanego boiska mul-
tisportowego. 

Dwie dekady niezwykłego partnerstwa

Najnowsze inwestycje w Gminie 

W dniu 4 grudnia br. w Sali 
Ślubów mieszczącej się w 
Nowotomyskim Ośrodku 
Kultury odbyła się uroczy-
stość z okazji jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeń-
skiego. Spotkanie prowa-
dziła kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Beata 
Jakubowska, a uroczystego 
wręczenia medali za wielo-
letnie pożycie małżeńskie 
dokonał burmistrz Włodzi-
mierz Hibner. 

W tym roku swoje złote gody 
świętowało 37 par małżeń-
skich z gminy Nowy Tomyśl, 
które wcześniej wyraziły zgo-
dę na wszczęcie procedury na-
dania medali przez Prezydenta 
RP. Pół wieku wspólnego życia 
świętowali: Irena i Janusz Ba-
nachowie, Danuta i Kazimierz 
Bińkowie, Maria i Stanisław 
Błachowiakowie, Bogumiła 
i Jerzy Cichy, Bożena i Józef 
Dolatowie, Waleria i Miro-
sław Dolińscy, Urszula i Józef 
Frąckowie, Halina i Adam 
Frąckowiakowie, Grażyna i 
Ignacy Galasowie, Halina i 
Mieczysław Gołąbkowie, Ur-
szula i Roman Gołębiewscy, 
Dorota i Ryszard Grześko, 
Halina i Stanisław Kamiń-
scy, Irena i Stanisław Kawa, 
Regina i Jerzy Klimko, Maria 
i Piotr Kłyszowie, Maria i 
Leszek Księżnikowie, Barbara 
i Eugeniusz Kuczowie, Anna 
i Aleksy Lemańscy, Bar-
bara i Franciszek Łukowie, 
Stefania i Czesław Maćko-

wiakowie, Lucyna i Ryszard 
Mrozikowie, Teresa i Jerzy 
Nowaccy, Urszula i Włady-
sław Nowakowie, Stefania i 
Piotr Olejniczakowie, Maria 
i Czesław Pęczkowscy, Hen-
ryka i Mirosław Patanowie, 
Halina i Stanisław Pilarczy-
kowie, Małgorzata i Ludwik 

Polusowie, Henryka i Zdzi-
sław Przybylakowie, Alina i 
Bogdan Szubowie, Stefania i 
Waldemar Tchórzewscy, Ja-
nina i Wojciech Trębaczowie, 
Władysława i Marian Urba-
niakowie, Regina i Henryk 
Wittchenowie, Bogusława i 
Marian Wojdaccy. 

Zakończył się remont tarasu oraz 
schodów do Nowotomyskiego 
Ośrodka Kultury. Inwestycja 
poprawiła estetykę oraz bezpie-
czeństwo wejścia do budynku. 

Zamontowanie nowoczesnego 
podnośnika zwiększyło dostęp-
ność domu kultury dla osób 
niepełnosprawnych, seniorów 
oraz osób z małymi dziećmi. 

Całkowity koszt remontu 
wyniósł 320 000,00 zł. Na ten 
cel Nowotomyski Ośrodek Kul-
tury otrzymał dotację z Gminy 
Nowy Tomyśl w wysokości 
162 000,00 zł, a także dofinan-
sowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach programu 
Infrastruktura Domów Kultury 
(158 000,00 zł). 

Złoty Jubileusz 

Schody i taras już gotowe!
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Pod koniec października w 
Grodzisku Wlkp. ruszyły  
spotkania dla kobiet, które 
organizowane są pod nazwą 
Klub Kobieta i Pieniądze. 
Takie kluby działają już 
od ponad dwóch lat w całej 
Polsce. 

Skoro można nauczyć się pi-
sać, czytać, czy gotować, to 
dlaczego by nie nauczyć się 
zarządzać swoimi pieniędz-
mi? W końcu to temat, któ-
ry dotyczy każdego z nas 
nie mniej niż inne życiowe 
umiejętności. Spotkania z 
„edukacją finansową” będą 
odbywać się w Grodzisku 
Wlkp., a od stycznia także w 
Wolsztynie – regularnie, raz w 
miesiącu. Jeśli jesteś kobietą 
i chcesz przestać marzyć o 
niezależności finansowej, a 
zacząć ją sama budować z 
tym, co masz, to koniecznie 
przeczytaj, na czym polega 
udział w takich spotkaniach 
i co możesz zrobić, by móc 
powiedzieć o sobie: Pieniądze 
się mnie trzymają!

Jako, że zarządzania pie-
niędzmi przeważnie nie uczy 
się w szkołach, większość 
naszych decyzji finansowych 
opieramy na zwyczajach wy-
niesionych z domu, wyprak-
tykowanych, czy zasłyszanych. 
Pieniądze to temat delikatny i 
zwykle rzadko poruszany w 
codziennych rozmowach, choć 
dotyczy tak naprawdę każdego, 
kto zarabia lub przynajmniej 
wydaje. Stąd coraz większą 
popularnością w Internecie 
cieszą się kursy zarządzania 
pieniędzmi, które pomagają 
nie tylko więcej zarabiać, 
ale uporządkować finansowe 
sprawy. Nowe technologie dają 
nam dostęp do aplikacji, które 
ułatwiają kontrolę wydatków. 
Udowodniono jednak, że naj-
większe znaczenie dla efektów 
przy zmianie nawyków ma 
wsparcie społeczności, która 
ma podobny cel i nad nim 
wspólnie pracuje. Tak powstał 
kurs dający podstawy wiedzy 
o finansach dla kobiet, stwo-
rzony przez kobietę Dominikę 
Nawrocką– ekonomistkę z 
wykształcenia, przedsiębiorcę 
z doświadczenia, ale też mamę 
i żonę, która postanowiła po-
dzielić się zdobywaną przez 
lata wiedzą i ułatwić innym 
kobietom kontrolę nad finan-
sami w codziennym funkcjo-
nowaniu. 

Pieniądze a marzenia
Cykl spotkań w Grodzisku 
Wlkp. od niedawna zaczęła 
prowadzić kobieta, która w 
Wolsztynie przeszła cały taki 
kurs i postanowiła, że chce 
podzielić się tą wiedzą, bo 
doświadczyła jak bardzo uła-
twia to funkcjonowanie i daje 
spokój myślenia przynajmniej 
w sferze finansowej, kiedy 
wystarczy robić to, co się wie, 
że należy, by ten spokój sobie 
zbudować. Na spotkaniu Klubu 
w listopadzie poruszany był 
temat, który na pierwszy rzut 
oka nie wydaje się finansowy, 
bo była mowa o marzeniach. 
Okazuje się, że ma on jednak 
ogromne znaczenie w men-
talnym nastawieniu wobec 
pieniędzy i pozwala zdać sobie 
sprawę, czy to my służymy 
pieniądzom, czy one nam? 
Jeśli nie marzymy, to nie wie-
my  dokąd zmierzamy, także 
finansowo. Nie mamy celów 
albo nie wiemy, ile potrzebu-
jemy pieniędzy, aby je zreali-
zować. Kiedy nie mamy planu, 
nie podejmujemy działania. 
Stoimy w tym samym w miej-
scu, co oznacza, że z każdym 
kolejnym dniem cofamy się. 
Dlatego marzenia są dobre? 
Pobudzają nas do działania. - 

stwierdziła prowadząca Klub 
w Grodzisku Wlkp. Agnieszka 
Jurga – Ostatnie spotkanie 
Klubu w Grodzisku było oka-
zją do tego, by  swoje marzenia 
i cele przelać na papier i zasta-
nowić się, ile to kosztuje i czy 
nas stać na realizację marzeń? 
Na co dzień, ciągle zabiegane, 
nie mamy czasu na takie roz-
ważania. 

Głównymi  marzeniami  klu-
bowiczek, które uczestniczyły 
w tym spotkaniu okazały się 
być podróże np. do Australii, 
Meksyku, Hiszpanii czy Grecji 
oraz nauka języków obcych. 
Trudno się nie zgodzić, że zna-
jomość przynajmniej  jednego 
języka obcego to autentyczny  
pieniądz w rękach. Z drugiej 
strony jego znajomość przyda 
się w czasie podróżowania po 
świecie. Kiedy ma się kontrolę 
nad swoim budżetem, każdy z 
tych celów można dokładnie 
wycenić i rozłożyć pod wzglę-
dem finansowym realizację w 
czasie. Można przygotować 
grunt pod spełnienie marzenia. 
Realnie i bez straty dla całości 
budżetu, którym dysponuje się 
na co dzień. Między innymi 
tego uczy udział w spotka-
niach. 

Czego będzie można do-
wiedzieć się na kolejnym 
spotkaniu?
A jak to wygląda zazwyczaj? 
Często w ogóle nie podejmu-
jemy tematu realizacji marzeń, 
gdy nie udaje się zabezpieczyć 
środków na bieżące cele, dla-
tego na kolejnym spotkaniu 
Klubu, już w grudniu, będzie 
podjęty temat zarządzania 
domowym budżetem, który 
pomaga uzyskać kontrolę nad 
finansami, by niezależnie 
od wysokości miesięcznych 
wpływów umieć wygospo-
darować środki na wszystkie 
potrzebne cele, w tym na reali-

zację marzeń,  których koszty 
udało się określić na klubie w 
październiku. Na grudniowym 
spotkaniu w Grodzisku Wlkp. 
pt. Budżetowanie, czyli zarzą-
dzanie domowym budżetem 
uczestniczki poznają system 
rozporządzania pieniędzmi 
oraz praktyczne sposoby kon-
trolowania, monitorowania i 
planowania swoich wydatków 
w skali tygodnia, miesiąca, czy 
roku. Z metod opracowanych 
przez Dominikę Nawrocką, 
założycielkę klubów, z powo-
dzeniem korzystają już tysiące 

kobiet w całej Polsce. - reko-
menduje Ambasadorka Klubu 
w Grodzisku - Skoro im się 
udało, dlaczego miałoby nie 
udać się Tobie? Pomyśl, jak 
by to było mieć komfort pa-
nowania nad finansami na co 
dzień? Aby poznać ten system i 
nauczyć się go stosować – wy-
starczy przyjść na najbliższe 
spotkanie klubu. A najlepiej 
dołączyć na dłużej, aby mieć 
stale wsparcie w społeczności 
kobiet, które robią to, co Ty. 

Czym są Kluby 
Kobieta i Pieniądze ?
Krótko mówiąc to projekt 
rozwojowy dla kobiet, które 
chcą zwiększyć swoją  świa-
domość  finansową. Kluby 
zrzeszają kobiety, które chcą 
być niezależne i wolne finan-
sowo.  Spotykają się, wymie-
niają doświadczeniami, tworzą 
wspierającą się społeczność 
i edukują wg metody 7 Kro-

ków Edukacji Finansowej dla 
Kobiet, której autorką jest 
Dominika Nawrocka. 

Kluby to inicjatywa  ogólno-
polska i jest ich już ponad 40, 
a dwa są w fazie organizacji w 
Niemczech, bo tam też prze-
cież mieszkają nasze rodaczki. 

Dołączając do Klubów 
otrzymujemy 12 miesięcy 
nauki, podczas której przy-
swajamy konieczne elementy 
z zakresu finansów osobistych. 
Na spotkaniach Klubów mówi 
się o pieniądzach w sposób 
prosty i życiowy!

To świetna okazja do pozna-
nia innych inspirujących ko-
biet, nawiązania nowych zna-
jomości, otrzymania wsparcia 
i zrozumienia. Kobiety dowia-
dują się, co należy zrobić, aby 
pieniądze były ich życiowym 
sprzymierzeńcem. Nawiązują 
nowe relacje, zyskają wiedzę, 
odwagę i świadomość wielu 
spraw,  których zastosowanie 
w życiu pozwoli im uczynić 
swoje życie bardziej dostat-
nim, nawet jeśli przez jakiś 
czas będą dysponować tą samą 
wysokością budżetu, nauczą 
się nim tak gospodarować, 
by mieć go więcej na różne 
potrzeby. Wydawać pieniądze 
świadomie i bez wyrzutów 
sumienia. 

Jak wyglądają 
spotkania Klubu?
Spotkania odbywają się raz 
w miesiącu o godz. 18:00 i 
trwają około dwóch godzin. 

W trakcie robimy dużo ćwi-
czeń, liczymy na kalkulatorze, 
oglądamy video Dominiki 
Nawrockiej dedykowane do 
każdego spotkania, dysku-
tujemy nad bieżącym te-
matem, ale też  omawiamy 
swoje wnioski z wdrażania 
wiedzy od poprzedniego spo-
tkania. Nie pytamy nikogo  
o wysokość zarobków, czy 
stan posiadanego majątku. 
Wszystkie  ćwiczenia uczest-
niczka zabiera ze sobą, by w 
domu jeszcze raz przemyśleć 
poruszane kwestie, czy zro-
bić indywidualne obliczenia. 
Klub jest dla każdej z nas bez 
względu na poziom zarobków 
i wykształcenia. Bo trzeba 
umieć zarządzać dużą sumą, 
jak i małą. Najważniejsze 
to zrozumieć system, który 
niezależnie od wysokości 
dochodów sprawi, że uda 
nam się zbudować stabilność 
w finansach i zapobiec sytu-
acjom, które mogłyby nam 
zaszkodzić przez to, że w co-
dziennym zabieganiu zabrakło 
czasu, by się nimi zająć. 

Do klubu można dołączyć 
w dowolnym momencie i  
uczestniczyć w wybranych  
spotkaniach. Ukończenie ca-
łego cyklu zwieńczone zostaje 
wręczeniem certyfikatu. 

Całoroczny program spotkań 
Klubu Kobieta i Pieniądze:

1 miesiąc: Co mam dzisiaj w portfe-
lu, czyli szczerze jak na spowiedzi
2 miesiąc: Marzenia a � nanse, czyli 
ile kosztuje realizacja marzeń
3 miesiąc: Budżetowanie, czyli 
zarządzanie domowym budżetem
4 miesiąc: Finanse w związku, czyli 
jak żyć razem długo i szczęśliwie
5 miesiąc: Zadłużenie i inne przypad-
ki, czyli jak wyjść na prostą
6 miesiąc: Nowe źródła pieniędzy, 
czyli skąd wziąć dodatkową kasę

7 miesiąc: Dzieci a pieniądze, czyli 
kiedy i jak włączyć pieniądze w życie 
dzieci
8 miesiąc: Aktywa i pasywa, czyli jak 
rozsądnie budować swój majątek
9 miesiąc: Mądra gospodyni, czyli 
jak kontrolować domowe i � rmowe 
wydatki
10 miesiąc: Konieczne zabezpiecze-
nia, czyli ubezpieczenie, testament 
i inne
11 miesiąc: Inwestycje, co to jest i 
dlaczego tak się tego boimy
12 miesiąc: Królowa nieruchomości, 
czyli jak posiąść swoją pierwszą 
nieruchomość  inwestycyjną

Dlaczego postanowiłam 
założyć taki klub w Gro-
dzisku Wlkp. ?
Pierwszy raz styczność z te-
matem inteligencji finansowej 
miałam w 2015r. Dużo czy-
tałam  na ten temat. Kiedy 
powstał klub w Wolsztynie 
(X.2018) wiedziałam, że mu-
szę do niego wstąpić, by do-
wiedzieć się jeszcze więcej. 
I faktycznie, na spotkaniach 
jest dużo praktycznej wiedzy 
do zastosowania przez każdą 
z nas. Pigułki wiedzy pt. „in-
teligencja finansowa”  nie idzie 
zażyć raz i ok. - przestrzega 
Agnieszka Jurga - To tak nie 
działa. Spotkania są regularne, 
przez co stopniowo zachodzi 
w nas zmiana podejścia do 
pieniędzy, do wydawania ich, 
do rozmawiania o nich. Widzę 
na co dzień, że kobiety mają 
problem z kontrolowaniem 
wydatków i oszczędzaniem, 
rozmawianiem o podwyżce z 
szefem, nie wiedzą jak uzyskać 
dodatkowy dochód.  Często 
rozmowy o „kasie” z mężem, 
czy partnerem kończą się kłót-
nią. Tak nie musi być. Zarzą-
dzanie budżetem domowym 
należy zazwyczaj do kobiet. 
Dlaczego by nie robić tego le-
piej? Często Panowie w duchu 
naśmiewają się z nas, że mamy 
słabość do pieniędzy, trwoni-
my je i generalnie pieniądze 
się nas nie trzymają. Możemy 
zmienić ten stereotyp. Metody 
przedstawiane na spotkaniach 
naprawdę działają. Wypró-
bowałam je na sobie. Moim 
zdaniem każda młoda dziew-
czyna zaczynająca zarabiać 
własne pieniądze  powinna 
taki cykl spotkań ukończyć, a 
już na pewno młoda mężatka. 
Inicjatywa jest mi bardzo 
bliska dlatego postanowiłam 
zostać Ambasadorką Lokalną i 
założyć taki klub w Grodzisku 
Wlkp. by przekazać  zdobytą 
wiedzę innym kobietom.

Prywatnie jestem żoną, 
matką 2 córek (11 l i 2 l). 
Mieszkam w Rakoniewicach. 
Pracuję w firmie Ampol Ser-
wis Sp. z o. o. w Grodzisku 
Wlkp. na stanowisku spec. 
ds. zintegrowanych systemów 
zarządzania. Dodatkowo zaj-
muję się  sprzedażą ubezpie-
czeń w OVB oraz pełnię rolę 
Ambasadorki Lokalnej w 
Klubie Kobieta i Pieniądze. 
Lubię dzielić się wiedzą, bo 
wierzę, że im jej poziom jest 
wyższy, tym wyższa jest ja-
kość naszego życia.

  
Gdzie znaleźć informacje 
o spotkaniach klubu?
Klub ma swój fanpage na 
portalu Facebook pod nazwą 
„Klub Kobieta i Pieniądze 
Grodzisk Wielkopolski”, gdzie 
można  znaleźć informacje o 
terminach spotkań. Ponadto 
można skontaktować  się bez-
pośrednio  ze mną poprzez FB 
lub pod nr tel.: 512-768-940, 
e-mail: agnieszka.jurga@ko-
bietaipieniadze.pl

Termin grudniowego 
spotkania: 19.12.2019 r. 

Agnieszka Jurga i Katarzyna Krzyżan

Jak stać się kobietą, której pieniądze się trzymają? 

21-11-2019 w � rmie Ampol Serwis Sp. z o. o. przy ul. Fabrycznej 2 w Grodzisku Wlkp. odbyło się drugie spotkanie 
klubu pt. Marzenia a � nanse, czyli ile kosztuje realizacja marzeń? 

Klub jest dla każdej z nas bez względu na 
poziom zarobków i wykształcenia...
... Do klubu można dołączyć w dowolnym 
momencie i  uczestniczyć w wybranych  spo-
tkaniach.

„Klub jest dla każdej z nas bez względu na „Klub jest dla każdej z nas bez względu na 

... Do klubu można dołączyć w dowolnym „... Do klubu można dołączyć w dowolnym 
momencie i  uczestniczyć w wybranych  spo-

„
momencie i  uczestniczyć w wybranych  spo-
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Obwieszczenie Starosty Grodziskiego 
z dnia 25 listopada 2019r. 

o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie  z  art.  11d  ust.  5  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację  inwestycji  drogowej,  na  wniosek z  dnia  18  października  2019r.,  złożony przez  Pana
Gerarda Tomiaka - Burmistrza Rakoniewic, dla inwestycji p.n. 

„Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rakoniewice (Rakoniewice na stadion 

– ul. Sportowa i Słoneczna)”

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej: 

W wykazach zastosowano następujące oznaczenia: 
 przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, 
 w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, 
 tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 znakiem  podkreślenia  zaznaczono  numery  działek,  dla  których  przedłożono  oświadczenie  o  posiadanym

prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Gmina Rakoniewice 

Obręb: 0001- Rakoniewice 

ark. 2, działka o nr ewid.:  48/12, 48/13 (48/16, 48/17),  53/2,  60/1,  60/2, 61/4 (61/5, 61/6), 63/1
(63/8, 63/9), 63/5 (63/6, 63/7), 64/1, 65/1, 66/2 (66/3, 66/4), 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77/8
(77/11, 77/12), 78/1 (78/2, 78/3), 114/1 
Obręb: 0001 - Rakoniewice 

ark. 7, działka o nr ewid.: 582/33 

Jednocześnie informuję, że: 
 zgodnie  z  art.  11d ust.  9  i  10  ustawy,  z  dniem zawiadomienia  o  wszczęciu  postępowania  w
sprawie  wydania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej,  nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu
w  rozumieniu  przepisów  o  gospodarce  nieruchomościami.  Czynność  prawna  dokonana  z
naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna; 
 doręczenie  niniejszego  zawiadomienia  na  adres  wskazany  w  katastrze  nieruchomości  jest
skuteczne; 
 zgodnie z art.  11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie  wydania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  wnioskodawcy,
właścicielom lub  użytkownikom wieczystym nieruchomości  objętych  wnioskiem o  wydanie  tej
decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze
obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w Urzędzie Miejskim w
Rakoniewicach,  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w  Grodzisku
Wielkopolskim i Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach oraz w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2018r., poz. 2096 – ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia poprzez w/w obwieszczenie, tj. od dnia  29 listopada

2019r.; 
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić
Starostę Grodziskiego o każdej zmianie swojego adresu.  
 strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym
w  Grodzisku  Wielkopolskim  -  Wydział  Architektury  i  Budownictwa,  w  terminie  14  dni  od
otrzymania zawiadomienia (ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 44-52-528). 
 niniejsze  obwieszczenie  stanowi  dopełnienie  obowiązku  wynikającego  z  art.  10  w/w  ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego. 

Z up. STAROSTY
/-/

Wojciech Miler
p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
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Delegatura Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w Lubli-
nie 24 października 2019 r. 
wszczęła kontrolę na Uniwer-
sytecie Marii Curie -Skło-
dowskiej w Lublinie. Dotyczy 
ona realizacji projektu pn. 
„Ecotech-Complex - człowiek, 
środowisko, produkcja” finan-
sowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, Oś 
Priorytetowa Infrastruktura 
Sfery B+R, Działanie Rozwój 
ośrodków o wysokim poten-
cjale badawczym.

W ramach ww. projektu od 
23 lipca 2008 r. do 31 grudnia 
2015 r. za kwotę ponad 145 
milionów złotych w Lublinie 
przy ul. Głębokiej 39 powstał 

obiekt infrastruktury badaw-
czej o nazwie Centrum Eco-
tech-Complex o powierzchni 
11 072 m2, wyposażony w no-
woczesną aparaturę badawczą. 
Projekt jest wspólną inicjatywą 
5 najważniejszych jednostek 
prowadzących działalność 
naukowo-badawczą na terenie 
województwa lubelskiego i 
podkarpackiego tj. UMCS w 
Lublinie, Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie, Instytutu 
Agrofizyki PAN z siedzibą w 
Lublinie, Politechniki Rze-
szowskiej oraz Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Głównym 
celem powstania Centrum było 
stworzenie unikalnych warun-
ków do prowadzenia badań na-
ukowych i świadczenie usług 

badawczych na światowym 
poziomie. Badania miały być 
prowadzone przez interdyscy-
plinarne, wysokokwalifikowa-
ne zespoły naukowe w oparciu 
o najnowocześniejszą aparatu-
rę naukowo-badawczą. 32 mln 
zł kosztował zakup wysokopo-
lowego skanera rezonansu ma-
gnetycznego o indukcyjności 
pola magnetycznego 7 Tesli 
do zaawansowanych badań 
mózgu i obrazowania innych 
obszarów anatomicznych w 
obrębie całego ciała. Jest to 
jedyne tego typu urządzenie 
w Polsce, jedno z nielicznych 
w Europie.

Planowany termin zakoń-
czenia kontroli to 23 stycznia 
2020 r.

Przyjął 200 tys. zł łapówki, 
w zamian wydawał decyzje 
dotyczące warunków zabu-
dowy w stołecznej dzielnicy 
Włochy. Pieniądze wręczył 
znany warszawski deweloper. 
Mężczyźni usłyszą zarzuty w 
Prokuraturze Okręgowej w 
Warszawie.

Agenci z warszawskiej dele-
gatury CBA zatrzymali dwie 
osoby uwikłane w korup-
cyjny proceder. Na gorącym 
uczynku, tuż po przyjęciu 
200 tysięcy złotych zatrzyma-

no burmistrza warszawskiej 
dzielnicy Włochy. Pieniądze 
wziął od znanego dewelopera 
i jednocześnie przedsiębior-
cy budowlanego. Włodarz 
dzielnicy próbował ukryć 
gotówkę w garażu należącym 
do rodziny.

Burmistrz w zamian za 
łapówki wydawał decyzje 
administracyjne,  korzystne 
dla dewelopera, dotyczące 
warunków zabudowy. Podej-
mował się także załatwiania 
podobnych decyzji w innych, 

warszawskich urzędach. Z 
ustaleń śledztwa wynika, że 
była to już najprawdopodob-
niej kolejna transza przyjęta 
przez urzędnika. Funkcjo-
nariusze przeszukali gabinet 
burmistrza i siedziby firm 
należące do biznesmena. Tam 
zabezpieczono dokumenta-
cję, nośniki danych i kopie 
binarne, które będą stanowić 
dowody w sprawie. Mężczyźni 
trafili do Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie.

T. Brodowski CBA

Były policjant zatrzymany 
przez CBA w chwilę po przyję-
ciu pierwszej transzy łapówki. 
Dzisiaj usłyszy zarzuty w 
Prokuraturze Okręgowej w 
Gdańsku.

Funkcjonariusze gdańskiej 
delegatury CBA zatrzymali 
przedstawiciela miejscowej 
firmy ochroniarskiej, byłego 
funkcjonariusza Policji tuż 

po przyjęciu przez niego 50 
tys. zł, które miały stanowić 
pierwszą ratę obiecanej ko-
rzyści majątkowej. Pieniądze 
zapakowane w reklamówkę 
przekazano na jednym z gdań-
skich parkingów. Jak ustalili 
agenci CBA zatrzymany po-
woływał się na wpływy w 
Komendzie Głównej Policji i 
w zamian za 100 tys. zł podjął 

się pomyślnego załatwienia 
spraw karnych.

Funkcjonariusze przeszuka-
li siedzibę firmy oraz miejsce 
zamieszkania zatrzymanego, 
gdzie zabezpieczono doku-
mentację oraz nośniki danych. 
Zgromadzone materiały do-
wodowe i zatrzymany trafią 
do Prokuratury Okręgowej w 
Gdańsku.

Trzy osoby w rękach funk-
cjonariuszy CBA. Śledztwo 
dotyczy działania w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej i 
wyłudzenia co najmniej 200 
tys. zł.

Funkcjonariusze lubelskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzy-
mali trzy osoby. Wśród nich 
są dwie osoby zarządzające i 
przedstawiciel spółek realizu-
jących szkolenia. Prowadzone 
postępowanie dotyczy wy-
łudzenia w latach 2018-2019 
dotacji w ramach projektu 
realizowanego przez Lubelski 

Park Naukowo- Technologicz-
ny S.A. w Lublinie. Projekt 
,,Usługi rozwojowe dla MŚP 
w podregionie lubelskim” miał 
na celu poprawę konkuren-
cyjności oraz przystosowanie 
pracodawców i pracowników 
do zmian zachodzących w 
gospodarce.

Jak ustalono mechanizm 
przestępstwa polegał na wej-
ściu w porozumienie pomię-
dzy firmą szkolącą a przedsię-
biorcą i stworzeniu fikcyjnych 
dokumentów związanych z 
organizacją szkolenia, a w 
konsekwencji na otrzymanie 

zwrotu części kosztów dla 
przedsiębiorcy ubiegającego 
się o dotacje. Tym procede-
rem zatrzymani doprowadzili 
do niekorzystnego rozporzą-
dzenia mieniem Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego w 
kwocie co najmniej 200 tys. zł.

Agenci CBA przeszukali 
mieszkania oraz biura za-
trzymanych. Zgromadzony 
materiał zostanie przekazany 
do zamojskiej Prokuratury 
Okręgowej, która nadzoruje 
toczące się postępowanie. Jest 
to pierwsza realizacja w tym 
postępowaniu.

Funkcjonariusze krakowskiej 
delegatury CBA prowadzą 
postępowanie dotyczące po-
woływania się na wpływy 
m.in. w administracji samo-
rządowej oraz w Zarządzie 
Budynków Komunalnych w 
Krakowie i podejmowania się 
bezprawnego pośrednictwa w 
załatwieniu najmu lub kupna 
nieruchomości usytuowanych 
w trakcyjnych częściach Kra-
kowa. Do zdarzeń dochodziło 
w latach 2015–2017.

Wśród zatrzymanych jest 
osoba z kierownictwa Za-
rządu Budynków Komunal-

nych w Krakowie, której 
zarzuca się powoływanie się 
na wpływy, przekroczenie 
uprawnień i niedopełnie-
nie obowiązków w zakresie 
wytworzenia i podpisania 
protokołów poszczególnych 
ofert z przetargu na wynajem 
lokali mieszkalnych o po-
wierzchni przekraczającej 80 
m2 z marca 2016 roku oraz 
przyjęcie obietnicy korzyści 
majątkowej w wysokości 20 
tyś zł. Pozostali zatrzymani 
usłyszą zarzuty udzielenia 
pośrednikom 20 tys. zł ko-
rzyści majątkowej w zamian 

za załatwienie w Zarządzenie 
Budynków Komunalnych w 
Krakowie wygrania przez 
nich aukcji na wynajem lo-
kalu użytkowego przy ul. Św. 
Krzyża  w Krakowie.

Wszyscy usłyszą zarzuty w 
Prokuraturze Okręgowej w 
Krakowie.

Funkcjonariusze CBA za-
bezpieczają materiał dowo-
dowy w miejscach pracy i 
zamieszkania zatrzymanych, 
jak również w kilku wydzia-
łach Urzędu Miasta Krakowa.

Dotychczas zarzuty w spra-
wie przedstawiono 20 osobom.

Agenci Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali 
trzech członków zorgani-
zowanej grupy przestępczej 
wyłudzającej VAT na wielką 
skalę.

Funkcjonariusze Central-
nego Biura Antykorupcyjnego 
z Białegostoku zatrzymali 
w województwie łódzkim 
trzy osoby działające w ra-
mach zorganizowanej grupy 
przestępczej wyłudzającej 
VAT. Zatrzymane osoby brały 
udział w transakcji związanej 
z przejęciem przez grupę prze-
stępczą spółki z koncesją na 
obrót paliwami płynnymi tzw. 
koncesja OPC aby w toku dal-
szych przestępczych działań 

za jej pomocą dokonać wyłu-
dzenia nienależnego zwrotu w 
podatku VAT w kwocie ponad 
100 milionów złotych.

Wskazana kwota stanowiła 
wartość podatku VAT wynika-
jącą z wystawionych uprzednio 
przez innych członków grupy 
fałszywych faktur na kwotę 
prawie pół miliarda złotych, a 
dokumentujących fikcyjny ob-
rót setkami tysięcy telefonów 
komórkowych.

W wyniku działań prokura-
tury oraz CBA nie doszło do 
uszczuplenia po stronie Skarbu 
Państwa, środki te pozostały w 
budżecie.

Zatrzymane osoby zostały 
przewiezione do siedziby Pro-

kuratury Krajowej w Białym-
stoku gdzie usłyszały zarzuty 
m.in. działania w zorganizo-
wanej grupie przestępczej.

Śledztwo ma swój początek 
w maju 2017 r. Wówczas to 
w wyniku podjętych działań 
zatrzymano 3 osoby związane 
z wystawieniem fikcyjnych 
faktur na ponad 300 tysię-
cy telefonów komórkowych. 
Ostatnie zatrzymania miały 
zaś miejsce we wrześniu br., 
wówczas to zatrzymano szefa 
grupy przestępczej i jedocze-
śnie głównego organizatora 
przestępczego procederu. W 
stosunku do tej osoby Sąd 
Rejonowy w Białymstoku za-
stosował tymczasowy areszt.

Trzy osoby związane z działal-
nością jednej z warszawskich 
spółek zatrzymane przez Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne. 
W tle śledztwo dotyczące 
korupcji i powoływania się 
na wpływy w instytucjach 
państwowych.

Funkcjonariusze krakow-
skiej delegatury CBA prowa-
dzą śledztwo w sprawie po-
dejmowania się pośrednictwa 
w załatwieniu spraw w zamian 
za korzyści majątkowe, przy 
powoływaniu się na wpływy 

w instytucjach państwowych, 
samorządowych i innych, wo-
jewództwa małopolskiego 
oraz udzielania korzyści ma-
jątkowych osobom pełniącym 
funkcje publiczne. Zarzuty w 
tej sprawie usłyszało 21 osób, 
w tym były senator RP VIII 
kadencji.

Do tej sprawy agenci CBA 
zatrzymali kolejne trzy osoby 
powiązane obecnie bądź też 
w przeszłości z jedną z war-
szawskich spółek. Wszystko 
wskazuje na to, że zatrzymani 

udzielili korzyści majątkowe 
w formie darowizny na rzecz 
wskazanych fundacji, bądź też 
złożyli obietnicę ,,gratyfika-
cji”, w zamian za podjęcie się 
pośrednictwa byłego senatora 
w załatwieniu korzystnego 
dla tej spółki rozstrzygnięcia 
przetargu. Ustalenia śled-
czych wskazują, że zatrzymani 
złożyli obietnicę udzielenia 
korzyści majątkowej w kwocie 
1 mln zł pod zakup gruntów, 
na których miało zostać wy-
budowane Centrum Autyzmu.

Cztery osoby zatrzymane 
przez funkcjonariuszy CBA 
w związku z realizacją 
inwestycji w Lublinie. W 
zamian za ..pomoc” ocze-
kiwali milionowej łapówki 
ukrytej w zawartej z nimi 
umowie.

Funkcjonariusze lubelskiej 
delegatury Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego zatrzymali, 
w oparciu o materiały wła-
sne, czterech mieszkańców 
Lublina. Zgromadzony przez 
śledczych materiał dowo-

dowy wskazuje, że osoby te 
działały w porozumieniu i 
powoływały się na wpływy 
w instytucjach państwowych 
i samorządowych, m.in. w 
Urzędzie Miasta Lublin. Jak 
ustalili funkcjonariusze CBA 
mężczyźni podjęli się zała-
twienia pozwolenia na budowę 
i wymaganych prawem zgód w 
związku z budową wieżowca 
przy ul. Zana w Lublinie w 
zamian za korzyść majątkową 
w wysokości 1 mln zł.

Trzech z podejrzanych męż-
czyzn spotkało się po południu 

w celu podpisania umowy 
na wykonanie wszelkiej do-
kumentacji umożliwiającej 
przeprowadzenie inwestycji. 
Natomiast w kosztach umo-
wy została ujęta wcześniej 
uzgodniona kwota korzyści 
majątkowej. Wszyscy zostali 
zatrzymani przez agentów 
CBA w chwili podpisywania 
umowy. Czwarta osoba zo-
stała zatrzymana w miejscu 
zamieszkania.

Zgromadzone materiały zo-
staną przedstawione Prokura-
turze Okręgowej w Zamościu.

Kontrola Uniwersytetu

Przyjął 200 tys. łapówki

Obiecywał załatwienie 
śledztwa za 100 tys. zł

Wyłudzili 200 tys. zł.

Nielegalne pośrednictwo kupna

Wyłudzili 100 milionów złotych

Łapówki za ,,pomoc” 

Oczekiwali milionowej łapówki

Podejrzani o poświadczenie 
nieprawdy w dokumentach 
przetargowych zatrzymani 
przez funkcjonariuszy CBA.

Kierownik Referatu Obsługi 
Mieszkańców ZBK w Krako-
wie i jego zastępca zatrzymani 
przez funkcjonariuszy kra-
kowskiej delegatury Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. 
Czynności mają związek ze 
śledztwem dotyczącym powo-
ływania się na wpływy m.in. w 
administracji samorządowej 

oraz w Zarządzie Budynków 
Komunalnych w Krakowie i 
podejmowania się bezprawne-
go pośrednictwa w załatwieniu 
najmu lub kupna nieruchomo-
ści usytuowanych w atrakcyj-
nych częściach Krakowa.

Zatrzymane osoby usły-
szą zarzuty w Prokuraturze 
Ok ręgowej w K rakowie. 
Wszystko wskazuje na to, że 
już po wszczęciu śledztwa 
w przedmiotowej sprawie i 
czynnościach CBA przepro-

wadzonych w ZBK w Krako-
wie, zatrzymani poświadczyli 
nieprawdę w protokołach po-
szczególnych ofert złożonych 
w przetargu na wynajem lokali 
mieszkalnych o powierzchni 
przekraczającej 80 m2 z mar-
ca 2016 roku. Jednocześnie 
skłonili  pozostałych człon-
ków komisji przetargowej do 
poświadczenia nieprawdy w 
protokołach.

Dotychczas zarzuty w spra-
wie przedstawiono 23 osobom.

Oszustwa przetargowe

W kilkunastu miejscach 
w całej Polsce funkcjona-
riusze CBA zabezpieczają 
dokumenty i sprzęt elek-
troniczny w związku ze 
śledztwem dotyczącym 
wyrządzenia znacznej szko-
dy majątkowej Przewozom 
Regionalnym Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie.

Funkcjonariusze bydgoskiej 
delegatury Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego, przy 
współudziale agentów  z in-
nych delegatur Biura, prowa-

dzą dzisiaj na terenie kilku 
województw przeszukania i 
zatrzymania rzeczy w firmach 
zajmujących się usługami 
serwisowymi i naprawczy-
mi lokomotyw, wagonów i 
ich elementów, w tym, m.in. 
silników i skrzyni biegów. 
Firmy te świadczą usługi dla 
przewoźników kolejowych z 
terenu niemal całej Polski.

Ponadto, dokumentacja za-
bezpieczana jest w Przewo-
zach Regionalnych, Szybkiej 
Kolei Miejskiej i Urzędzie 
Transportu Kolejowego. Dzia-

łania prowadzone są w 11 
lokalizacjach, między inny-
mi w Warszawie, Poznaniu, 
Szczecinie, Olsztynie, Gdyni 
i Zielonej Górze.

Czynności  realizowane są 
w oparciu o postanowienia wy-
dane przez Prokuraturę Okrę-
gową w Bydgoszczy. Agenci 
zabezpieczają dokumentację i 
sprzęt elektroniczny w związ-
ku z prowadzonym śledz-
twem w sprawie wyrządzenia 
znacznej szkody majątkowej 
Przewozom Regionalnym  Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Szkody na Kolejach Regionalnych
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To chyba jedna z naj-
bardziej zaskakujących 
premier książkowych końca 
2019 roku. Krzysztof M. 
Kaźmierczak, dziennikarz 
śledczy i pisarz zajmujący 
się głośną sprawą zabójstwa 
Jarosława Ziętary posta-
nowił wydać książkę, która 
jest pod wieloma względa-
mi niezwykła. 

Zdumiewające jest już samo 
to, że wychodzi ona prawie 30 
latach od napisania i do tego 
14 lat od śmierci autora, a przy 
tym jest jego debiutem. Przede 
wszystkim jednak „Krzysztof 
Kolumb – historia niezwy-
kła” zaskakuje swoją treścią 
i niecodzienną formą. Adam 
Góralski, polski emigrant z 
Kresów do Ameryki, postawił 
w książce tezę, że słynny że-
glarz miał polsko-żydowskie 
korzenie. 

Dzieło Góralskiego odbie-
ga od literatury poświęconej 
wielkim odkryciom geogra-
ficznym. Autor nie powtarza 
encyklopedycznych wiado-
mości o Kolumbie. Przenosi 
uwagę z powszechnie znanych 
dokonań wielkiego podróż-
nika na jego motywację do 
działania, problemy i sprawy 
osobiste, wręcz intymne. Sku-
pia uwagę na zagadkowych 
zachowaniach odkrywcy oraz 
pośmier tnym fałszowaniu 
jego życiorysu. Przedstawia w 
epicki sposób średniowieczne 
realia nie stroniąc przy tym 
od ich brutalności. „Krzysztof 
Kolumb – historia niezwykła” 
zawiera przy tym ogromny 
zasób interesujących infor-
macji. Książka napisana jest 
przystępnym językiem i ma 
niespotykany charakter – łą-
czy w sobie cechy publikacji 

historycznej z literacką prozą, 
jest po części opowieścią, a po 
części gawędą, którą dobrze 
się czyta.

Co niezwykłe, Góralski ni-
gdy nie zobaczył swojego dzie-
ła, które było ukoronowaniem 
jego wielkiej życiowej pasji w 
poznawaniu tajemniczej prze-
szłości Kolumba. Z powodu 
choroby stracił bowiem wzrok 
i całą książkę podyktował. Do 
tego w języku hiszpańskim, 
gdyż większą część życia spę-

dził w Wenezueli i Hiszpanii. 
Wręcz trudno sobie wyobrazić 
jak niewidomy, i do sędzi-
wy wiekiem człowiek mógł 
podołać stworzeniu takiego 
oryginalnego dzieła . 

Chociaż fabuła książką roz-
grywa się z dala od Polski, to 
nie brakuje w niej licznych 
nawiązań do ojczyzny autora, 
którą opuścił po wybuchu II 
wojny światowej. Są w niej 
także akcenty wielkopolskie. 
Wspomniany jest m.in. słynny 

średniowieczny geograf, Jan 
ze Stobnicy, który był twórcą 
polskich map i rektorem pierw-
szej uczelni wyższej w Pozna-
niu, Akademii Lubrańskiego.

Podeszły wiek i pogarszają-
cy się stan zdrowia nie pozwo-
liły Adamowi Góralskiemu 
zabiegać o publikację swojego 
dzieła. Maszynopis tej intry-
gującej książki przez wiele 
lat po śmierci emigranta leżał 
w szufladzie jego domu na 
Wyspach Kanaryjskich. To, 
że ukazuje się teraz i do tego 
w Poznaniu, to skutek starań 
Krzysztofa M. Kaźmiercza-
ka. Przed laty zetknął się 
on z historią Góralskiego, a 
niedawno dowiedział od jego 
rodziny o książce, której wy-
danie było życiowym, niespeł-
nionym marzeniem emigranta. 
Kaźmierczak zainicjował też 
społeczną akcję na rzecz bez-
płatnego udostępnienia tej 
niezwykłej książki bibliote-
kom publicznym szczegóły na 
stronie: wspieram.to/kolumb

Warto dodać, że Adam Gó-
ralski (1912-2005) był dokto-
rem chemii, absolwentem Po-
litechniki Lwowskiej. Podczas 
II wojny światowej pracował 
przymusowo w Niemczech 
i trafił do obozu w Dachau. 
W 1947 roku emigrował do 
Ameryki Południowej. Przez 
całe życie działał na rzecz Po-
lonii. Był miłośnikiem historii 
i popularyzatorem esperanto, 
jednego z dziewięciu języków, 
które biegle znał. W latach 60. 
stracił wzrok.

gwar

 „Krzysztof Kolumb – historia 
niezwykła”,  Adam Góralski
stron: 450, format: A5
premiera: 16 grudnia 2019
wydawca: KaeMKa 

Kapituła Nagrody Głównej 
Wielkopolskiego Towarzystwa 
Kulturalnego w Poznaniu 
2019. składzie: Prof. dr hab. Je-
rzy Kazimierz Babiak- prezes 
Wielkopolskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, Lena Bednarska 
-  była dyrektor Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i 
Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu, Krzysztof Fekecz -  
prezes Stowarzyszenia  Miło-
śników Muzyki Świętogórskiej 
im. Józefa Zeidlera – Laureata 
Nagrody z poprzedniego roku, 
Prof. dr hab. Andrzej Gulczyń-
ski -  prezes Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Prof. dr hab. Jan Grad - kul-
turoznawca Grzegorz Jura 
- przewodniczący Komisji 
Kultury i Nauki Rady Miasta 
Poznania, Prof dr hab. Danuta 
Konieczka-Śliwińska  - za-
stępca redaktora naczelnego 
„Przeglądu Wielkopolskiego”, 
Dr Kazimierz Krawiarz - pre-
zes Wielkopolskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Książki, 
Dr Marian  Król -  prezydent 
Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego w Poznaniu, Dr 
Przemysław Kieliszewski  - 
dyrektor Teatru Muzycznego 
w Poznaniu, Dr Włodzimierz  
Łęcki -  przewodniczący Ka-
pituły krajoznawca, były wo-
jewoda i senator RP, Jerzy 
Naskręt - prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Śremskiej, 
przewodniczący Rady Wiel-
kopolskiego Towarzystwa 
Kulturalnego, Jan Japas Szu-
mański -  dziennikarz muzycz-
ny, kulturoznawca - przyznała 
Nagrody WTK 2019.

Nagrodę Główną WTK 2019 
w kategorii zbiorowej otrzy-
mało: Leszczyńskie Towarzy-
stwo Kulturalne na wniosek 
Prezydenta Miasta Leszna 
– Łukasza Borowiaka

Nagrodę Główną WTK 2019 
w kategorii indywidualnej 
otrzymał: Marcin Moeglich 

-na wniosek Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Pałuckiej 
w Wągrowcu z poparciem 
Burmistrza Miasta Wągrowca 
– Jarosława Berendta.

Nagrody wręczali: Dr Wło-
dzimierz  Łęcki i Prof. dr hab. 
Jerzy Kazimierz Babiak.

Roman Szymański

Odkryta po latach niezwykła 
książka polskiego emigranta

Nagrody W.T.K. 2019

Uprzejmie pragnę przeprosić 
p. Jędrzeja Markiewicza, 
gdyż bardzo zgrzeszyłem 
swoją myślą, mową, uczyn-
kiem i zaniedbaniem. Moja 
wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina. 

We wspomnianym artykule, 
którego niniejsze sprostowa-
nie dotyczy, niesłusznie na-
pisałem, iż podczas poznań-
skich Juwenaliów w 2018 
roku p. Jędrzej Markiewicz 
był pijany, nie posiadając na 
to wystarczających dowodów. 
Zapomniałem wcześniej 
dodać niezwykle istotnego 
przymiotnika, który brzmi 
„PRAWDOPODOBNIE”. 
Nie przyszło mi bowiem do 
głowy, że człowiek zacho-
wujący podobno trzeźwość 
umysłu mógłby kiedykolwiek 
powiedzieć coś tak głupiego, 
co zostało zacytowane we 
wspomnianym tekście. Pan 
Markiewicz, będący wówczas 
rzecznikiem prasowym przy-
wołanej imprezy, tłumacząc 
się z zaistniałej sytuacji użył 
sformułowania, iż „na im-
prezę dotarły równocześnie 
tłumy z terenów nadwarciań-
skich”, tym samym jedno-

cześnie kompromitując swoją 
osobę i stawiając się w świe-
tle opinii publicznej w bardzo 
negatywnym położeniu. Cie-
kawe skąd zaczerpnął takie 
informacje… Nikt bowiem 
przy zdrowych zmysłach  nie 
opisałby zaistniałej sytuacji 
w taki sposób. Co to właści-
wie znaczy? Że przypłynęli 
na imprezę przemierzając 
rzekę Wartę jakąś barką? A 
może tratwą? Czyżby p. Mar-
kiewicz wysłał drona, który 
miał za zadanie szpiegować 
po mieście potencjalnych 
uczestników imprezy? A 
może wspomniane „dzikie 
tłumy” wcale nie dotarły na 
koncert z rejonów Warty, lecz 
z innych części miasta, jak na 
przykład Piątkowo, Wino-
grady, Łazarz, Jeżyce albo 
Wilda? O tym już raczej nie 
pomyślał.

Prawdą jest również, że 
niechlubny „bohater” 
artykułu miał w zwyczaju 
regularnie podczas Juwena-
liów gościć się na strefie dla 
organizatorów i spożywać 
różnej maści napoje. I wcale 
nie miałem tutaj na myśli 
pierwszego dnia festiwalu, 

podczas którego występował 
na scenie Krzysztof Kraw-
czyk, lecz także trzy kolejne. 
Pisząc w swoim artykule 
„trunki wyskokowe” wcale 
nie miałem na myśli napojów 
alkoholowych, lecz każde 
inne. Fantę, Sprite czy Coca 
Colę również można uznać za 
napój wyskokowy, chociażby 
z tego względu, iż w swo-
im składzie posiadają dużą 
zawartość gazu. Ja osobi-
ście nie mam w zwyczaju 
nikomu zaglądać do szklanki 
i sprawdzać kto co spoży-
wa, gdyż najzwyczajniej w 
świecie mnie to po prostu nie 
interesuje.
Natomiast jeżeli chodzi o 
drugą część artykułu, także 
prawdą jest, iż przywołana 
w tym fragmencie tekstu 
osoba JEST nauczycielem 
akademickim, na co istnieją 
niezbite dowody. Podważanie 
tego faktu przez p. Markiewi-
cza jest bardzo nieeleganckie 
i niestosowne.

Podsumowując, jak mawia 
pewne staropolskie przy-
słowie: „Pan Bóg stworzył i 
zapłakał”.

Michał Szott

Sprostowanie do artykułu z dnia 28 czerwca 2019 pt. 
„Markiewicz psuje wizerunek Uniwersytetu Poznańskiego”

W Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się po-
siedzenie zespołu zarządzania 
kryzysowego w związku z 
wykryciem pierwszego na 
terenie województwa (gmina 
Wolsztyn, Kębłowo) przypad-
ku zakażenia wirusem ASF 
u padłego dzika na terenie 
leśnym. Wojewoda wielkopol-
ski Łukasz Mikołajczyk, który 
przewodniczył zespołowi, 
skierował do hodowców trzody 
specjalny apel (treść poniżej). 

W ostatnich dniach w części 
województwa wielkopolskiego 
– powiat wolsztyński, gmina 
Wijewo i Włoszakowice w 
powiecie leszczyńskim, gmina 
Rakoniewice i Wielichowo 
w powiecie grodziskim oraz 
gmina Zbąszyń w powiecie no-
wotomyskim – wprowadzona 
została strefa ochronna przed 
wirusem afrykańskiego po-
moru świń. Miało to związek 
z wystąpieniem ASF w sąsied-
nim województwie lubuskim. 

Pierwszy przypadek wystą-
pienia wirusa ASF w Wielko-
polsce został potwierdzony na 
terenie gminy Wolsztyn w Kę-
błowie. W rezultacie podczas 

posiedzenia zespołu zarzą-
dzania kryzysowego zapadła 
decyzja o pilnych działaniach 
bioasekuracyjnych, izolacji 
strefy zagrożenia (kontynuacja 
budowy ogrodzenia), a powia-
towy lekarz weterynarii jesz-
cze dziś wyda rozporządzenie 
określające strefę zagrożenia. 
– Liczą się szybkie działania 
administracyjne, bo tylko w 
taki sposób zapobiegniemy 
dalszemu rozprzestrzenianiu 
się wirusa ASF – mówi wo-
jewoda wielkopolski Łukasz 
Mikołajczyk, którego zespół 
na bieżąco monitoruje sytuację 
w Wielkopolsce. Ponadto ob-
szar strefy skażonej jest prze-
szukiwany przez leśników, 
koła łowieckie, staż pożarną 
oraz wojsko. 

APEL WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Szanowni Państwo,
Wielkopolscy Rolnicy,  

w związku z pojawieniem się na 
terenie Wielkopolski pierwszego przy-
padku zakażenia dzika wirusem ASF 
apeluję do wszystkich producentów 
trzody chlewnej z naszego wojewódz-

twa o podjęcie wyjątkowych środków 
ostrożności. 

 „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – w tej 
mądrości zawiera się wiele prawdy. 
Dlatego zwracam się do wielkopolskich 
hodowców o podjęcie szczególnych 
środków zapobiegawczych i zabezpie-
czenie swoich hodowli przed kontaktem 
z dzikami. Apeluję o  zabezpieczenie 
paszy, wystawienie mat dezynfekcyj-
nych oraz prowadzenie obrotu trzodą 
chlewną zgodnie z obowiązującymi wy-
mogami. Tylko w taki sposób ochronimy 
zwierzęta i  zapobiegniemy startom 
ekonomicznym w przemyśle mięsnym. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości 
proszę korzystać ze wsparcia Powia-
towych Lekarzy Weterynarii, a także 
specjalnej infolinii Głównego Inspek-
toratu Weterynarii (tel. 22 623 20 89 i/
lub 22 623 17 17). Jestem przekonany, 
że wspólnymi siłami uda nam się 
powstrzymać rozprzestrzenianie wi-
rusa na terenie Wielkopolski. Proszę 
także o przekazywanie „między sobą” 
informacji o metodach prewencyjnych. 
Im większa świadomość tej kwestii, 
tym skuteczniejsze działanie i większe 
bezpieczeństwo. 

 Z wyrazami szacunku,
Wojewoda Wielkopolski 

Łukasz Mikołajczyk 

Apel do hodowców ws. ASF

PIEKARNIA - CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach 
ul. Powstańców Wlkp.

Przyjmujemy zlecenia 
na uroczystości rodzinne, 

święta i karnawał
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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 
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Spotykamy się dzień przed 
Festiwalem Era Schaeffera, 
w którym bierzesz udział 
w spektaklu „The Eternal 
Carrousel”.
To już 11. Era Schaeffera, a 4 
z moim udziałem. Niedawno 
byliśmy z programem „Viva 
Schaeffer” w Madrycie, 
wcześniej graliśmy w Paryżu, 
Wrocławiu i Warszawie, do 
której wracamy. Weszli-
śmy już w świat Bogusława 
Schaeffera bardzo głęboko, 
ale za każdym razem jeszcze 
bardziej się w niego wcią-
gam. Na mojej ostatniej 
płycie „Polacc” zawarliśmy 
nawet dedykowany Mistrzowi 
utwór „Tango Schaeffera”. 
Spektakl „The Eternal Car-
rousel” jest absurdalny, ale 
tak bardzo, że paradoksalnie 
staje się prawdziwy. Gdy 
przyglądam i przysłuchuję się 
kolegom aktorom i tancerzom 
grającym w sztuce, odnajduję 
w niej to, jacy są dziś ludzie, 
jak odbieramy świat, dźwięk 
i inne bodźce zewnętrzne. To 
jest spektakl o nas tu i teraz, 
tak to interpretuję. Wielka 
w tym zasługa Macieja Sobo-
cińskiego, reżysera spekta-
klu, który od lat czuwa nad 
konspektami, scenariuszami 
i dopina wydarzenia Ery 
Schaeffera od A do Z.

Powiedzmy może kim 
był Bogusław Schaeffer, 
bo choć to współczesny 
człowiek renesansu, to 
wciąż mało znana postać 
w Polsce.
Bogusław Schaeffer napisał 
szereg dramatów i form mu-
zycznych, w których zawarte 
jest totalnie wszystko. Poza 
tym był też muzykologiem, 
filozofem i autorem jednego 
z najważniejszych podręcz-
ników do nauki kompozycji. 
Adaptując pewne tematy 
i motywy na mój zespół 
Corazon przeglądaliśmy jego 
oryginalne partytury i byłem 
pod wielkim wrażeniem jak 
zmyślnie zaplanowany jest 
tam każdy szczegół. Pasją 
Bogusława Schaeffera były 
tramwaje. Gdy wyszedł 
z premiery jednego ze swoich 
utworów w Filharmonii 
Krakowskiej powiedział, 
że bardzo mu się podobało, 
ale przede wszystkim ujął 
go dźwięk tramwaju, który 
docierał do niego zza ścian.

Wszystko może być muzy-
ką.
W naszym życiu też mamy 
dużo szumu, którego nie 
dostrzegamy.

Podobno 90% naszych 
czynności wykonujemy 
z automatu.
No właśnie, nie zastanawia-
my się nad tym szumem. U 
Schaeffera chodzi o to, żeby 
ukąsić człowieka absur-
dem, zwrócić uwagę na to 
jak rzeczywiście jest w tej 
chwili. Do naszego wystę-
pu dołączają Andy Ninvall 
i Janusz Radek, wchodzimy 
też w interakcje z aktorami. 
Rozkładamy w nim muzykę 
na podstawowe elementy: 
melodię, rytm, harmonię, by 
w finale połączyć to w ca-
łość, wykorzystując właśnie 
„Tango Schaeffera”. W spek-
taklu przeplata się muzyka 
konwencjonalna z bardzo sze-

rokim schaefferowskim poję-
ciem sztuki, które pozwala na 
zastosowanie wszystkiego co 
znajdziemy dookoła nas jako 
instrumentu muzycznego. 
Dlatego też np. po solo perku-
sji Krzysztofa Nowakowskie-
go z naszego zespołu włącza 
się Andy Ninvall, który jest 
bardzo kreatywny i wręcz 
interaktywny.

Jest niesamowitym raperem 
i beatboxerem, widziałem 
go na koncertach Michała 
Urbaniaka.
Miałem kiedyś niezwykłe 
doświadczenie grania z Bob-
by’m McFerrinem, z Andy’m 
mamy dokładnie tego samego 
typu wyczuwanie się na 
scenie, a moim zdaniem to 
właśnie wyczucie jest najważ-
niejsze przy występowaniu 
w tak kameralnym miejscu 
jakim jest scena. Może za-
brzmi to filozoficznie, ale to 
jest też chyba najważniejsze 
w życiu – żeby się wzajemnie 
słuchać i współgrać. Gra-
nie z Andym, przebywanie 
z nim, to wyjątkowa przy-
goda, jest niezwykle zakrę-
cony, ciągle wymyśla rymy 
i nadaje bity. Wracając do 
spektaklu, szkoda, że nie ma 
już z nami założyciela Funda-
cji Przyjaciół Sztuk Aurea 
Porta, Marka Frąckowiaka, 
lidera i pomysłodawcy całej 
Ery Schaeffera, który teraz 
z góry razem z Bogusławem 
Schaefferem mogą nad nami 
czuwać.

11. edycja festiwalu miała 
być celebracją 90. urodzin 
Bogusława Schaeffera, 
niestety zmarł krótko po 
nich. Wybitny muzyk, 
kompozytor, dramaturg, 
filozof, muzykolog, krytyk 
literacki, teoretyk…
Niesamowita postać, która 
przełamywała schematy.

Mówił, że „w sztuce nie 
wolno niczego powtarzać za 
innymi”. Myślę, że pasuje to 
też do Ciebie.
Absolutnie zgadzam się 
z tym stwierdzeniem. Od 
wielu lat mam swoją filozo-
fię czy też teorię tego kim 

jestem i co chcę robić jako 
akordeonista, pojawiła się 
ona jeszcze przed spo-
tkaniem z Erą Schaeffera. 
Wiem, że nie będę mieć 
satysfakcji z grania tego, co 
zrobiło przede mną już 1000 
lepszych i gorszych akor-
deonistów, dlatego zawsze 
całkowicie reinterpretuję 
utwory albo piszę własną 
muzykę. Nie chcę być trybi-
kiem w machinie, chcę grać 
po swojemu. To nie znaczy, 
że to jest lepsze, jest po pro-
stu inne, moje, „wyrostko-
we”. Dlatego grając utwory 
klasyczne stawiam głównie 
na interpretację i improwiza-
cję. Po co powtarzać to, co 
zostało już kiedyś zrobione?

Słuchałem Twoich inter-
pretacji jeszcze na czę-
stochowskim konkursie 
akordeonowym „Konfron-
tacje” i zdecydowanie się 
wyróżniałeś.
Zawsze miałem potrzebę 
grania po swojemu, oczywi-
ście nie wzięło się to znikąd. 
Jako dziecko naśladowałem 
Richarda Galliano, od które-
go „Heavy Tango” zacząłem 
swoją pierwszą płytę „Magia 
del Tango”. W jego twór-
czości ujęło mnie to, że jest 
muzykiem improwizującym, 
podobnie miał Astor Pia-

zzolla. Każda moja płyta to 
w połowie muzyka zapisana, 
a w połowie wyimprowizo-
wana, dlatego mam pewność, 
że to się już nie powtórzy. 
Cieszy mnie, że mogę w ten 
sposób zostawiać swój ślad 
w muzyce.

Improwizacja jest zwią-
zana z muzyką od zawsze, 
oczywiste jest to w muzyce 
ludowej czy jazzowej, ale 
przecież nawet klasyczne 
utwory wielkich mistrzów 

w dużej mierze polegały na 
improwizacji.
Ależ oczywiście, basso 
continuo, czyli barokowa 
podpora grana przez klawe-
syn w utworach Jana Seba-
stiana Bacha czy Antonio 
Vivaldiego, to nic innego 
jak improwizacja oparta na 
harmonii. Wiele utworów to 
często tylko jedna z wersji, 
zapis z tu i teraz. Fryderyk 
Chopin czy Wolfgang Ama-
deusz Mozart zapisali to, co 
przyszło z weną twórczą, ale 
w kolejnych wykonaniach nie 
trzymali się już tych nut.

Z historii muzyki znamy 
też wiele zapisów kaden-
cji wirtuozowskich, czyli 
improwizowanych solówek 
instrumentów koncertują-
cych.
Dokładnie. Za własną inter-
pretację nikt nas nie wrzuci 
do lochu, wręcz przeciwnie, 
możemy jeszcze dodać coś 
fajnego od siebie. Przeczyta-
łem kiedyś ciekawe porów-
nanie muzyka do kelnera. 
Kompozytor to kucharz, 
który przygotowuje potrawę, 
wykonawca to kelner, który 
ją podaje, a konsumentem 
jest widz. Nie chciałbym być 
kelnerem, bo zostaje wtedy 
tylko kontakt kompozytor
-odbiorca.

Być artystą, a nie tylko 
rzemieślnikiem. Uzbiera-
ło się w związku z Twoją 
pracą kilka jubileuszy - 10 
lat temu wygrałeś „Mam 
Talent” i wydałeś pierwszą 
płytę, w przyszłym roku 
minie 15 lat od Twojego 
pierwszego koncertu w USA 
i 20 lat od początku profe-
sjonalnego muzykowania na 
Śląsku.
Wiosną przyszłego roku 
planuję to uczcić 3 wyjątko-
wymi koncertami galowy-

mi: w Chicago, Warszawie 
i Katowicach. Chciałbym 
podsumować w ten sposób 
dotychczasowy etap mojej 
muzycznej drogi. Miałem 
w życiu wiele fajnych przy-
gód. Na studia na Akademii 
Muzycznej w Katowicach 
wybrałem się m.in. dzięki 
Piotrowi Biazikowi, twórcy 
wspomnianych „Konfronta-
cji”. Od razu na pierwszym 
roku poszedłem na kilka 
castingów, żeby zarobić 
na siebie – jestem Zosią-
Samosią. Zresztą imałem 
się różnych prac, również 
fizycznych jak budowy czy 
zbieranie owoców.

Nie bałeś się o ręce?
Jakoś o tym wtedy nie my-
ślałem. Na szczęście nic się 
nie stało, choć pracowałem 
także na piłach tarczowych! 
Szybko nawiązałem jednak 
współpracę z Instytucją 
Promocji i Upowszechniania 
Muzyki Silesia, a wtedy 
zaczęły się poważne kon-
certy i życie na swoim, choć 
mieszkałem jeszcze w aka-
demiku. Gdy w 2005 roku 
robiłem dyplom, wysłałem 
swoje zgłoszenie na między-
narodowy festiwal w Detroit 
i musiałem znaleźć sponso-
rów tego wyjazdu – w tam-
tym czasie byłem też swoim 
managerem. Wyjazd do 
Stanów to była niesamowita 
przygoda, poznałem wtedy 
przez internet znakomitego 
argentyńskiego kardiochirur-
ga Omara Guevarrę, dzięki 
któremu miałem gdzie się 
zatrzymać, była to też moja 
pierwsza podróż samolo-
tem. Ale wszystkie sprawy 
organizacyjne tak mnie 
pochłaniały, że prawie nie 
miałem czasu ćwiczyć. Osta-
tecznie zająłem 5 miejsce 
i choć trochę żałuję, że nie 
poćwiczyłem więcej, to ten 
wyjazd dał mi konfrontację 
z akordeonistami z całego 
świata. To niezwykła możli-
wość wymiany doświadczeń, 
poznania nowego repertu-
aru i sposobu podejścia do 
instrumentu.

A potem przyszedł „Mam 
Talent” i niezwykła popu-
larność, i rozpoznawalność.
I pierwsza płyta „Magia 
del Tango”. W 2010 roku 
dostałem swoją pierwszą 
platynową płytę, abstrak-
cyjne doświadczenie dla 
muzyka instrumentalisty. 
Tuż po premierze nakład 
się wyczerpał, w okresie 
świątecznym nie dało się tej 
płyty kupić. Kiedy byłem 
dzieckiem i oglądałem 
festiwale w Opolu i Sopocie, 
wyobrażałem sobie siebie na 
tamtej scenie, właśnie jako 
akordeonistę. Niesamowite, 
że te dziecięce marzenia się 
spełniły: gram w telewizji 
i z orkiestrami symfoniczny-
mi, na wielkich festiwalach 
i w niezwykłych miejscach, 
np. za 2 tygodnie lecimy do 
Kairu, w przyszłym roku 
zagramy w Chicago. To jest 
nie do wytłumaczenia.

Ja wytłumaczyłbym to 
ciężką pracą i wielkim 
talentem. Niesamowite 
jednak, jak dużo udało Ci 
się osiągnąć w tak młodym 
wieku.

Już nie takim młodym, choć 
40 jeszcze przede mną. 
Andrzej Grabowski powie-
dział kiedyś, że mamy dwa 
życia. O tym, że mamy to 
drugie dowiadujemy się, 
gdy uświadomimy sobie, że 
mamy tylko jedno. Gdybym 
miał możliwość wyboru 
innego życia, to wybrałbym 
to samo. Poznałem wielu 
niesamowitych ludzi, nie 
tylko muzyków, z tego eklek-
tycznego zderzenia różnych 
światów powstało wiele 
wspaniałych rzeczy. Każdy 
koncert, współpraca z nowym 
muzykiem, dyrygentem czy 
orkiestrą to dla mnie nowa 
lekcja.

Skoro mamy czas podsu-
mowań, chciałem wrócić do 
Twoich początków w Jele-
niej Górze. Pamiętasz swoje 
pierwsze spotkanie z akor-
deonem?
Mój tata, gdy pierwszy raz 
mnie zobaczył, spojrzał na 
moje ręce i powiedział do 
mamy: to będzie akorde-
onista. Nie pamiętam tego 
momentu, kiedy pierwszy raz 
zobaczyłem akordeon, ale pa-
miętam, kiedy pierwszy raz 
na nim grałem, miałem chyba 
5 lat. Ojciec pokazał mi kilka 
guzików, a ja chodziłem 
w kółko od kuchni do salonu 
i grałem zauroczony.

Nie było innej opcji niż 
akordeon.
Potem pojawiła się jeszcze 
pasja motoryzacyjna, miałem 
18-letniego malucha i sa-
modzielnie naprawiałem go 
w garażu. Jak już mówiłem, 
wszystko lubię robić sam.

Słyszałem, 
że w garażu również ćwi-
czyłeś?
Miałem dużo nagrań z Bia-
łorusi, ze względu na mo-
jego nauczyciela akordeonu, 
byłego dyrektora filharmonii 
w Homlu – Witolda Olesz-
kiewicza. To był człowiek, 
który wywrócił klasę akor-
deonu w Jeleniej Górze do 
góry nogami, wszyscy nagle 
zaczęli dobrze grać, a ja 
zacząłem wygrywać konkur-
sy. Moje pierwsze spotkanie 
z nim nie wskazywało na 
to, że będzie mnie uczyć: 
ja byłem jeszcze małym 
chłopcem, a on „strasznym” 
panem, który nie mówił 
po polsku, a chętnych do 
jego klasy było wielu. „Na 
szczęście” moja nauczy-
cielka zaszła w ciążę i tak 
trafiłem pod jego skrzy-
dła. Uważam, że gdybym 
go nie poznał, to byłaby 
największa strata w moim 
życiu. Mój tata zaprzy-
jaźnił się później z moim 
nauczycielem, byli razem 
w jego rodzinnym mieście 
i tam nagrywali akordeoni-
stów i bandoneonistów. A ja 
znosiłem do garażu telewi-
zor i magnetowid, uczyłem 
się ze słuchu tych utworów, 
spisywałem nuty i siedziałem 
nad tym często do białego 
rana. Najgorszy był poranek, 
kiedy okazywało się, że 
trzeba już iść do szkoły, a ja 
jeszcze nie zdążyłem poćwi-
czyć czy zrobić lekcji. Potem 
nadganiałem je na prze-
rwach, żeby znów w nocy 
siedzieć w garażu.

(…) Nie chcę być trybikiem w machinie, chcę grać po swojemu. To nie znaczy, że to jest lepsze, jest po prostu inne, moje, „wyrostkowe”. Dlatego 
grając utwory klasyczne stawiam głównie na interpretację i improwizację. Po co powtarzać to, co zostało już kiedyś zrobione? O Festiwalu Era 
Schae� era, koncertowaniu, tworzeniu, a także o miłości, słodkiej śliwkowej zupie z fasolą, nastroju Bożego Narodzenia w lecie i „Harmonii Świąt” 
- nowej kolędowej płycie, z polskim akordeonistą Marcinem Wyrostkiem rozmawia Krzysztof Zwierzchlejski.

Zostawiać swój ślad w muzyce

A  ja znosiłem do garażu telewizor i  magne-
towid, uczyłem się ze słuchu tych utworów, 
spisywałem nuty i  siedziałem nad tym często 
do białego rana. Najgorszy był poranek, kiedy 
okazywało się, że trzeba już iść do szkoły ...

„A  ja znosiłem do garażu telewizor i  magne-„A  ja znosiłem do garażu telewizor i  magne-
towid, uczyłem się ze słuchu tych utworów, „towid, uczyłem się ze słuchu tych utworów, 
spisywałem nuty i  siedziałem nad tym często 

„
spisywałem nuty i  siedziałem nad tym często 

„
do białego rana. Najgorszy był poranek, kiedy 

„
do białego rana. Najgorszy był poranek, kiedy 
okazywało się, że trzeba już iść do szkoły ...

„
okazywało się, że trzeba już iść do szkoły ...
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EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

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

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

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

znajdź nas na FB Salon Meblowy Duma

20 LAT
 DOŚWIADCZENIA NA RYNKU !!!

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

Radosnych, spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności 
na Nowy Rok 2020

życzą 
K. F. Piskorscy 

dla pracowników, 
kontrachentów i znajomych

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
życzą 

Właściciele i Pracownicy firmy
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Prezes Zygmunt  Maśnica 
nawiązał do dwóch ważnych 
wydarzeń jakie odbyły się 
w roku 2019 a mianowicie: 
Olimpiada Gołębi Pocztowych 
o charakterze światowym pod 
koniec stycznia 2019 r. oraz 
jubileusz 95-lecia powstania 
formalnych struktur naszego 
związku w 1924 r. w Poznaniu 
o zasięgu ogólnopolskim. Pod-
kreślił, że pierwsze wzmianki 
o istnieniu kół i towarzystw 
w Polsce hodujących gołębie 
pocztowe w różnych częściach 
kraju były już w 1919 r.  Były 
to koła o małym zasięgu te-
rytorialnym w odradzającej 
się Polsce. Dlatego uhonoro-
waniem  100-lecia początków 
gołębiarstwa pocztowego było 
powierzenie przez Światową 
Organizacje Związkową FCI 
zorganizowanie Olimpiady 
Gołębi Pocztowych o randze 
światowej na Targach Poznań-
skich w styczniu b.r.. Repre-
zentacje zgłosiło 30 państw. 
Okazała się ona dużym suk-
cesem organizacyjnym, a re-
prezentacja  Polski zdobyła na 
36 – 17 medali olimpijskich w 
tym 7 złotych –siedem razy 
na Gali Mistrzów był grany 
Mazurek Dąbrowskiego. Go-
łąb kol. Macieja Roguskiego 
zdobył brązowy medal w kat. 
lotów długodystansowych. W 
historii Olimpiad swoje go-
łębie wystawiali  kol. Janusz 
Popiół -srebrny medal, kol. 
Paweł Szaranek, kol. Zygmunt 
Maśnica.

W 1924r. w Poznaniu po-
wstał Polski Związek Hodow-
ców Gołębi Pocztowych jako 
ogólnopolska reprezentacja 
licznych kół i klubów wspie-
rana przez wojsko, traktujące 
hodowle jako zaplecze wojsko-
we, a związek podlegał bez-
pośrednio pod Ministerstwo 
Spraw Wojskowych. Wszystkie 
hodowle prywatne były w 
rejestrze wojskowym do roku 

1950, a gołąb pocztowy był 
środkiem łączności w czasach 
I i II wojny światowej, przeno-
sił ważne meldunki wojskowe.

Na naszym terenie istniały 
takie Koła i Kluby: w Gro-
dzisku „Ojczyzna”, w Wolsz-
tynie „Poczta Wojenna”, w 
Rakoniewicach „Nadzieja”.

Obecnie gołąb pocztowy 
służy do współzawodnictwa 
sportowego rozgrywanego w 
strukturach oddziałowych któ-
re zrzeszają  44 tys. hodowców 
w całej Polsce.

Następnie Prezes Zygmunt 
Maśnica poprosił zaproszo-
nych gości o wręczenie okaza-
łych pucharów w różnych kate-
goriach: loty krótkie, średnie, 
długie, maratony, loty gołębi 
młodych i innych. Wyróżnieni 
hodowcy: kol. Kol. Krzysztof 
Tomiak, Maciej Roguski, Pa-
weł Szaranek, Władysław Wi-
śniak, Roman Cichy, Zbigniew 
Wajman, Artur Hajduk, Maciej 
Radny, Józef Matysiak, Ange-
lika i Piotr Grabarczyk, Błażej 
Kubaczyk, Roman Kramski, 
Janusz Popiół, Ewa Jastrząb, 
Jerzy Dąbski, Roman i Konrad 
Jaskulski, Bolesław Kaczma-
rek, Edward Pankowski. 

Po wręczeniu pucharów głos 
zabrali zaproszeni goście, któ-
rzy w swoich wystąpieniach 
wysoko ocenili współpracę 
z poszczególnymi sekcjami 
Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.. 
Podkreślili, że związek uczest-
niczy w licznych ważnych 
wydarzeniach, które są orga-
nizowane wystawiając poczty 
sztandarowe jak również  wy-
puszczając gołębie pocztowe, 
co upiększa organizowane 
wydarzenia.

Po wystąpieniach Burmi-
strzów został podany smaczny 
posiłek, ciasto oraz kawa. Była 
miła  i radosna atmosfera – 
rozmowy trwały do późnych 
godzin wieczornych.

 M.Z./K.A.

Polski Związek Hodow-
ców Gołębi Pocztowych 
Oddział Grodzisk Wlkp. 
zorganizował 23 listopada 
w „Zajeździe u Bogdana” 
w Rakoniewicach uroczyste 
spotkanie członków po-
wiatu Wolsztyn i Grodzisk 
Wlkp., poświęcone podsu-
mowaniu wyników loto-
wych gołębi  pocztowych w 
sezonie 2019 r.

Spotkanie otworzył i prowa-
dził Prezes tego Oddziału 
Zygmunt Maśnica. Szcze-
gólnie z dużą serdeczno-
ścią powitał zaproszonych i 
przybyłych na to spotkanie 
gości reprezentujących władze 
samorządowe z Wolsztyna i 
Grodziska Wlkp. w osobach 
: Pana Tomasza Spiralskiego   
V-ce burmistrza Miasta i 
Gminy Wolsztyn , Pana Ma-
cieja Brudło V-ce burmistrza 
Miasta i Gminy  Grodzisk 
Wlkp. oraz Pana Franciszka 
Gwardzika redaktora naczel-
nego gazety  dwutygodnik   „ 
Powiaty-Gminy”

Spotkanie hodowców gołębi pocztowych
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HURTOWNIA 
STYROPIANU

LECH DOMINIAK 
OPALENICA 

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

zapraszamy: od 7.00 do 20.00 
sobota od 7.00 do 16.00

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

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

- nowość , papy

Wszystkim naszym 
i przyszłym klientom życzymy 
zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

SALON MEBLOWY

Salon Meblowy 
I. J. Matuszewscy Sp. Jawna
Grodzisk Wlkp., ul. Mossego 11A
tel.: 61 444 00 02
e-mail:matuszewska10@op.pl
meble-grodzisk.pl

 Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5    65 534 09 90 

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne 

meble młodzieżowe
meblościanki

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

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14
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W Teatrze Miejskim podsu-
mowano V edycję konkursu 
„Leszczyński Wolontariusz 
Roku”. Statuetki otrzymali 
Julia Konkol, Joanna Go-
sieniecka, Wojciech Prałat, 
Jerzy Pazoła i Klub filmowy 
filmów z audiodeskrypcją 
przy Polskim Związku Nie-
widomych. Wybrano też 
najlepszą inicjatywę obywa-
telską i firmę zaangażowaną 
społecznie. Wyróżnienia 
przyznano Katarzynie Jaś-
kowiak, Zuzannie Mejer 
oraz najstarszej wolonta-
riuszce, Czesławie Kasprzak 
i najmłodszemu wolontariu-
szowi, 5-letniemu Piotrowi 
Klimaszewskiemu.  

Do konkursu zgłoszono 108 
kandydatów w 7 kategoriach. 

W kategorii wolontariat 
szkolny I miejsce przyznano 
szesnastoletniej Julii Konkol, 
która działa w Stowarzysze-
niu na rzecz Osób Niepełno-
sprawnych Nasz Dom - Nasz 
Świat, angażuje się w zbiórki 
żywności, działania PCK i 
prowadzi zajęcia w świetlicy 
SP3. - Jestem zaskoczona i 

wzruszona - mówiła laureat-
ka po ogłoszeniu wyników. 
Dodała jednocześnie, że 
największą nagrodą jest dla 
niej uśmiech, który widzi 
na twarzach dzieci niepeł-
nosprawnych podczas coty-
godniowych zajęć w Stowa-
rzyszeniu. 

Sześć osób nominowanych 
było w kategorii wolonta-
riat młodzieżowy. Najwięcej 
punktów i tytuł Wolontariu-
sza Roku zdobyła Joanna 
Gosieniecka, która m.in. 
wspierała wolontariuszy przy-
jeżdżających do Leszna z 
zagranicy oraz prowadziła 
warsztaty języka migowego. 
Wyróżnienie przyznano Zu-
zannie Mejer, która również 
udziela się w mentoringu w 
CAT. - Warto robić coś poza 
nauką, pobyć z innymi ludź-
mi i zrobić coś dobrego dla 
nich - mówiła maturzystka 
z II LO. 

Najwięcej wolontariuszy 
nominowano w kategorii wo-
lontariat dorosły. Spośród 14 
kandydatów zgłoszonych do 
tytułu Wolontariusza Roku, 
komisja wybrała Wojciecha 

Prałata ze Stowarzyszenia na 
rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Nasz Dom - Nasz Świat. 

- Nie traktuję tej nagrody 
indywidualnie. Przyjmuję, 
dziękuję, ale gratulacje należą 
się wszystkim wolontariuszom 
działającym w Stowarzysze-
niu. To jeden z najlepszych 
zespołów, z jakimi miałem 
przyjemność współpracować. 
Wolontariat dostarcza mi 
wspaniałych relacji z innymi 
ludźmi i daje wiele życiowych 
lekcji - mówił W.Prałat. Wy-
różnienie otrzymała Katarzy-
na Jaśkowiak, wolontariuszka 
Leszczyńskiego Banku Żyw-
ności, inicjatorka wielu akcji 
w mieście 

W kategorii wolontariat 
senioralny nagrodzono Je-
rzego Pazołę, a wyróżnienia 
przyznano Zenonowi Bojkowi 
oraz Czesławie Kasprzak. - 
Sił nam na razie nie brakuje, 
a przy takich młodych i 
miłych wolontariuszach praca 
dodaje nam skrzydeł - mówi-
ła najstarsza wolontariuszka, 
która w podziękowaniu otrzy-
mała wielki bukiet róż. 

Radio Elka

Poseł Lewicy Wiesław Szcze-
pański oficjalnie zainauguro-
wał działalność swojego biura 
w Lesznie. Mieści się ono pod 
adresem ul. Chrobrego 22, 
choć wchodzi się doń od strony 
ul. Świętokrzyskiej – wkrótce 
przy wejściu pojawi się sto-
sowna informacja. 

Biu ro posła  Wiesława 
Szczepańskiego mieści się 
w tym samym budynku, co 
biuro posła KO Grzegorza 
Rusieckiego, u zbiegu ulic 
Chrobrego, Świętokrzyskiej 

i Szkolnej. Parlamentarzysta 
Koalicji

Obywatelskiej był zresztą 
gościem inauguracji biura 
kolegi z Lewicy, poza nim na 
otwarcie zaproszono samorzą-
dowców z regionu leszczyń-
skiego. -Moje biuro czynne 
będzie przez pięć dni w tygo-
dniu, w poniedziałki i piątki 
aż do 17.00, w innych dniach 
do 15.00 - zapowiedział Wie-
sław Szczepański. Dyrektorem 
biura został Aleksander Ga-
nowicz, poza nim pracować w 

nim będą Feliks Kosicki oraz 
Tomasz Kusior, który będzie 
też udzielał porad prawnych. 

W najbliższych dniach poseł 
otworzy swoje kolejne dwa 
biura w Jarocinie i Ostrowie 
Wielkopolskim. Zapowiada 
jednak także dyżury w gmi-
nach powiatu oraz otwarcie 
biur SLD w każdym mieście 
powiatowym województwa - 
pieniądze na ich działalność 
pochodzić będą z partyjnych 
funduszy. 

Radio Elka

Ponad 40 milionów złotych 
wynosić ma przyszłorocz-
ny budżet powiatu lesz-
czyńskiego. Na inwestycje 
zaplanowano 6 milionów. 
Największą ma być przebu-
dowa drogi z Lipna do Smy-
czyny – mówi wicestarosta 
Maciej Wiśniewski. 

Projekt przyszłorocznego bu-
dżetu powiatu leszczyńskiego 
trafił już do komisji Rady 
Powiatu, które go obecnie 
analizują. -Dochody określono 
na poziomie 42,5 miliona zło-

tych, wydatki na 46,5 miliona 
- mówi Maciej Wiśniewski. Z 
tego wynika, że w kasie pojawi 
się deficyt w wysokości 4 mi-
lionów złotych, jednak wice-
starosta wyjaśnia, że pokryją 
ją wpływy z dotacji na przebu-
dowę drogi Lipno - Smyczyna. 
-Realizować ją będziemy w 
przyszłym roku, ale pieniądze 
mają wpłynąć jeszcze w tym - 
mówi. Właśnie przebudowa tej 
drogi, czyli głównie remont ul. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Lipnie, będzie najważniej-
szą inwestycją drogową po-

wiatu w przyszłym roku. Na 
wszystkie wydatki majątkowe 
zaplanowane jest 6 milionów 
złotych; inne poważniejsze 
prace to budowa ścieżki ro-
werowej w ciągu powiatowej 
drogi przez Święciechowę w 
kierunku Gołanic oraz bu-
dowa ul. Rzeczpospolitej w 
Rydzynie. Starostwo chce też 
przygotować dokumentację 
modernizacji drogi z Lipna 
do Osiecznej, żeby wystąpić o 
dofinansowanie zewnętrzne tej 
poważnej inwestycji. 

Radio Elka

Wolontariusze Roku

Otwarcie biura poselskiego

Najważniejsza  droga przez Lipno 

Przewodniczącego Szcze-
pańskiego poparło 23 
posłów, jeden był przeciw 
i jeden się wstrzymał. 
Nadzoruje ona policję, straż 
pożarną i graniczną.

Czy jesteście w koalicji 
razem z Biedroniem i Zan-
dbergiem?
Był to Komitet Wyborczy 
Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej. Po wyborach podjęto 
decyzję, że będzie to jeden 
klub parlamentarny Lewicy i 
partia Razem, oraz PPS czyli 
składający się z wszystkich 
posłów tych ugrupowań.

Jako przewodniczący 
Komisji A.S.W widzi pan 
potrzebę wprowadzenia 
zmian?
Jako Komisja nadzorujemy 
działalność policji i straży 
pożarnej oraz opiniujemy 
budżety. Ponadto nadzoruje-
my organy wojewodów oraz 
opiniujemy budżet Kancelarii 
premiera. Jednocześnie zaj-
mujemy się mniejszościami 
narodowymi. Na dzień dzisiej-
szy posłowie mają przedstawić  
swoje propozycje planu pracy 

czym chcą się zająć. Czekamy 
teraz na budżet dla policji i 
straży aby  zaopiniować jego 
wysokość. Będziemy obser-
wować co się dzieje w służbach 
mundurowych. W ubiegłym 
roku zostało podpisane poro-
zumienie dotyczące policji i 
nie zostało ono zrealizowane. 
Wiemy, że policjanci mają 
dużo nadgodzin  i może to być 
też powodem co stało się w 
Koninie. Na dzień dzisiejszy 
brakuje około 600 strażaków 
w PSP. Więc te służby potrze-
bują wzmocnienia osobowego.

Jakie są plany Komisji już 
w najbliższym czasie?
Ustaliliśmy z ministrem Ka-
mińskim, że na początku 
grudnia będzie posiedzenie 
Komisji na której pojawi się 
pan minister ze swoimi wice-
ministrami i również z szefami 
złużb, które ma w swoim 
resorcie i powie nam co zo-
stało zrobione w roku 2019 ale 
również co jest planowane na 
rok 2020. Wspólna dyskusja z 
ministrami i posłami powinna 
ustalić plan na rok 2020.

fot. Radio Elka

Trwa finał ogólnopol-
skiej akcji charytatywnej 
„Szlachetna Paczka”. 
Leszczyńscy wolontariusze 
od samego rana przyjmują 
prezenty od fundatorów i 
rozwożą je do zakwalifi-
kowanych rodzin. W tym 
roku jest ich sześćdziesiąt 
– jak mówią wolontariusze 
ich wizyta budzi zawsze 
wielkie emocje. 

Leszczyńska baza Szlachetnej 
Paczki mieści się w siedzibie 
stowarzyszenia Leszczyński 
Bank Żywności przy ul. Sło-
wiańskiej. Od samego rana 
wre tam gorączkowa praca - 
wolontariusze odbierają paczki 
przywożone przez ofiarodaw-
ców i rozwożą je do potrzebu-
jących. Darczyńcy to zarówno 
osoby indywidualne, jak i fir-
my i instytucje. -W ubiegłym 
roku zrobiliśmy paczkę firmo-
wą, a tym postanowiliśmy się 
włączyć w akcję prywatnie, 
razem z żoną - powiedział 
Radiu Elka pan Sebastian, 
który do Leszna przyjechał aż 
z Poznania. Przywiózł busa 
wyładowanego paczkami - do 
„zamówionych” artykułów 
dołożył jeszcze dwa wielkie 
skórzane fotele. -Rodzina, któ-
rą nam przydzielono to starsi 
państwo, stwierdziliśmy więc, 
że powinni wygodnie spędzić 
święta - mówi. 

Katarzyna Jaśkowiak, lider 
Szlachetnej Paczki w Lesznie 
przyznaje, że seniorzy to więk-
szość beneficjentów akcji. -W 
tym roku nasi wolontariusze 
odwiedzili ponad 90 zgło-
szonych rodzin, z czego 60 
zakwalifikowano do pomocy 
- mówi. Akcja jest bowiem 
bardzo starannie przygotowa-
na, podczas wywiadów określa 
się, co jest najbardziej potrzeb-
ne i tę informację przekazuje 
się darczyńcom. -Największe 
potrzeby to węgiel, środki czy-
stości, żywność i artykuły go-
spodarstwa domowego - mówi 
Katarzyna Jaśkowiak - w tym 
roku jednak mamy całkiem 
sporo ciśnieniomierzy, trochę 
mebli, w tym duże łóżko reha-
bilitacyjne. Bardzo nietypową 
„paczkę” przygotowano dla 

jednej z rodzin: podczas wy-
wiadu okazało się, że nie ma 
ona łazienki, dlatego darczyń-
cy postanowili ją urządzić, w 
tym celu zorganizowali zbiór-
kę internetową, która okazała 
się sukcesem - potrzebne było 
2,5 tysiąca złotych, internauci 
przekazali ponad 3 tysiące. 

Wśród wolontariuszy prze-
kazujących dary są też osoby, 
które w poprzednich latach 
były beneficjentami Szla-
chetnej Paczki, na przykład 
Henryk Maćkowiak. -Jestem 
rencistą, finansowo nie mam 
jak pomóc, ale mam dużo 
czasu, więc go poświęcam 
- mówi - jeżdżę do rodzin 
i widzę ich zaskoczenie i 
szczęście, to prawdziwy miód 
na serce. 

Radio Elka

Z Wiesławem Szczepańskim posłem Lewicy oraz przewodniczącym sejmowej Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych rozmawia – Franciszek Gwardzik

Poseł Szczepański bierze się do pracy

Finał Szlachetnej Paczki

„Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym nowotworem mózgu
-rakiem splotu naczyniówkowego. Jako rodzice prosimy o 
pomoc finansową na rehabilitację i dalsze leczenie Grzesia. 

Pomóż Grzesiowi i wpłać chociaż grosz na konto 
18 1160 2002 0000 0003 0483 5202 
z dopiskiem „dla Grzesia”. 

Dziękuję za każdą okazaną pomoc. Tata, Marcin Schulz.

POTRZEBNA POMOC DLA GRZEŚIA
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Leszczyński Okręgowy Zwią-
zek Strzelectwa podsumował 
całoroczne współzawodnic-
two strzeleckie. W roku 2019 
odbyło się 14 z 16 zaplanowa-
nych okręgowych zawodów 
strzeleckich. Nie udało się 
zorganizować 2 imprez na 
leszczyńskiej strzelnicy. 
W drugą niedzielę grudnia na 
strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Tarnowie 
Podgórnym odbyły się ostatnie 
w tym roku okręgowe zawody 
strzeleckie. W Mikołajko-
wym Turnieju Strzeleckim 
najlepiej strzelali: Bernard 
Matuszak, Marek Cichy, Filip 
Kopczyński, Marian Zieliński, 
Stanisław Spychała i Zenon 
Demski.

Po zawodach przyszedł czas 
na wręczenie wyróżnień dla 
najlepszych we współzawod-
nictwie strzeleckim LOZS 
2019. Współzawodnictwo 
roczne obejmowało 7 konku-
rencji: karabin dowolny leżąc, 
karabin dowolny stojąc, pisto-
let sportowy, pistolet central-
nego zapłonu, pistolet bocz-
nego zapłonu, pistolet dużego 
kalibru, pistolet wojskowy. 
Aby zostać sklasyfikowanym 
zawodnik musiał uczestniczyć 
w co najmniej dziewięciu z 14 
zawodów. 

Wśród ponad 100 startują-
cych w zawodach wymóg ten 
spełniło 18 strzelców, a w po-
szczególnych konkurencjach 
najwyższe miejsca zajęli: 
a Karabin dowolny leżąc: 1- 
Roman WIECZOREK – KBS 
Opalenica, 2- Marek CICHY 
– TARCZA Szamotuły, 3- 
Andrzej PAWLICKI – KBS 
Tarnowo Podgórne;
a Karabin dowolny stojąc: 
1- Grzegorz JASKUŁA – 

TARCZA Szamotuły, 2- Ra-
dosław KRÓLICKI – KBS 
Tarnowo Podgórne, 3- Czesław 
KUCHARSKI – TARCZA 
Szamotuły;
a Pistolet sportowy: 1- Marian 
ZIELIŃSKI, 2- Roman BIL-
SKI (leszczyniacy reprezen-
tujący GRYF Grodzisk Wlkp.) 
3- Grzegorz JASKUŁA;
a Pistolet centralnego za-
płonu: 1- Marian ZIELIŃ-
SKI, 2- Roman BILSKI, 3- 
Adam KRZYŻANIAK – JA-

STRZĄB Swarzędz;
a Pistolet bocznego zapło-
nu - oburącz: 1- Grzegorz 
JASKUŁA, 2- Andrzej PAW-
LICKI, Robert KASPRZAK 
– JASTRZĄB Swarzędz;
a Pistolet dużego kalibru – 
oburącz: 1- Grzegorz JASKU-
ŁA, 2- Marian ZIELIŃSKI, 
3- Roman BILSKI;
a Pistolet wojskowy: 1- Ma-
rian ZIELIŃSKI, 2- Adam 
KRZYŻANIAK, 3- Grzegorz 
JASKUŁA.

a Wyróżnienia otrzymali 
także: Monika WIECZO-
REK, Marian HERRMANN, 
Ireneusz ERENC, Mariusz 
NOWAK, Patryk ZBARAŻ, 
Paweł SMOLAREK, Wojciech 
FELDGEBEL

Współzawodnictwo klubowe 
wygrał JASTRZĄB Swarzędz 
przed TARCZĄ Szamotuły i 
GRYFEM Grodzisk Wlkp. a 
kolejne miejsca zajęli - KBS 
Tarnowo Podgórne, LESZ-

CZYŃSK IE TOWAR ZY-
STWO STRZELECKIE, KBS 
Opalenica.

Wyróżnienia specjalne otrzy-
mali:
a najaktywniejsi - uczestniczą-
cy we wszystkich zawodach a 
Marian ZIELIŃSKI, Rado-
sław KRÓLICKI I Czesław 
KUCHARSKI;
a najstarszy zawodnik – Zbi-
gniew DŁUŻNIEWSKI z Tar-
nowa Podgórnego – uczestnik 
bitwy pod Monte Casino;
a za aktywne uczestnictwo 
– Zenon DEMSKI z BOCK 
Rawicz.

Za uzyskanie w zawodach 
190 pkt. lub więcej wyróżnio-
no ponad 20 zawodników, a 
najwyższe wyniki uzyskali: 
Zenon DEMSKI – 198/200, 
Roman BILSKI – 197, Marian 
ZIELIŃSKI, Grzegorz JA-
SKUŁA, Krzysztof CIEŚLIK, 
Adam KRZYŻANIAK – 196.

Wręczono również inne 
wyróżnienia. Spotkanie za-
kończyło się wspólnym poczę-
stunkiem, po którym uczest-
nicy obiecali wystartować we 
współzawodnictwie LOZS 
2020.

Opr. Marek Zimnoch 
– wiceprezes LOZS

Zakończenie sezonu strzeleckiego LOZS 2019
Najlepsi w Turnieju Mikołajkowym Wyróżnieni w klasy� kacji pistoletu wojskowego 

Najlepsi we współzawodnictwie w konkurencji karabinu 
dowolnego leżąc

Najlepsi we współzawodnictwie w konkurencji pistoletu 
sportowego
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WESOŁYCH ŚWIĄT 
I SZCZĘŚLIWEGO 
NOWEGO ROKU 
ŻYCZY

Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego 
w Siedlcu
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