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WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM ŻYCZYMY ZDROWYCH 
I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

ORAZ SZCZĘSLIWEGO NOWEGO ROKU

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

ELEKTROWNIE SŁONECZNE 
Sprzedaż i Montaż 

Możliwości zastosowania:
ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki 

MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

tel. 606 172545
Sprzedam pianino 

 Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863
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Od dłuższego już czasu 
mówi się o tajemniczej 
jeszcze budowie basenu 
w Rakoniewicach. Czy to 
prawda?
GT: Tak. Mamy już gotowy 
projekt tej inwestycji . To efekt 
kilkuletnich analiz, rozmów, 
spotkań, zapytań, konsultacji, 
wizytacji podobnych obiektów 
w dalszej i bliższej okolicy. 
Staraliśmy się dowiedzieć 
jak najwięcej na temat funk-
cjonowania takich obiektów 
z wszystkimi ich wadami i 
zaletami, by przygotowywa-
ny projekt był obarczony jak 
najmniejszymi ryzykami i 
już na tym etapie eliminował 
„zagrożenia”.

Ale o jakich zagrożeniach 
Pan mówi?
Być może faktycznie brzmi 
to tajemniczo i nieco niebez-
piecznie, ale wiedza oparta na 
bezpośrednich rozmowach z 
ludźmi, którzy mają u siebie ta-
kie baseny i obsługują je na co 
dzień, i przekonali się już „co 
i jak”, i powiedzieli nam, na 
co zwracać szczególną uwagę 
w czasie procesu projektowe-
go –jest po prosu bezcenna. 
To nieraz małe drobiazgi, ale 
czasami uwagi dotyczące na-
prawdę poważnych spraw tech-
nicznych i konstrukcyjnych.

Skąd w ogóle wziął się po-
mysł na to, by w Rakoniewi-
cach powstał basen?
Właściwie od kiedy pamiętam 
ze swojego życia „samorządo-
wego” od dawna mówiło się 
o basenie w Rakoniewicach. 
Tak naprawdę już kilkana-
ście lat temu, kiedy powstała 
nowoczesna hala widowi-
skowo-sportowa, pierwsze 
basenowe westchnienia miały 
miejsce – mówiliśmy wtedy, 
że jeszcze tylko basen i mamy 
wszystko. Ale tak naprawdę  
do poważnego myślenia o ta-
kiej inwestycji przyczyniła się 
realizacja programu „Jestem 
sprawny – umiem pływać”

Jak to?
Dzieci z terenu gminy Rako-
niewice korzystały z bezpłat-
nych zajęć nauki pływania. 
Najpierw na basenie w Wolsz-
tynie, później w Kościanie, 
potem w Lesznie. W kalen-
darzach tych obiektów robiło 
się coraz ciaśniej, odmawiano 
nam, argumentując, że pierw-
szeństwo mają „swoi” itd. 
Coraz trudniej udawało się 
„spiąć” pływacki kalendarz. 
A gdy zamknięto pływalnię 
w Lesznie wszystko się skoń-
czyło. Gdzie mieliśmy wozić 
nasze dzieci? Do Polkowic? 
Przecież nie chodzi o to, by 
spędzić kilka godzin w au-
tobusie, by móc się godzinkę 
popluskać. Postanowiłem, że 
będziemy mieli swój basen 
dla naszych dzieci – tak, by 
uczniowie ze wszystkich szkół 
na terenie gminy Rakoniewice 
mogli w ramach zajęć wf-u 
nauczyć się pływać.

Co przewiduje projekt?
Wzorowaliśmy się ma pomyśle 
dolnośląskiego „Delfinka”, 
oglądaliśmy taki basen w miej-
scowości Góra, gdzie byliśmy 
bardzo ciepło przyjęci i uzy-
skaliśmy szereg bezcennych 
informacji. I od razu chciał-
bym zaznaczyć – to nie ma być 
aquapark, to nie ma być basen 
ze zjeżdżalniami, jacuzzi, 
brodzikami itp. To będzie 
kameralny obiekt z czterema 
torami o długości kilkunastu 
metrów  - taki właśnie do nauki 
pływania, nie za głęboki i nie 

za płytki, by dzieci w różnym 
wieku mogły z niego korzystać 
i czuć się bezpiecznie. Dodat-
kowo udało się zaprojektować 
dwutorową kręgielnię, która 
będzie wspaniałym uzupełnie-
niem oferty sportowej na ternie 

gminy Rakoniewice i myślę, że 
mieszkańcy chętnie będą z niej 
korzystać.

Jak będzie wyglądała na-
uka pływania? Kto zostanie 
nią objęty?

W tej chwili trudno mówić o 
takich szczegółach. Zajęcia na 
basenie mają odbywać się w 
ramach wychowania fizyczne-
go – zarówno wśród dzieci, jak 
i dla młodzieży starszych klas.  
Pewnie będzie trzeba skumu-

lować te lekcje, by był czas na 
przyjazd do Rakoniewic z in-
nych szkół, czas na przebranie 
się, zajęcia na basenie i spo-
kojny powrót dzieci na dalsze 
zajęcia. Czy warto to zrobić? 
Oczywiście. To rola samorzą-
du, by poprawiać komfort ży-
cia mieszkańców –również, a 
może nawet przede wszystkim, 
tych najmłodszych. Wprawdzie 
jeszcze nie głosują (śmiech!!!), 
ale dzieci zasługują na wszyst-
ko. Co roku latem słyszymy o 
tylu tragediach nad wodą, o 
tylu utonięciach. Mając moż-
liwość nauczyć dzieci pływać, 
jest naszym obowiązkiem, 
by to zrobić. Niech będzie to 
kolejna inwestycja rakonie-
wickiego samorządu w tych 
najmłodszych i odciążenie 
portfeli rodziców, którzy wożą 
dzieci na prywatne lekcje i 
oferta dla wszystkich, którzy 
takich możliwości z różnych 
względów nie mają.

Czy będzie to obiekt otwar-
ty dla mieszkańców?
Oczywiście. Obiekt ma być 
wybudowany z myślą o wszyst-
kich. Dużych i małych , star(sz)
ych i młod(sz)ych. Nie zapomi-

nam o osobach z różnego ro-
dzaju niepełnosprawnościami, 
które mogłyby rehabilitować 
się  w tym miejscu, o jakże 
aktywnych seniorach, którzy 
pewnie też chętnie skorzystają 
z możliwości aquaterapii, o 
rodzicach z niemowlętami  
itp. Z pewnością pomysły 
„urodzą” się same. Jestem też 
po wstępnych rozmowach z 
włodarzami sąsiednich gmin, 
m.in. z Burmistrzem Wieli-
chowa, Honoratą Kozłowską, 
która już na tym etapie jest 
zainteresowana tym , by dzieci 
ze szkoły w Wielichowie ko-
rzystały z basenu w Rakonie-
wicach. Ja jestem optymistą i 
wierzę, że jeśli nie wszystko, to 
lwia część pomysłów i planów 
zostanie zrealizowana.

A więc kiedy budowa?
Prowadzone są rozmowy doty-
czące zakupu gruntu przy hali 
widowiskowo – sportowej w 
Rakoniewicach pod zmianę lo-
kalizacji parkingu, gdyż basen 
ma powstać w miejscu, w któ-
rym teraz jest parking. Będzie 
on połączony z halą sportową 
i budynki te będą stanowiły 
kompleks – całość. W zależ-
ności od efektu rozmów, przy-
jęte zostaną też rozwiązania 
formalno – prawne dotyczące 
nabycia tego terenu. Miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
w tym miejscu parking i nic 
innego tam powstać nie może. 
Być może powstanie basenu 
będzie kwestią roku, a może 
dwóch lat, ale to naprawdę 
bardzo bliska perspektywa. 

Rozmowa z Burmistrzem Rakoniewic, Gerardem Tomiakiem

Dzieci zasługują na wszystko!

Wizytacja basenu „Del� nek” w Górze (woj, dolnośląskie)

Wizytacja basenu „Del� nek” w Górze (woj, dolnośląskie)

To będzie kameralny 
obiekt z czterema 
torami o długości 
kilkunastu metrów 
„To będzie kameralny „To będzie kameralny 

obiekt z czterema „obiekt z czterema 
torami o długości „torami o długości 
kilkunastu metrów 
„

kilkunastu metrów 
„

nam o osobach z różnego ro-

„
nam o osobach z różnego ro-

„
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AUTO PASZKOWSKI

734 120 226 
604 441 405

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW  

w Rakoniewicach

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE

kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

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

   LEGALIZACJA GAŚNICY 

     G
RATIS

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

 www.lombardd.pl

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22  
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26

GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

tel.   509 408 163

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

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

SKUP ZŁOMU

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

PROFESJONALNY PARTNER

www.gmyrpol.pl    
gmyrpol@post.pl

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

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

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

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

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

FARBY,  TAPETY, FOTOTAPETY

AKCESORIA MALARSKIE

KLEJE, LAKIERY, OKLEINY
LISTWY DEKORACYJNE

KARNISZE, KINKIETY, PŁYTY G–K 

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

www.szklanebombki.pl

Przyjmujemy zamówienia na ozdoby choinkowe w każdym 
asortymencie  i każdej ilości dla zakładów pracy  i osób prywatnych

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 

Zapraszamy 
do przedświątecznych zakupów
Wszystkim Klientom życzę 
zdrowych i radosnych świąt 

Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku
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W dniach 16 i 17 listopada 
2020 roku Burmistrz Gro-
dziska Wielkopolskiego Piotr 
Hojan oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Ga-
wron przekazali Przychodni 
Centrum Medycyny Rodzin-
nej przy OWP, Przychodni 
„Ochrona Zdrowia” przy ul. 
Mossego oraz Przychodni R. 
Olszewski przy ul. Przemysło-
wej pulsoksymetry o wartości 
3 000,00 zł. Gmina Grodzisk 
Wielkopolski postanowiła 
wesprzeć miejscowe przy-
chodnie w sprzęt niezbędny 
do ratowania życia ludzkiego 
w dobie pandemii korona-
wirusa. 

Mamy nadzieję, że ta cegieł-
ka przyczyni się do szybszego 
diagnozowania pacjentów 
oraz monitorowania funkcji 
życiowych osób zakażonych 
Covid – 19 przebywających w 
izolacji domowej.

Kolejna partia pulsoksy-
metrów, także o wartości 3 
000,00 zł trafi do grodziskich 
przychodni pod koniec ty-
godnia.

Weekendowa turystyka 
na świeżym powietrzu, to 
obecnie najlepszy i naj-
bezpieczniejszy sposób na 
poznawanie nowych miejsc. 
Praktycznie każde miasto 
posiada dziś szlaki tury-
styczne, pozwalające tury-
stom z mniej lub bardziej 
oddalonych miejsc poznać 
ciekawe miejsca, zabytki i 
perełki architektury.

Grodzisk Wielkopolski nie za-
pomniał o jeszcze jednej - bar-
dzo ważnej grupie, dla której 
zbieranie nowych doświadczeń 
jest szczególnie cenne.

Z myślą o najmłodszych tu-
rystach powstał szlak „Małego 
Odkrywcy”. Aby go zdobyć, 
trzeba odnaleźć osiem skrzy-
nek z pieczątkami, ukrytych w 
różnych częściach miasta. Od-
bicie wszystkich pieczątek na 
specjalnej mapie pozwoli naj-
sprytniejszym na odgadnięcie 
hasła, a przy okazji poznacie 
najcenniejsze zabytki, ciekawe 
miejsca, symboliczne skwery 
i przedstawicieli dawnych 
mieszkańców, którzy na prze-
strzeni wieków, szczególnie 
zapisali się na kartach historii 
Grodziska Wielkopolskiego. 

Szlak można rozpocząć w 
dowolnym miejscu lub przejść 
go ściśle według punktów na 
mapie.

Mapę, można pobrać na 
stronie internetowej Grodziska 
Wielkopolskiego w zakładce /
strefa turysty/ lub odebrać w 
Gminnym Centrum Informa-
cji, mieszczącym się u zbiegu 
ulic Szerokiej i Przemysłowej 
(główny deptak miasta).

Na każdego Małego Od-
krywcę, który z wypełnioną 
mapą przyjdzie do Gminnego 
Centrum Informacji czeka 
pamiątkowy dyplom oraz 
niespodzianka. Gminne Cen-
trum Informacji czynne jest 

od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.00.

Zachęcamy do opatrzenia 
publikowanych na facebooku 
i instagramie zdjęć zrobionych 
na grodziskim szlaku znaczni-
kiem #maliodkrywcy.

Pulsoksymetry wsparciem 
od Gminy

Szlak poszukiwaczy skarbów

Rzeczywistość wokół nas 
nieustannie się zmienia. To co 
było odchodzi bezpowrotnie, 
robiąc miejsce nowemu. 

Część mieszkańców pa-
mięta jeszcze lata świetności 
mostu nad torami przy ulicy 
Kolejowej w Grodzisku Wiel-
kopolskim, który ułatwiał 
pieszym komunikację w czasie 
przejazdu pociągów. Most 
powstał w 1901 roku. Wraz z 
upływem czasu, ulegał coraz 
większemu zużyciu, aż w 
końcu z uwagi na zagroże-
nie dla użytkowników został 
zamknięty, a następnie zde-
montowany. W jego miejsce, 
w roku 2016 powstał zupełnie 
nowy punkt widokowy.

Dziś, dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom, znów możemy 
zobaczyć, jak wyglądało to 

miejsce wcześniej.
Jeśli spojrzymy na nowo po-

wstałą instalację z odpowied-
niej perspektywy zobaczymy 

most, który jak przed laty 
połączy się ze współczesnym 
punktem widokowym. Życzy-
my dobrej zabawy.   

Ponad 30 tegorocznych 18 
- latków oraz mieszkańcy 
gminy Grodzisk Wlkp. za-
sadzili, w sobotę 7 listopada 
2020 roku około 60 drzew, 
tym razem przy Alei Kasz-
tanowej prowadzącej do 
Lulina. Jest to uzupełnienie 
rosnących tam drzewosta-
nów, które musiały zostać 
usunięte. 

Nie przypadkowo wybrano 
kasztanowce, gdyż kwitnące 
są symptomem rozpoczynają-
cych się matur. Kasztanowiec 
uważany jest także za drzewo 
magiczne, uspokaja, wycisza, 
koi nerwy, łagodzi strach. Nic 
więc dziwnego, że właśnie to 
drzewo przypisano młodzieży, 
która zdaje jeden z najważniej-
szych egzaminów - egzamin 
dojrzałości. Zebranuch miesz-
kańców powitał Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Józef Gawron. 
W ramach corocznej akcji 
„Drzewa 18 – latków” zasa-
dzono dotychczas ponad 950 
drzew. Tomasz Kałek z Nad-
leśnictwa Grodzisk zaprezen-
tował podczas akcji w nowo-
powstałym miejscu rekreacji 
przy budynku byłego dworca 
w Ujeździe prelekcję na temat 
celowości nasadzeń drzew 
oraz walorów wynikających z 
powstawania na terenie naszej 
gminy zielonych stref, a także 
coraz większej świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 
Do każdego z drzew, przy-
twierdzona została tablicz-
ka z imieniem i nazwiskiem 
„właściciela” drzewka oraz 
datą przeprowadzenia akcji, a 
także logami gminy i progra-

mu, z którego otrzymaliśmy 
dofinansowanie. Młodzież 
odsłoniła też pamiątkową 
tablicę, która przypominać 
będzie jakie drzewa i kiedy 
zostały posadzone. Burmistrz 
Grodziska Wielkopolskiego 
serdecznie dziękuje młodzie-
ży za odzew i liczny udział 
w akcji, będący wyrazem ich 

dojrzałości, przywiązania do 
lokalnej społeczności oraz 
świadomości ekologicznej, 
a także wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowanie 
i przeprowadzenie sobotniej 
akcji nasadzenia drzew. Pro-
jekt został dofinansowany z 
EFRROW w ramach PROW 
2014-2020. 

Dym to niespalona część opa-
łu, czyli strata energii.

Wszyscy obawiamy się Co-
vid - 19, podczas gdy w po-
wietrzu ciągle czyha na nas 
zupełnie inne – także śmier-
telne – zagrożenie.

Początek sezonu grzew-
czego to niestety wzrost za-
nieczyszczonego powietrza 
poprzez pyły wydobywające 
się z naszych kominów.

Dlatego, dla naszego wspól-
nego dobra, apelujemy o li-
kwidowanie w miarę możli-
wości pieców na paliwa stałe 
wszędzie tam, gdzie można 
zastosować np. gaz ziemny. 
To, że nasze piece „spełniają 
normy” nie oznacza, że nie 
zatruwamy powietrza, którym 
musimy oddychać.

Ponadto przypominamy o 
rozpalaniu pieca lub kominka 

metodą „od góry”. Dzięki 
temu możemy zredukować 
zadymienie nawet do 90 % 
oraz zaoszczędzić ilość opału 
do 30%. Jako prawidłową, 
rekomenduje ją Cech Zdunów 
Polskich.

Technika rozpalania od góry 
od wielu lat jest promowana i z 
powodzeniem stosowana przez 
mieszkańców Austrii, Norwe-
gii, Szwajcarii, Niemczech.

Trwa jesienne nasadzenie 
drzew w ramach zadania „ Na-
sadzenia śródpolne w gminie 
Grodzisk Wielkopolski”.  

W ramach otrzymanego 
dofinansowania w wysokości 
92 000,00 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na terenach rol-
niczych w miejscowościach: 
Grąblewo, Ptaszkowo, Chru-
stowo oraz w Grodzisku 
Wielkopolskim nasadzonych 
zostanie 220 drzew gatunków: 
Lipa szerokolistna, Lipa drob-
nolistna oraz Klon polny.

Drzewa objęte są 3 letnią 
pielęgnacją i będą stanowiły 
bazę pożytkową dla zapyla-
czy oraz zabezpieczą tereny 
rolnicze przed erozją wietrzną.

Całkowity koszt zadania 
wyniesie 131 000,00 zł. 

Powrót do przeszłości

18-latki zasadzili 60 drzew

U progu sezonu grzewczego!

Nowe drzewa dzięki dofinansowaniu 
z WFOŚiGW w Poznaniu
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Na przełomie października i 
listopada udało nam się prze-
prowadzić kilka inwestycji 
– dzięki którym – poprawiła 
się zarówno infrastruktura 
drogowa i rekreacyjna.

Przede wszystkim zakoń-
czyliśmy pierwszą część re-
witalizacji stawu na rogu ulic 
3 Maja i Młyńskiej. Udało się 
tam usunąć zarośla, wydobyć 
muł. Wzrosła też nowa trawa 
na brzegach, dodatkowo usta-
wiliśmy ławki oraz kosze na 
śmieci. Wiosną na staw trafi 
również fontanna pływająca, 
by jeszcze bardziej uatrakcyj-
nić to miejsce.

W ostatnich tygodniach 
zakończyliśmy dwie inwesty-
cje drogowe – pierwszy etap 
przebudowy ulicy Generała 
Karge w Opalenicy, a także 
budowę odcinka śladowej 
drogi  od opalenickiej obwod-
nicy, w kierunku miejscowości 
Troszczyn.

Udało nam się również zre-
witalizować skwer na rogu uli-
cy Nowotomyskiej i Wyzwole-
nia. Miejsce to zmieniło się nie 
do poznania.  Powstały nowe 
elementy – m.in. ławki, lampy, 
chodniki, kosze na śmieci, a 
centralnym elementem skweru 
jest kamienna wyspa. JC

Na przełomie października i 
listopada udało nam się popra-
wić bezpieczeństwo pieszych, 
ale i kierowców – zarówno 
w mieście, jak i na terenach 
wiejskich.

Wszystko za sprawą nowych 
lamp, które udało się zainstalo-
wać. W samym mieście dodat-
kowe oświetlenie pojawiło się 
na ulicy Akacjowej  - 3 lampy,  
a także na ulicach Wodnej, 
Rzecznej i Mostowej - w sumie 
7 lamp.

Ponadto nowe lampy hybry-
dowe ustawiliśmy na terenach 
wiejskich. W Rudnikach – 

wzdłuż drogi w kierunku 
Kuślina powstały 22 lampy 
(odcinek trasy Opalenica – 
Lwówek). 

- Bezpieczeństwo na tym 
odcinku drogi zdecydowa-
nie się poprawiło. Teraz jest 
jaśniej, przez co piesi, czy 
rowerzyści są bardziej widocz-
ni – usłyszeliśmy od jednego z 
kierowców. 

Zarówno w Porażynie przy 
drodze przed lasem w kierun-
ku Kopanek, jak i w Jastrzęb-
nikach – zainstalowano po 
jednej lampie.  

 JC

Budujemy, 
modernizujemy, 
przerabiamy…

Jest jaśniej, jest 
bezpieczniej

W dniu 19.11.2020 r. rozpo-
częto prace budowlane kanali-
zacji sanitarnej w miejscowo-
ści Terespotockie/Troszczyn. 
Firmą która wygrała przetarg 
jest  Transport Drogowy Ślu-
sarstwo Instalatorstwo Sani-
tarne i Ogrzewanie Dariusz 
Bromber z Pniew. Firma ma 
do wykonania odcinek ok 280 
m kanalizacji grawitacyjnej 
oraz  ok 300 m kanalizacji 

tłocznej wraz z przepompow-
nią. Inwestycja planowana 
na okres wiosenny tego roku 
została przesunięta z uwagi na 
sytuację związaną z pandemią 
Covid-19. 

Zadanie realizowane jest 
ze środków Gminy Opalenica 
oraz firmy Komopal. Zakoń-
czenie inwestycji planowane 
jest do 21.12.2020 r.

Zarząd PGKiM KOMOPAL

„Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Terespotockich”

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

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

Rakoniewice ul. Dworcowa 5

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

tel.  502 033 012  tel.  61 444 89 86
rejestracja czynna /wejście B/

GRODZISK WLKP. UL. POLNA 4
a poniedziałki - 15.00 - 19.00 

a wtorki i czwartki 13.00 -17.00 
a środy 8.00 - 12.00  a piątki 8.00 - 12.00

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

OKNA INWENTARSKIE PCV
- różne wymiary

SIATKI PRZECIW 
                  PTAKOM 

  MONTAŻ - TRANSPORT 
  GRATIS!

  TEL. 515 241 917



Str. 6 POWIATY-GMINY
27 listopada 2020GMINA NOWY TOMYŚL

W związku z utrzymującym 
się stanem epidemii i zwią-
zanymi z tym obostrzenia-
mi, Nowotomyski Ośrodek 
Kultury przeniósł swoją 
działalność do sieci. Wszy-
scy doskonale zdajemy sobie 
sprawę z powagi  sytuacji 
i dbamy przede wszystkim 
o zdrowie i bezpieczeństwo 
nas wszystkich. Jednak 
absolutnie nie zwalniamy 
tempa. 

W ostatnim czasie zorganizo-
waliśmy kilka ciekawych kon-
kursów „on-line” dla różnych 
grup wiekowych i o bardzo 
różnorodnej tematyce. Zainte-
resowanie przeszło nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Bardzo 
nas to cieszy. Dla miłośników 
kina zaproponowaliśmy kon-
kurs filmowy dla dorosłych i 
dla dzieci, w którym należało 
rozpoznać kadry z filmów i 
bajek. Jednocześnie mamy 
nadzieję, że już niedługo po-
nownie zawita do nas praw-
dziwe kino. 

Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Owoców i Warzyw 
bawiliśmy się wspólnie w roz-
poznawanie zdrowych smako-
łyków. „Na bogato” uczciliśmy 
również Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek. Ogrom 
Waszych zdjęć  przesłanych w 
komentarzach był co najmniej 
imponujący: super bohatero-
wie, Elzy, wróżki, Smerfy, 
Minionki, Myszki-Miki i całe 
mnóstwo bajecznych postaci.  
Z bardzo ciepłym przyjęciem 
spotkał się również „Kon-
kurs dla spostrzegawczych”. 
Zdjęcia mniej lub bardziej 
charakterystycznych miejsc w 
Nowym Tomyślu okazały się 
interesującym wyzwaniem. 

Nie zabrakło konkursów pla-
stycznych. 

Z okazji przypadającego 10 
listopada Dnia Jeża, ogłosi-
liśmy konkurs rysunkowy na 
„Portret jeża”. Na Waszą reak-
cję nie trzeba było długo cze-
kać. Spłynęło do nas mnóstwo 
kolorowych i uśmiechniętych 
jeżyków. Oczywiście, jak to 
bywa w konkursach, zawsze 
są zwycięzcy i oczywiście 
nagrody. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za zaangażowanie 
i udział w naszych propo-
zycjach. To dla nas bardzo 
ważne, aby cały czas, mimo 
trudnej sytuacji, być blisko 
Was i kultury. Działamy dalej 
i obiecujemy, że jeszcze nieraz 
Was zaskoczymy. Zachęcamy 
do regularnego śledzenia na-
szej strony i Facebooka oraz 
czynnego udziału w wyda-
rzeniach on-line. Już wkrótce 
kolejne niespodzianki!

„Kultura online” w NOKu

Na terenie przy jeziorku w 
Sękowie zostały zamontowane 
nowe instalacje m.in. ławki, 
stanowiska do grillowania, 
kosze na śmieci oraz stojaki 
do rowerów. W ostatnim czasie 
została również wyremon-
towana nawierzchnia drogi 
łączącej Sękowo z Przyłękiem, 
poprzez wykonanie dwóch 
pasów jezdnych z betonowych 
płyt drogowych. Nowo wy-
remontowany odcinek drogi 
poprawia komfort dojazdu do 
pięknie zagospodarowanego 
terenu rekreacyjnego przy 
jeziorku. 

Na początku listopada br. prze-
prowadzono prace rozbiórko-
we opuszczonego budynku 
gospodarczego w Parku Fe-
liksa. Trwa przygotowywanie 

projektu kawiarni. Być może 
już latem będziemy cieszyć 
się fajnym miejscem do odpo-
czynku i relaksu w najbardziej 
zielonym zakątku miasta.

6 listopada br. pracownicy 
nowotomyskiego Parku Miej-
skiego upiększyli centrum 
Nowego Tomyśla nasadze-
niami z chryzantem. Kwiaty 
zostały posadzone na placach 
Niepodległości i Chopina oraz 
na deptakach. 

Gmina Nowy Tomyśl zgło-
siła chęć odebrania kwiatów, 
które nie sprzedały się w 

wyniku ograniczeń na rynku 
rolnym spowodowanych epi-
demią Covid - 19 w Agencji 
Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa - Biuro Powiato-
we w Nowym Tomyślu.

Dzięki temu działaniu mia-
sto zostało ozdobione koloro-
wymi kwiatami, a producenci 
chryzantem otrzymają pomoc 
finansową.

Zagospodarowanie terenu 
przy jeziorku w Sękowie

Prace rozbiórkowe budynku 
gospodarczego

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

STIHL MS-170 
PILARKA ŁAŃCUCHOWA

749,-749,-

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

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

GMINA WIELICHOWO

Izba Historii powstała z oka-
zji 700-lecia wsi Śniaty, które 
były hucznie obchodzone w 
2002 roku. Pomysłodawcami 
byli: sołtys wsi – Eugeniusz 
Tomczak oraz burmistrz 
Miasta i Gminy Wielichowo 
– Adam Łaniecki. Urządze-
niem Izby zajęła się pani 
Anna Zalewska, dyrektor 
przedszkola oraz członek 
“Społecznego Komitetu Ob-
chodów 700-lecia Śniat”. 

W wyniku podjętych działań 
udało się zebrać około 500 
eksponatów, przede wszystkim 
dawny sprzęt gospodarstwa 
domowego i rolniczego, do-
kumenty, zdjęcia i pamiątki 
osobiste mieszkańców Śniat. 
Znalazły tu również swoje 
miejsce kroniki Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej, z któ-
rych najcenniejsza – szkolna 
prowadzona od 1909 r. zawiera 
opisy życia mieszkańców Śniat 
na tle wydarzeń historycznych 
Polski i Europy. Ekspozy-
cja została zgromadzona na 
strychu przedszkola. Przez te 
wszystkie lata staraniem wielu 
ludzi zgromadzono w Izbie ok 
750 eksponatów

W styczniu 2018 roku bur-
mistrz Wielichowa Honorata 

Kozłowska podjęła decyzję 
o przeniesieniu ekspozycji 
do budynku po byłej szkole 
filialnej w Śniatach. W mar-
cu zostały wykonane prace 

adaptacyjne, pomalowano 
wszystkie pomieszczenia, za-
łożone nowe firany, wymienio-
no niektóre elementy stolarki. 
W kwietniu 2018 rozpoczęło 

się przenoszenie eksponatów 
zgromadzonych w Izbie Histo-
rii do nowych pomieszczeń. W 
akcję przenoszenia przedmio-
tów włączyli się mieszkańcy 

Śniat, Panie z przedszkola 
„Gacek w Śniatach oraz pra-
cownicy Centrum Kultury w 
Wielichowie. Nowy obiekt 
doskonale nadaje się nie tylko 

do działalności muzealnej, ale 
również edukacyjnej.

24 czerwca 2018 roku z 
udziałem zaproszonych gości 
i mieszkańców Śniat nastąpiło 
otwarcie Izby Historii w Śnia-
tach. Przecięcia wstęgi doko-
nała m.in. Honorata Kozłowska 
burmistrz Wielichowa, sołtys 
wsi Bogdan Czapla, Panie Anna 
Zalewska-Skrzypczak, Celina 
Nowak, Urszula Tomczak oraz 
radni powiatowi i gminni Jan 
Grochowy i Jerzy Kostrzewa. 
W czterech salach udostęp-
niono: przedmioty wystroju 
wnętrza izby, meble, naczynia i 
przedmioty używane w kuchni, 
sprzęt gospodarstwa domowe-
go, narzędzia rolnicze, zabaw-
ki, stroje kobiece i męskie, dzie-
ła sztuki ludowej i stylizowanej 
na ludową, dokumenty, zdjęcia, 
mapy, książki, gazety.

Ekspozycja przez cały czas 
się powiększa o nowe przed-
mioty przekazywane przez 
mieszkańców nie tylko Gminy 
Wielichowo. Na dzień 1 sierp-
nia 2020 roku w Izbie Historii 
zgromadzono 4000 ekspona-
tów. Centrum Kultury w Wie-
lichowie planuje zorganizować 
w Izbie różne przedsięwzięcia 
służące pielęgnowaniu lokal-
nej historii.

Izba Historii w Śniatach

Zapraszamy do naszego sklepu 
w ROSTARZEWIE 

i życzymy udanych zakupów

Firma B. ZYZNARSKI
zaprasza na 
świąteczne zakupy
do sklepów spożywczych 
w Ruchocicach 
oraz we Wiosce

Wszystkim naszym Klientom życzymy spokojnych 
i wesołych Świat Bożego Narodzenia

Wszystkim mieszkańcom 
Powiatu Wolsztyńskiego 

Błogosławieństwa Narodzonego Nam Dzieciątka. 
Radosnych, Spokojnych, Pełnych Rodzinnego 

i Ludzkiego Ciepła w Święta Bożego Narodzenia,
 oraz Pełnego Dobrych Zmian 

w Nowym 2021 Roku

Życzą 
Członkowie Prawa i Sprawiedliwości 

z Powiatu Wolsztyńskiego
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Z wykształcenia muzyk i jed-
nocześnie dziennikarz. Wiel-
ki miłośnik(wzrost 186 cm) 
muzyki, producent fonogra-
ficzny (Jerzy Kossela, grupa 
wokalna Konsonans, Pieśń 
nad pieśniami wg Salomona, 
Non Iron, Tadeusz Nalepa).  
Pomysłodawca i organizator 
wielu imprez muzycznych i 
festiwali. Animator „Wielko-
polskich Rytmów Młodych” 
w Jarocinie, imprezy, która 
przerodziła się w Ogólnopol-
ski Przegląd Muzyki Młodej 
Generacji i uznawana była za 
jeden z ważniejszych festiwali 
w naszym kraju.

Od czasów studiów mieszka 
w Poznaniu. - To jest moje 
miasto. Czas szybko biegnie, 
minęło już ponad pół wieku. 
Od początku byłem zaanga-
żowany w różne wydarzenia 
muzyczne.

Pomagała mi w tym praca 
społeczna, gdyż byłem już w 
ZSP i  członkiem Klubu Dzien-
nikarzy Studenckich.

Wczoraj organizował kon-
cert z okazji 43 rocznicy śmier-
ci Elvisa Presleya. – Robię to 
od dwóch dekad, co roku, w 
sierpniu. Czasem organizowa-
łem też podobne wydarzenia, 
tyle, że w styczniu z okazji 
urodzin Presleya. W różnych 
miejscach. Zawsze były to 
imprezy otwarte, ogólnodo-
stępne.

Jak mówi, w tych projektach 
uczestniczą tzw. rutyniarze – 
Michał Milowicz, Wojciech 
Korda, Wojciech Gąsowski, 
Tomasz Dziubiński, Paweł 
Bączkowski, Piotr Skowroń-
ski. Wczoraj była to zbitka 
młodości i nieco rutyny, po-
znańscy artyści – Marianna 
Ćwiąkała Małgorzata Szczwa-
ny, Filip Popow, Włodek Ja-
nowski, duet Grzegorz Kup-
czyk – Janusz Maślak i grupa 
Czerwone Korony. Ostatnia 
formuła opierała się na koszuli 
bliskiej ciału. A nie marynarki 
z Pewex-u i dlatego dostrzegam 
lokalnych wykonawców.

Zorganizował już ponad 
dwadzieścia podobnych im-
prez. Teraz, mimo pandemii, 
podjął także to wyzwanie. 
Koncert odbył się w Parku 
Wilsona. - Uczestniczyło w 
nim tylko 150 osób. Były 
ograniczenia w miejscach na 
ławkach, ale z tyłu ludzie mo-
gli oglądać koncert na stojąco.

Opowiada, że był kiedyś 
przewodniczącym Miejskiej 
Rady Seniorów przy Urzędzie 
Miejskim. – Teraz, w uzu-
pełnieniu tej Rady powstała 
Poznańska Akademia Senio-
ralna, która jako jedyna w 
Polsce organizuje w każdy 
poniedziałek, co tygodniowe 
spotkania – „O muzyce, przy 
muzyce”. Pierwsza cześć teo-
retyczna, to panel dyskusyjny, 
zaś w drugiej odbywa się kon-
cert na żywo.

Te spotkania, tłumaczy, 
mają stałą formułę, muzyka 
jest wszelaka. - Był np. „Sta-
nisław Moniuszko na weso-
ło”, „Muzyka filmowa Enrico 
Morricone”, „Dawno temu w 
Jarocinie”, czyli wspomnienia 
muzyków, którzy zdobywali 
nagrody Złotych Kameleonów 
podczas „Wielkopolsk ich 
Rytmów Młodych”. Były też 
„Krzysztofory” z okazji imie-
nin Krzysztofa Klenczona, 
które organizowałem wspól-
nie z jego siostrą Hanią. Inne 
spotkania to m.in. „Filipinki 
to My,” „Pamiętamy Bernarda 
Ładysza”,” Blues to zawsze 
blues jest nigdy nie zawiedzie”, 
„Co się komu w duszy gra, co 
kto w swoich widzi snach”.( 

wg Wyspiańskiego z Wesela).
Te imprezy organizowane są 

dopiero od trzech miesięcy. – 
Biorą w nich udział zarówno 
śpiewacy operowi, jak innych 
gatunków muzycznych. Po 
prostu, artyści. Też  z rodowo-
dem Poznańskim.

Od kilku lat formalnie jest 
na emeryturze.; jest bliźnia-
kiem Helen Shapiro – Czyli je-
stem stypendystą ZUS – śmieje 
się. – Ale tak naprawdę, to 
niewiele pracowałem etatowo 
w moim życiu. Niestety, przez 
to zaniedbałem wiele ważnych 
kwestii i otrzymuję niewielką 
emeryturę, choć „dobra zmia-
na” trochę mi dołożyła.

Na szczęście, dodaje, zawsze 
kochał to, co robił i czyni to 
do dzisiaj. – Dalej funkcjo-
nuję w świecie muzycznym, 
koncertowym, nagraniowym 
i fonograficznym. A z drugiej 
strony muszę to robić, aby żyć 
w miarę godnie, chociaż nie 
mam wymagań przekraczają-
cych moje dochody

Przyznaje, że życie bez tego 
nie wiele było by warte. – Nie 
potrafiłbym bez tego funk-
cjonować. Podobnie, jak i 
bez dziennikarstwa. Te dwie 
dziedziny wypełniły tak na-
prawdę moje życie w całości. 
I wypełniają do dzisiaj.

Urodził się w Ostrowie 
Wielkopolskim. Spędził tam 
młodość do matury. Ale nie 
tylko tam, bowiem musiał do-
jeżdżać do Kalisza, gdzie uczył 
się także w średniej szkole 
muzycznej, w klasie kontra-
basu. - Na początku grałem 
w zespole jazzu tradycyjnego 
Wyspa, a potem w grupie 
gitarowe Trampy. W Ostrowie 
natomiast chodziłem do tego 
samego liceum, co Krzysztof 
Komeda Trzciński.

Jak mówi, były to początki 
jego muzycznej fascynacji. 
– Wbrew pozorom nie Elvis 
Presley był wtedy dla mnie 
ważny, ale zespól The Ani-
mals.

Mimo wielkiej miłości do 
muzyki, nie wybrał jednak 
związanych z nią studiów. 
– Zdecydowałem się na so-
cjologię na UAM w Poznaniu. 
Uznałem, że ta dziedzina bar-
dziej mi odpowiada. I mojemu 
charakterowi także. Potem 

okazało się jednak, iż tak 
bardzo mi to odpowiadało, ze 
nigdy w tej dziedzinie nie pra-
cowałem. Ukończyłem studia 
dziennikarskie

W czasie studiów związał 
się z klubami studenckimi. 
Zajmował się, jak to określa, 
animacją kultury. – Wyszu-
kiwałem artystów, organi-
zowałem koncerty. W ZSP 
wydawano kwartalnik „Spoj-
rzenia”, w którym debiutowało 
wiele znanych później postaci, 
jak Mariusz Max Kolonko, 
Dionizy Piątkowski, Karol 
Prętnicki Jerzy Łojko. Swoje 
teksty zamieszczał także np. 
Grzegorz Ciechowski.

Jak mówi, działalność w 
klubach i świat artystyczny 
bardzo go wciągnęły i po-
chłaniały większość czasu. – 
Wypełniały moje studenckie 
życie. Na naukę brakowało 
już czasu.

Po pierwszym artykule, 
który napisał do miesięcznika 
„Radar” i polemice z Jerzym 

Waldorffem, który gitarzystów 
określał mianem szarpidrutów, 
poczuł, że chce być także 
dziennikarzem. – Ta polemi-
ka była pewną formą obrony 
muzyków. I to się spodobało. 
Kiedy więc, jeszcze w czasie 
studiów, otrzymałem propo-
zycję  z „Gazety Poznańskiej” 
stałej współpracy, stworzyłem 
w tym tytule własną rubrykę 
– „Nowości muzyki młodzie-
żowej”. Publikowałem na jej 
łamach raz w tygodniu, w 

wydaniu piątkowym, maga-
zynowym, o dużym półmi-
lionowym nakładzie. Dzięki 
temu dostrzegli mnie inni. I 
pojawiły się kolejne propozy-
cje stałych rubryk w tej samej 
gazecie. Tym samym powstały 
„Grające krążki” – recenzja 
płyt, „Akordy” – prezenta-
cja zespołów wielkopolskich. 
Wysyłano mnie także na naj-
większe polskie festiwale, w 
Kołobrzegu, Zielonej Górze, 
Opolu i w Sopocie.

Ta praca bardzo mu się 
spodobała. I wciągnęła. – Po 
jednym z festiwali poczułem 
się, może niespełniony, ale z 
pewnością dowartościowany. 
W „Życiu Warszawy” ukazał 
się, bowiem artykuł Andrzeja 
Ibisa Wróblewskiego, który 
złośliwie, albo i nie złośliwie, 
ale napisał, iż red. Wodniczak 
jest jednym z niewielu, który 
zna muzyczną ortografię. Dla 
mnie było to i wielkie i ważne 
wyróżnienie ze strony takiego 
autorytetu.

Pisał, ale wciąż działał w 
klubach, był animatorem wie-
lu wydarzeń kulturalnych. 
Był jednym z organizatorów 
pierwszego koncertu  w 1970 
roku „Wielkopolskich Rytmów 
Młodych” w Jarocinie, które 
po latach przekształciły się 
w Festiwal Młodej Generacji. 
Można, zatem powiedzieć, 
że należy do ojców tego wy-
darzenia. – Pracowałem przy 
tej imprezie dziesięć lat. Do 
momentu, kiedy weszli nowi 
ludzie. Wtedy się wycofałem, 
gdyż znalazłem swoje miejsce 
w Gorzowie Wielkopolskim, 
gdzie przez siedem kolejnych 
lat organizowałem w tamtej-
szym amfiteatrze „Reggae nad 
Wartą”. I nie zawsze występo-
wały tam zespoły związane 
z tym gatunkiem muzyczny, 
bo pamiętam, kiedy jedną 
ze wspaniałych gwiazd była 
grupa Dżem. A Jarocin żył 
swoim życiem.

Organizował imprezy i pra-
cował już w różnych tytułach 
prasowych, także ogólno-
polskich. – Stałem się takim 
trochę specem od muzyki. 
Obydwie działalności pochła-
niały mnie bez reszty. W jakich 
proporcjach? Myślę, ze do-
kładnie pół na pół. I z obydwu 
żyłem. Młodzieńcze marzenia 
i nadzieje, przełożyłem na re-
ceptę na życie. I tkwię w tym 
do dnia dzisiejszego.

Wspomina, kiedy Krzysztof 
Cugowski rozstał się z Budka 
Suflera po raz pierwszy i zało-
żył zespół Cross, organizował 
im trasy koncertowe w ramach 
cyklu „Rockowisko”. – Pierw-
szy raz ta nazwa, mojego autor-
stwa pojawiła się w Jarocinie 
w 1979 r. podczas „Wielkopol-
skich Rytmów Młodych”. W tej 
trasie uczestniczyły też inne 
zespoły - Zjednoczone Siły 
Natury „Mech”, wrocławska 
grupa Nurt, która potem prze-
obraziła się w kapelę o nazwie 
Stalowy bagaż oraz Apoka-
lipsa Irka Dudka z gitarzystą 
Jankiem Borysewiczem.

Podkreśla, że tego typu wy-
darzeń o charakterze ogólno-
krajowym było bardzo wiele. 
– Skupiłem się również na or-
ganizacji imprez w Poznaniu. 
Były wśród nich „Poznańskie 
Muzykalia”, „Dobry wieczór 
mister blues”, Muzyka w po-
znańskiej Farze”, „Country 
nad Wartą”, Festiwal z Prze-
słaniem itd.

Mimo, że – jak zauważa, 
nie był członkiem żadnej or-
ganizacji młodzieżowej, po-
trafił współpracować z tymi 
ludźmi i to oni pomagali mu 
w organizacji różnych imprez. 
Śmieje się, że po sześćdzie-
sięciu latach otrzymał Medal 
Zasłużonego dla Ruchu Mło-
dzieżowego, który wręczył mu 
b. przewodniczący Zarządu 
Głównego ZMS Bogdan Wa-
ligórski. – Po latach zostałem 
dostrzeżony. To połowiczna 
satysfakcja, ale i z pewnością 
dzięki tej współpracy wiele się 
nauczyłem.

Jak mówi, w swoim życiu 
przygotował i zorganizował 
kilkaset imprez. – Począwszy 
od monodramu „Manhattan 
Blues” Allena Ginsberga, z 
udziałem aktora Jerzego Dębi-
ny i muzyków bluesowych, jak 
Easy Rider, czy trio Irjan, bo 
większe formy muzyczne, jak 
koncert z okazji 65 rocznicy 
urodzin Czesława Niemena, 
czy Poznańska Muzyka Wol-
ności.

Jako ważny uznaje koncert 
„Nie lękaj się” z udziałem ze-
społu Piotra Wiza Sun Flowers 
Orchestra i orkiestry smycz-

kowej. Ten program – jakże 
ambitny - będzie miał swoje 
tourne jak tylko pozwolą wa-
runki logistyczne.

Przez wiele lat pracował w 
Stowarzyszeniu „Muzyczne 
Brzmienia”, gdzie honoro-
wym prezesem był Czesław 
Niemen. – Niestety, ta dzia-
łalność się skończyła, gdyż 
była konieczność likwidacji 
Stowarzyszenia. Stało się tak 
w skutek niekorzystnego wy-
roku Sądu Apelacyjnego w 
Poznaniu w sprawie z ostatnią 
żoną Czesława Niemena. Cho-
dziło o to, że zorganizowałem 
koncert z okazji urodzin ar-
tysty, krótko po jego śmierci. 
Do udziału w nim zaprosiłem 
wielu wykonawców, w tym 
także zagranicznych, z który-
mi Jego artystyczne drogi się 
krzyżowały. Była wśród nich 
znana doskonale w Polsce 
włoska wokalistka Farida. 
Zaśpiewała wspólny utwór, z 
muzyką Niemena, a jej słowa-
mi „Musica Magica”. Był to 
prezent dla niej od Czesława, 
nie zarejestrowany nawet w 
ZAiKS-ie, gdyż on nie chciał 
zarabiać na prezencie.

Problem dotyczył praw au-
torskich. Na wykonanie utwo-
ru nie wyraziła zgody ostatnia 
żona artysty. – Sąd zasądził 10 
tyś zł kary, ale egzekucja oka-
zała się niewykonalna, gdyż 
Stowarzyszenie już nie istnieje.

Przyznaje, że trochę mniej 
pracuje. Ale, jak zastrzega, 
nie ze względu na wiek, lecz 
na koronawirusa. – Po pro-
stu, zainteresowanie kulturą 
w dobrym opakowaniu jest 
jakby mniejsze. I rygory też 
ograniczają nam pracę. Co nie 
zmienia faktu, że cały czas 
wymyślam i przygotowuje 
różne projekty.

Cały czas był aktywny na 
dziennikarskiej niwie. I nie 
tylko, jako autor tekstów. Jest  
koordynatorem Wielkopol-
skiego Porozumienia Dzienni-
karzy o utworzeniu jego Stefan 
Bratkowski powiedział, że to 
tylko jest możliwe w Pozna-
niu. Podkreśla, że w swojej 
działalności prasowej starał się 
zawsze pokazywać pozytywy 
twórczości i odtwórczości 
wykonawców. – Starałem się 
w ogóle nie krytykować. Pa-
miętam zaledwie dwa swoje 
niepochlebne teksty. Jeden 
dotyczył płyty Tadeusza Na-
lepy – „Korzenie”, a drugi 
występu zespołu Wiatraki 
stworzonego przez Ryszarda 
Poznakowskiego.

Zapewnia, że starał się 
wspierać artystów, a nie rzu-
cać im kłody pod nogi. – I tak 
pozostało do dzisiaj. 

W tej chwili pracuje nad 
projektem, w którym chciałby 
wrócić do lat 70., czyli okresu 
bardzo dużej swojej aktywno-
ści ze środowiskami młodzie-
żowymi i studenckimi. – Mam 
zamiar zaprosić liderów tych 
organizacji do Poznania i 
stworzyć panel dyskusyjny o 
tym, jak to dawnej w kulturze 
bywało. Ilustracją do tego 
spotkania i prelekcji byłyby 
występy bardów z tamtych 
lat, Mam nadzieję, że mimo 
wielu trudności, zwłaszcza 
ze stanem epidemii, uda się 
tego dokonać jeszcze w tym 
roku. Najlepiej 13 grudnia w 
rocznice wprowadzenia stanu 
wojennego. 12 i 13 grudnia 
w Poznaniu organizowaliśmy 
koncert i dyskusję pod tytułem 
Nieznane teksty i piosenki 
PRL. Ale tak naprawdę trud-
no cokolwiek planować, bo 
w istocie wszystko nam życie 
wyśpiewa. Tomasz Gawiński

Spec od muzycznej ortografii
Jeden z twórców Festiwalu w Jarocinie, Krzysztof Wodniczak, jest na emeryturze. Wciąż jednak aktywnie działa w świecie muzyki

Mimo wielkiej miłości do muzyki, nie wybrał jed-
nak związanych z nią studiów. – Zdecydowałem 
się na socjologię na UAM w Poznaniu.

„Mimo wielkiej miłości do muzyki, nie wybrał jed-„Mimo wielkiej miłości do muzyki, nie wybrał jed-
nak związanych z nią studiów. – Zdecydowałem „nak związanych z nią studiów. – Zdecydowałem 
się na socjologię na UAM w Poznaniu.

„
się na socjologię na UAM w Poznaniu.

„„„
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Szanowny Panie Premierze!
Fundusz Wsparcia Kultury to 
niezwykle ważna i oczekiwana 
pomoc dla samorządowych 
artystycznych instytucji kul-
tury, które znalazły się na 
ogłoszonej liście beneficjen-
tów programu. Jego powstanie 
było inicjowane i wspierane 
również przez przedstawicieli 
naszego środowiska.

Każdy teatr muzyczny i 
opera zatrudniają setki, a 
łącznie tysiące pracowników 
etatowych oraz nieetatowych 
artystów, a także pracowni-
ków związanych z produkcją 
i obsługą spektakli i innych 
wydarzeń artystycznych.

Program jest ratunkiem 
dla uszczuplonych o wiele 
milionów złotych budżetów 
naszych instytucji, kołem za-
machowym dla ich działalno-
ści stanowiącej ważną gałąź 
gospodarki oraz gwarantem 

ochrony tysięcy miejsc pra-
cy. Okres od 12. marca był 
bowiem dla nas i naszych 
współpracowników czasem 
dramatycznie trudnym. Dwu-
składnikowe wynagrodzenie 
artystów etatowych powodo-
wało w wielu przypadkach 
niewypłacanie w tym okresie 
honorariów i egzystowanie 
na granicy pensji minimal-
nej, a dla współpracowników 
nieetatowych okresem bez 
dochodów.

Dzięki uruchomieniu Fun-
duszu, prowadzone przez nas 
instytucje mogą realizować 
kolejne przedsięwzięcia arty-
styczne zaspokajając potrzeby 
kulturalne społeczeństwa, co 
ma olbrzymi wpływ na kon-
dycję psychiczną i duchową 
Polaków w czasie pandemii. 
W ramach realizacji tego pro-
gramu instytucje będą mogły 
pokryć koszty honorariów i 

rekompensat, wesprą swoich 
pracowników oraz nieetatowe 
osoby współpracujące.

Uważamy, że brak ocze-
k iwanego i przyznanego 
wsparcia doprowadzi te in-
stytucje nie tylko na skraj 
wydolności, ale przyczy-
nić się może do zwolnień 
pracowników etatowych  
i pozostawienia bez środków 
do życia wielu osób. Wszy-
scy oni, podobnie jak my, z 
nadzieją oczekują na urucho-
mienie Funduszu Wsparcia 
Kultury. Dlatego prosimy o 
utrzymanie przyznanych kwot 
dla instytucji oraz ich jak 
najszybsze przekazanie bene-
ficjentom instytucjonalnym.

Konferencja Dyrektorów Teatrów 
Muzycznych i Operowych

D.W.: Pani Katarzyna Me-
issner, Dyrektor Instytutu 
Muzyki i Tańca

Stanowisko Konferencji Dyrektorów Teatrów Muzycznych 
i Operowych w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury, 

skierowane do Prof. dr hab. Piotra Glińskiego Zapraszamy do udziału 
w spotkaniu informacyj-
nym online „Music Moves 
Europe i inne programy 
wsparcia sektora muzyki” | 
2 grudnia 2020

 
Music Moves Europe to pi-
lotażowa inicjatywa Komisji 
Europejskiej realizowana w ra-
mach obecnej edycji programu 
Kreatywna Europa 2014-2020. 
Jej celem jest wsparcie rozwoju 
i wzrost konkurencyjności 
europejskiego sektora muzyki 
na rynku międzynarodowym. 
Docelowo Music Moves Euro-
pe, jako działanie ściśle skie-
rowane do sektora muzyczne-
go, ma stać się częścią nowej 
edycji programu Kreatywna 
Europa 2021-2027.

 Podczas spotkania „Music 
Moves Europe i inne progra-
my wsparcia sektora muzyki” 
przedstawimy założenia kom-
ponentu Kultura programu 
Kreatywna Europa oraz zało-
żenia, osiągnięcia i przykłady 
najlepszych praktyk w ramach 

dotychczasowych projektów 
Music Moves Europe. Bene-
ficjenci obszaru grantowego 
Projekty współpracy europej-
skiej oraz Music Moves Euro-
pe opowiedzą o realizowanych 
w partnerstwie międzynarodo-
wym projektach związanych z 
muzyką.

 W drugiej części spotka-
nia nasi goście przedstawią 
krajowe możliwości wsparcia 
sektora muzyki, w tym profe-
sjonalizacji i rozwoju sektora 
jako branży kreatywnej, a 
także popularyzacji polskiej 
muzyki za granicą i wzmac-
niania jej konkurencyjności 
na arenie międzynarodowej.

„Art is Better with You. Jak 
europejskie muzea i teatry roz-
poczęły nową epokę w kultu-
rze” to dwudniowe wydarzenie 
online poświęcone cyfryzacji i 
wdrażaniu innowacji w kultu-
rze, organizowane przez Cen-
trum Kultury Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy oraz Creative 
Europe Desk Polska.

 Podczas wydarzenia zapre-

zentowane zostaną najbardziej 
innowacyjne praktyki cyfrowe 
prowadzone przez muzea, 
galerie i teatry oraz będziemy 
dyskutować o przyszłości kul-
tury i sztuki w przestrzeni cy-
frowej. Konferencja odbędzie 
się w dniach 3 i 4 grudnia 2020 
w godzinach 10.00-14.00, 
a każdy dzień poświęcony 
będzie innemu obszarowi sek-
tora kultury:dzień 1: W stronę 
cyfrowej sceny – skupi się 
na działaniach teatrów i oper 
oraz na sztuce performatywnej 
dzień 2: Jak powstaje nowe do-
świadczenie muzealne – skupi 
się na działaniach muzeów i 
galerii.

Konferencja zgromadzi li-
derów i liderki europejskich 
instytucji specjalizujących 
się w rozwoju kultury cy-
frowej, wśród zaproszonych 
gości znajdują się kuratorzy 
i menedżerowie m.in. Royal 
Shakespeare Company, Na-
tional Gallery of Denmark, 
europejskiej platformy .

Krzysztof Wodniczak

Wznowienie dostępne w 
różnych formatach .W 
zestawach niepublikowane 
nagrania, grafiki, materia-
ły wideo i inne rarytasy
 
Płyta „Hybrid Theory”, „najle-
piej sprzedający się debiut XXI 
wieku”, będzie oczywiście klu-
czowym elementem nowego 
wydawnictwa, które uzupełnią 
nieznane dotąd nagrania demo 
z tamtego okresu, rarytasy, 
utwory ze stron B singli, krąż-
ki DVD, a także ponad półtorej 
godziny niepublikowanych 
wcześniej materiałów wideo 
oraz inne dodatki. Przygo-
towując ten zestaw, Linkin 
Park zaangażowali do współ-
pracy najwierniejszych fanów 
z różnych zakątków świata, 
którzy podzielili się autor-
skimi grafikami, zdjęciami i 
wspomnieniami z początków 
kariery Linkin Park.

Reedycja „Hybrid Theory” 
dostępna będzie w różnych 
formatach Super Deluxe Box, 
Vinyl Box Set, Deluxe CD oraz 
w wersji cyfrowej. Będzie to 
pierwszy box „Hybrid Theory” 
w historii.

Dzieląc się nowiną, zespół 
przygotował dla fanów niespo-

dziankę w postaci poszukiwa-
nego przez wielu dema „She 
Couldn’t” z 1999 roku.

Ponadto Super Deluxe Box 
wzbogacono o trzy krążki 
DVD: replikę oryginalnego 
„Frat Party at the Pankake 
Festival”, „Projekt Revolution 
2002” z godzinnym, niepu-
blikowanym materiałem z 
Las Vegas i San Diego (oraz 
45-minutowym sequelem 
„Frat Party at the Pankake 
Festival” zatytułowanym „The 
Sequel To The Worst Name 
We’ve Ever Come Up With”, 
a zawierającym materiały zza 
kulis i wywiady) oraz kolejne 
koncertowe DVD z zapisem 
pełnych koncertów „The Fill-
more 2001” w San Francisco 
oraz „Rock AM Ring 2001” 

w Niemczech. Ponadto, w 
zestawie znajdą się 3 winyle: 
oryginalne „Hybrid Theory (1 
LP), „Reanimation” (2 LP) a 
także dostępna po raz pierw-
szy winylowa wersja EP-ki 
„Hybrid Theory” z kwasory-
tem na stronie B. Dodatkowo, 
fani otrzymają dwuutworową 
kasetę oraz 80-stronicową 
książeczkę, stworzoną przez 
członków zespołu, a zawie-
rającą nieznane zdjęcia, re-
plikę koncertowej przepustki 
czy ogromny plakat Chestera 
Benningtona. Gdyby tego 
było mało, Mike Shinoda, Joe 
Hahn i oryginalny dyrektor 
artystyczny „Hybrid Theory” 
Frank Maddocks przygotowali 
na potrzeby boksu Super De-
luxe trzy litografie.

„Hybrid Theory Vinyl Box 
Set” składa się z oryginalne-
go „Hybrid Theory” (1LP) 
oraz „Reanimation” (2LP) jak 
również z krążka z rarytasami 
z B-side’ów (1 LP). Będzie to 
jedyny format zawierający na 
winylu B-Side Rarities. Na 
Deluxe CD złoży się „Hy-
brid Theory” oraz płyta z 
B-side’ami oraz16-stronicowa 
książeczka.

Krzysztof Wodniczak

Serdecznie zachęcam do 
zapoznania się z projektem 
POCZTÓWKI Z POTAŃ-
CÓWKI i pobrania darmo-
wego zeszytu nutowego!

Przygotowaliśmy dla Was 
kompilację szlagierów, które 
dźwiękami kultowych pol-
skich kapel tradycyjnych roz-
grzewały w ostatnich latach 
parkiety do czerwoności!

Muzyczne „video-pocztówki” 
przeniosą was na kilkanaście 
potańcówek, które miały 
miejsce w latach 2016-
2020, dzięki nim poczujesz 
niezwykłą energię zabawy do 
muzyki tradycyjnej!

https://www.youtube.
com/watch?v=fh-
1KxvVz3ck&list=PLxU-
ASZPwha40wXpjA_J3gy-

f0L30_wyJww

Można też pobrać DARMO-
WY E-BOOK z zapisem 
nutowym 25 melodii do 
tańca (z harmonią), przygo-
towanych w czytelny sposób 
z myślą o początkujących 
muzykantach.

https://pocztowkizpotancow-
ki.com/

Serdecznie zapraszam do 
czerpania z - i współtwo-
rzenia muzycznej tradycji 
„Komóż z nas łza nie zakręci 
się w oku, gdy przywoła w 
pamięci wir szalonego tańca, 
stukot obcasów o deski, przy-
spieszony oddech, energię i 
ten szczególny rodzaj przy-
ciągania, który spaja ze sobą 
tancerzy nawet w najbardziej 
porywistych krokach? Tak 

powszechne kiedyś na każdej 
potańcówce – dziś wymazane 
ponurym zwrotem historii. 
Niech ta kolekcja szlagie-
rów, wykonywana przez 
znakomitych muzykantów 
i ukochane przez tancerzy 
kapele będzie przywołaniem 
czasu, w którym bliskość 
drugiego człowieka, ciepło 
ciała i miękkość dotyku – tak 
przecież potrzebne do życia 
istotom czującym! - były 
czymś normalnym, jak 
sznurowanie trzewików, nie 
podszyte wstrzymującym 
oddech ściskiem gardła.”

Projekt powstał w ramach 
ministerialnego stypendium 
#kulturawsieci. Pozdrawiam 
serdecznie, życząc miłego 
słuchania i owocnego muzy-
kowania,

 K.W.

Trudno o bardziej warszaw-
skiego pisarza niż Leopold 
Tyrmand. Stolica była jego 
wielką miłością, pisał o niej z 
czułością literata i pasją publi-
cysty. Nic więc dziwnego, że 
Warszawa stała się bohaterką 
jego najsłynniejszej powieści, 
która przyniosła mu sławę 
i trochę pieniędzy. Do dziś 
„Zły” uważany jest za naj-
większy sukces wydawniczy 
powojennej Polski i pierwszy 
bestseller PRL-u. Ten nie-
zwykły kryminał zbudował 
legendę Tyrmanda. Dandysa, 
bikiniarza, romantyka, anty-
komunisty. Po Tyrmandzie 
została legenda guru jazzma-
nów, eleganta w kolorowych 
skarpetkach i autora „Złego”. 
Życiorys miał nietuzinkowy i 
pełen zwrotów akcji – o barw-
nym i tajemniczym Leopoldzie 
Tyrmandzie nadal krążą roz-
maite opowieści i anegdoty. 
Wybrane z nich prześledzimy 
podczas tegorocznego Festi-
walu Warszawskiego Niewinni 
Czarodzieje – jemu i jego twór-
czości bowiem poświęcona 
jest XV edycja.

Ta edycja jest wyjątkowa, 
bo po raz pierwszy nie bę-
dziemy mogli spotkać się z 
Państwem twarzą w twarz. 
Nie zatańczymy na dancingu i 
silent disco, nie stłoczymy się 
pod koncertową sceną ani na 
spektaklowych krzesełkach. 
Jednak podczas festiwalowych 

wydarzeń online: koncertów, 
spektaklu, warsztatów, spo-
tkań z twórcami czy premiery 
książki „Nie taka Zła. Prze-
wodnik po Warszawie Leopol-
da Tyrmanda” nadal będziemy 

mieli możliwość prześledzić 
narodziny jazzu, zajrzeć do 
ówczesnych kawiarni, spraw-
dzić, co jedli i czego słuchali 
bikiniarze oraz warszawscy 
eleganci.  Krzysztof Wodniczak

Music Moves Europe

Świętują 20-lecie „Hybrid Theory” 

Pocztówki z potańcówki

Festiwal Niewinni Czarodzieje

„Nigdy Sam” to drugi utwór, 
jaki ukazał się w ramach plat-
formy Pepsi Taste The Beat, w 
pierwotnym składzie pojawili 
się Sarius, BARANOVSKI i 
Jakub Józef Orliński, a za pro-
dukcję odpowiadał Sir Mich. 
W związku ze zbliżającym się 
winylem, który podsumowuje 
cały projekt, swoją premierę 
ma remix tego singla. Odświe-
żona wersja wzbogacona jest o 
dodatkową zwrotkę, nagraną 
przez DMNa, który dal się 
szerzej poznać dzięki singlom 
„BlaBlaCar” (z gościnnym 
udziałem Malika Montany) 
czy „Szampan” (gościnnie 
Kaz Bałagane).

Na wyjątkowym białym wi-
nylu, którego premiera już 27 
listopada, znajdą się wszystkie 
utwory nagrane w ramach 
Pepsi Taste The Beat.

Pepsi Taste The Beat to po-
nadczasowy projekt muzyczny 
dla tych, którzy kochają muzy-
kę, mają swój smak, cenią swój 

gust i nakręcają się energią, 
jaka drzemie w bicie. To tu 
zrywamy z rutyną, odkrywa-
my nieodkryte, doceniamy 
swoje zajawki, kultywujemy 
spontan i podążamy za pasja-
mi! Poznaj nieoczywiste kola-
boracje artystów i zaskakujący 
mix brzmień ponad gatunka-

mi. Poznaj nowe zjawisko na 
polskiej scenie muzycznej. 
Daj się ponieść miejskiemu 
brzmieniu. Spróbuj tego nie-
konwencjonalnego podejścia 
do tematu. Tak brzmi lifestyle. 
Tak brzmi miasto. Tak brzmi 
Pepsi.

K.W.

Remix utworu „Nigdy Sam” nagranego 
w ramach Pepsi Taste The Beat
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WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV,  DYWANY,     
        CHODNIKI, LISTWY, KLEJE, 
KARNISZE,  ROLETY, WYCIERACZKI

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

oraz usługi związane 
z montażem wykładzin

POWIAT GRODZISKI

Narodowe Święto Niepodle-
głości to symbol solidarności 
i jedności całego społeczeń-
stwa. W tym roku obchodzimy 
je jednak zupełnie inaczej, ze 
względu na obostrzenia - bez 
tradycyjnych obchodów, które 
nadawały świętowaniu wyjąt-
kowy charakter. Dzisiaj mo-
żemy spędzić ten czas wśród 
swoich najbliższych, włączając 
się w świętowanie we własnych 
domach.

Pod Pomnikiem Wdzięcz-
ności spotkali się dziś przed-
stawiciele samorządu powia-
towego: Starosta Grodziski 

Mariusz Zgaiński i Przewod-
niczący Rady Powiatu Gro-
dziskiego Sebastian Skrzyp-
czak oraz przedstawiciele 
samorządu Gminy Grodzisk 
Wielkopolski: Burmistrz Piotr 
Hojan, Zastępca Burmistrza 
Marcin Brudło, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Jó-
zef Gawron oraz Sekretarz 
Gminy Artur Kalinowski, 
by w imieniu wszystkich 
Mieszkańców złożyć wiązan-
ki kwiatów i zapalić znicze, 
wspominając wszystkich, 
którym zawdzięczamy własne 
państwo. 

102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

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

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

nagrobki granitoweszeroka gama wyrobów
remonty, renowacje
galanteria nagrobków
lampy, wazony, liternictwo itp.BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

61 442 3638

P.H.U. ”MARKPOL”
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Jezioro Maltańskie to nie-
wątpliwa perełka na mapie 
Poznania. Przyciąga na 
zawody sportowców z całe-
go świata, a mieszkańców i 
turystów na spacery rekre-
acyjne i treningi. Jezioro 
Maltańskie o powierzchni 
64 ha powstało w 1952 r. 
w wyniku spiętrzenia wód 
Cybiny z przeznaczeniem 
na tor regatowy i kąpie-
lisko.

W latach 1956, 1958 i 1961 
odbyły się na nim międzyna-
rodowe zawody kajakarskie 
i wioślarskie. Do roku 1979 
jezioro pełniło rolę centrum 
sportów wodnych w Polsce. 
Organizowano tu imprezy 
kajakarskie, wioślarskie i 
motorowodne. Niestety z bie-
giem lat obiekt przestał speł-
niać obowiązujące normy dla 
przeprowadzania zawodów 
sportowych. Jezioro ulegało 
stopniowemu spłyceniu, a 
woda była coraz bardziej 
zanieczyszczona. W 1979 r. 

zapadła decyzja o moderni-
zacji obiektu. W 1980 roku 
spuszczono wodę, a dwa lata 
później rozpoczęto prace 
remontowe i pogłębiające 
zbiornik. W sierpniu 1990 r. 
Jezioro Maltańskie spełniało 
ponownie wymogi Międzyna-
rodowej Federacji Kajakowej i 
zorganizowano na nim XXIII 
Mistrzostwa Świata w Kaja-
karstwie. Międzynarodowi 
fachowcy ocenili wówczas 
obiekt maltański bardzo wy-
soko i obiecali powierzać Po-
znaniowi organizację innych 
ważnych imprez międzyna-
rodowych. Tak dzieje się do 
dziś. Szacuje się, że w Malcie 
jest około 2 milionów metrów 
sześciennych wody.

Raz na cztery lata Poznań-
skie Ośrodki Sportu i Rekre-
acji rozpoczynają spuszczanie 
wody z jeziora. Operacja 
pozwala na oczyszczenie dna 
zbiornika ze śmieci i namu-
łów. Obecnie Malty usunięto 
już boje, liny i sprzęt pływa-
jący. Równolegle ze spusz-

czaniem wody będzie trwał 
odłów ryb. Lustro wody w 
zbiorniku będzie się obniżało 
o kilka do kilkunastu centy-
metrów dziennie, co pozwoli 
na początku grudnia rozpo-
cząć właściwe prace związane 
z oczyszczeniem zbiornika. 
Pomogą one utrzymać na ca-
łym torze regatowym pożąda-
ną głębokość. Jest też ważna 
wiadomość dla użytkowników 
kąpieliska: odmulenie dna 
powinno zmniejszyć częstotli-
wość pojawiania się na Malcie 
zjawiska zakwitu sinic. Po-
nowne napełnianie zbiornika 
będzie miało miejsce pod 
koniec pierwszego kwartału 
przyszłego roku, a długość 
procesu będzie w dużej mie-
rze zależeć od opadów desz-
czu, ilości wód roztopowych 
i poziomu Cybiny. Podczas 
ostatnich prac, 4 lata temu z 
dna jeziora Maltańskiego wy-
wieziono ponad 20 ton śmieci 
i około 2500 ton namułów. 
Odłowiono 19 ton ryb.

Roman Szymański

W Malcie ubywa wody

Teatr Muzyczny w Pozna-
niu przygotował niespo-
dziankę dla wszystkich 
fanów musicalu „Virtuoso”, 
ale nie tylko. Jest to zapis 
koncertu „Paddymania” z 
piosenkami ze spektaklu, 
dostępny na stronie www.
paddymania.pl. 

Został on nagrany pod koniec 
września na scenie Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. 
Niezwykłe, zapadające w 
pamięć songi z musicalu o 
Ignacym Janie Paderewskim 
wykonuje zespół w składzie: 
Oksana Hamerska,  Dagmara 
Rybak,  Radosław Elis,  Kata-
rzyna Tapek,  Maciej Zaruski,  
Denisa Jarczak,  Agnieszka 
Wawrzyniak,  Przemysław 
Łukaszewicz,  Łukasz Ko-
cur, a gościnnie, w tytułowej 
roli, można usłyszeć  Janusza 
Krucińskiego. Akompaniują 
im muzycy orkiestry:  Rado-
sław Mateja,  Piotr Żukowski,  
Urszula Nagrodzka,  Andrzej 
Iwanowski,  Piotr Pawlus i  
Piotr Trojanowski.

Wydarzenie zarejestrowano 
przy wykorzystaniu wysokiej 

jakości sprzętu przez naj-
lepszych poznańskich ope-
ratorów. Motywy muzyczne 
przeplatane są nieoczywistymi 
ciekawostkami historycznymi, 
które przedstawia  Wojtek 
Drewniak z kanału  „Historia 
bez cenzury”, który na YouTu-
bie ma obecnie  1,25 mln 
subskrypcji. Koncert został 
stworzony również z myślą o 
osobach niepełnosprawnych, 
dlatego można go odtwarzać 
z napisami oraz audiodeskryp-
cją.

Na stronie znalazły się rów-
nież  teksty przybliżające syl-

wetkę Paderewskiego, opowia-
dające o czasach jego dzieciń-
stwa, karierze muzycznej oraz 
politycznej. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć informacji 
o najważniejszych kobietach 
jego życia.

Koncert „Paddymania” jest 
ogólnopolskim projektem 
finansowanym ze środków 
pozostających w dyspozycji 
Ministra właściwego do spraw 
Kultury i Ochrony Dziedzic-
twa Narodowego w progra-
mie KULTURA DOSTĘPNA 
2020.

K.W. 

Koncert „Paddymania” 
dostępny online 

Wiemy już, jakie filmy 
zostały nagrodzone podczas 
24. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych OFF CINEMA. 
Podobnie jak w zeszłym 
roku filmy konkurowały w 
dwóch kategoriach: krót-
kiego i długiego metrażu. 
Jak co roku, nagrodę stano-
wiła statuetka w kształcie 
zamku, którą organizatorzy 
przyznają nagrodzonym 
twórcom.

Jury konkursu filmów długo-
metrażowych w składzie: Piotr 
Jaxa-Kwiatkowski (przewod-
niczący), Barbara Pawłowska, 
Rafał Łysak po obejrzeniu 
trzynastu filmów konkurso-
wych postanowiło przyznać:
a ZŁOTY ZAMEK i 8 000 zł 
filmowi „Wieloryb z Lorino”, 
reż. Maciej Cuske
a SREBRNY ZAMEK i 5000 
zł, ufundowanie przez Mar-
szałka Województwa Wielko-
polskiego Pana Marka Woź-
niaka, filmowi „Synek”, reż. 
Paweł Chorzępa
a BRĄZOWY ZAMEK i 
3000 zł filmowi „Of Land and 
Bread” („Ziemi i chleba”), reż. 
Ehab Tarabieh

Jury konkursu filmów krótko-
metrażowych 24. Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów Do-
kumentalnych OFF CINEMA 
w składzie: Ilan Avisar (prze-
wodniczący), Anna Misiak, 
Antonio Zagal po obejrzeniu 
siedemnastu filmów konkur-
sowych postanowiło przyznać:
a ZŁOTY ZAMEK filmowi 

„Efekt Halo”, reż. Patrycja 
Polkowska
a SREBRNY ZAMEK i 5000 
zł, ufundowanie przez Mar-
szałka Województwa Wielko-
polskiego Pana Marka Woź-
niaka, filmowi „Mother’s”, reż. 
Hippolyte Leibovici
a BRĄZOWY ZAMEK i 
3000 zł filmowi „Dad you’ve 
never had”, reż. Dominika 
Łapka

NAGRODA PUBLICZNO-
ŚCI:
a KRÓTKI METRAŻ: „Wiel-
ki strach”, reż. Pawlina Carluc-
ci Sforza
a DŁUGI METRAŻ: „Striptiz 
i wojna”, reż. Andrei Kutsila

Filmy nagrodzone przez jury 

było można zobaczyć ostatnie-
go dnia Festiwalu.

Podczas tegorocznej im-
prezy pokazano m.in. do-
kument „Wojna gwiazd” – 
film poznańskiego reżysera 
opowiadający o wciąż ży-
wym fenomenie i fandomie 
„Gwiezdnych wojen”. Przed-
premierowo zaprezentowano 
film o słynnym fotografie 
Helmucie Newtonie czy wy-
pełniony muzyką film „Nowy 
Orlean: Miasto muzyki”. Z 
partnerem festiwalu Studiem 
Munka przedstawiono nato-
miast najlepsze dokumentalne 
„trzydziestki”, czyli najnowsze 
filmy podopiecznych studia.

Oprac. red. / foto: Michał Szott
Źródło / zdjęcia: CK Zamek /

 OFF Cinema

Znamy werdykt jury 24. MFFD OFF CINEMA!

Trwają przygotowania placów-
ki przeznaczonej dla chorych 
na COVID-19. Powstanie ona 
w hali numer 5 Międzynaro-
dowych Targów w Poznaniu. 
Dzięki niej baza dostępnych 
łóżek zwiększy się o 300.

Spółka przystąpiła już do 
realizacji zadania. Należą 
do niej kwestie inwestycyjne 
i organizacyjne. Strona me-
dyczna oraz administracyjna 
– do wojewody oraz szpitala 
patronackiego. To oni za-
pewnią odpowiednie zgody, 
kadrę i sprzęt. Koszty budowy 
poniesie Skarb Państwa.

-W tym trudnym okresie 
zdrowie i bezpieczeństwo 
Polaków są najważniejsze. 
Spółki Skarbu Państwa zdają 
kolejny egzamin. Pokazują, że 
społeczna odpowiedzialność 
biznesu to część ich DNA - 
mówi wicepremier Jacek 
Sasin, minister aktywów 
państwowych.

-Budowa tymczasowych 
szpitali to kolejny sposób, w 
jaki wspieramy Polaków w 

tym trudnym czasie. Zwłasz-
cza teraz ważna jest solidar-
ność - mówi prezes PKO BP 
Zbigniew Jagiełło.

Kilkanaście szpitali
Z polecenia premiera Ma-

teusza Morawieckiego dzie-
więć spółek Skarbu Państwa 
zbuduje łącznie 16 szpitali 
tymczasowych w siedmiu wo-
jewództwach. Cztery powsta-
ną na Mazowszu, cztery w 
Małopolsce, dwa na Dolnym 
Śląsku, dwa na Śląsku oraz 
po jednym w Wielkopolsce, 
na Kujawach i Pomorzu. 
Liczba dostępnych łóżek dla 
pacjentów z koronawirusem 
zwiększy się dzięki temu o 
blisko 3 tysiące.

To kolejny element wspar-
cia społeczeństwa przez pod-
mioty nadzorowane przez 
Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych. W przedsięwzięcie 
oprócz PKO BP zaangażowały 
się również: PKN Orlen, 
Lotos, Totalizator Sportowy, 
Tauron, Grupa Azoty, Węglo-
koks, KGHM i PGZ. W pro-

jekt jest też włączony Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

Prawie 200 mln zł
Wraz z drugą falą pande-

mii państwowe firmy jeszcze 
mocniej włączają się w dzia-
łania pomocnicze. Kwota 
dotychczasowego wsparcia 
wynosi ponad 190 milio-
nów złotych. Pomoc to nie 
tylko darowizny finansowe 
i rzeczowe. To również bez-
pośrednie zaangażowanie 
pracowników, np. w obsługę 
infolinii.

Od kilku tygodni wolon-
tariusze z Poczty Polskiej, 
Polskiego Holdingu Hote-
lowego oraz Grupy Enea 
wspierają obsługę infoli-
nii Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego. Konsultanci 
udzielają informacji m.in. 
na temat objawów koronawi-
rusa, dyżurujących szpitali 
oraz możliwości uzyskania 
pomocy. W pierwszej fazie 
epidemii ochotnicy ze spółek 
obsługiwali infolinię Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

PKO Bank Polski zbuduje w Wielkopolsce 
szpital do walki z pandemią
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 Grodzisk Wlkp.
W dniach 5-7 listopada 2020 
r. 4 uczniów Technikum Me-
chatronicznego przy Zespole 
Szkół Technicznych im. E. 
Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wielkopolskim (Maciej Wie-
czorek, Jakub Paluch, Jakub 
Kaźmierczak i Adam Gier-
ko) brało udział w elitarnych 
zawodach – Mistrzostwach 
Polski Programistów PLC 
organizowanych przez Poli-
technikę Wrocławską. 

Uczniowie ci dostali się 
do przedfinałowej rozgrywki 
przeszedłszy  kwalifikacje, 
które odbyły się w marcu, 
w okresie przed wybuchem 
pandemii. Razem z nimi w 
konkurencji Logo udział brali 
najlepsi uczniowie, studenci 
i mechatronicy z Polski. Do 
finałowej 6 udało się dostać 
Jakubowi Kaźmierczakowi, 
co oznacza, że znalazł się w 
gronie 6 najlepszych progra-
mistów sterowników PLC w 
Polsce. Uczniów do udziału 

w mistrzostwach przygotował 
nauczyciel mechatronicznych 
przedmiotów zawodowych – 
mgr inż. Łukasz Włodarczak. 
W tym trudnym czasie, kiedy 
dochodzą do nas niemal same 
złe wieści – informacja o 
takich sukcesach naszych 
uczniów stanowi potężny za-
strzyk pozytywnych emo-
cji. Jest również świetnym 
przykładem na to, że zdalne 
nauczanie wcale nie musi być 
mniej wartościowe od stacjo-
narnego. M. Jany

Szpital powiatowy 
w Grodzisku Wlkp. został  
przemianowany na zakaź-
ny. Skąd taka decyzja?
Jest to decyzja wojewody 
Wielkopolskiego podjęta 
w porozumieniu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. 
Już po jej podjęciu miałem 
okazję przysłuchiwać się 
telekonferencji wojewody 
z samorządowcami z terenu  
województwa Wielkopolskie-
go. Pani dyrektor poznań-
skiego N.F.Z. powiedziała 
wprost, że decyzja o przemia-
nowanie szpitali na zakaźny 
była podejmowana m.in. na 
podstawie kryterium zastępo-
walności, czyli wytypowano 
te szpitale, które mogą być 
zastąpione przez szpitale 
sąsiednie. Świadczenia mogą 
nastąpić w innych szpita-
lach. Początkowo, kiedy ta 
decyzja o szpitalu została 
ogłoszona, do mojego biura 
rozdzwoniły się telefony od 
zaniepokojonych mieszkań-
ców z Grodziska i okolicy. 
Bardzo szybko  uzgodniliśmy 
stanowisko z burmistrzami 
i wójtami gmin z terenu 
powiatu i wystosowaliśmy do 
starosty apel. W tym czasie 
w placówkach szpitalnych w 
Nowym Tomyślu i Kościa-
nie wystarczało otworzenie  
łóżek covidowych. Natomiast  
u nas groziło przemianowa-
nie całego szpitala. Gdyby do 
tego doszło szpital przestałby 
udzielać innych świadczeń 
i nie można by w nim 
znaleźć pomocy medycz-
nej w innych przypadkach 
poza covidowymi. Nasze-
mu apelowi towarzyszyły 
inne wystąpienia – radnych 
poszczególnych rad gmin, 
Przewodniczących Rad czy 
także Rady Powiatu. Po 
naszych interwencjach i na-
szym apelu pozostał oddział 
ginekologiczny oraz mają  
funkcjonować poradnie 
kardiologiczna, chirurgiczna. 
Tak więc nie będzie możli-
wości weekendowej pomocy 
doraźnej, czyli nie będzie 
tzw. „wieczorynki”. Nie 
będzie też planowych przy-
jęć do szpitala. Nie ma też 
możliwości uzyskania po-
rady lekarskiej po godzinie 
18.00. W sytuacjach nagłych 
mieszkańcy naszego powiatu 
muszą szukać pomocy 
w placówkach powiatów 
sąsiednich. 
Co do personelu medycznego 
to część lekarzy odeszło, 
a pielęgniarki oraz ratownicy 
są już u kresu wytrzymałości, 
a więc problemów w szpitalu 
nie brakuje. Sytuacja jest bar-
dzo dramatyczna, bo końca 

epidemii na razie nie widać.

Jak przebiega budowa 
największej inwestycji, 
czyli budynku zabytkowego 
dworca?
Zakończyły się już prace 
budowlane. Obiekt jest już po 
odbiorze inwestorskim. 
W tej chwili trwa wypo-
sażenie całego wnętrza. 
Wykonawcą inwestycji jest  
Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Budomont” z Kościana. 
Natomiast wyposażeniem 
obiektu zajmuje się firma 
„Dom- Drew” z Grodziska 
Wlkp. która już działa i liczę 
na przyspieszenie prac we-
wnętrznych. Wprawdzie będą 

niewielkie opóźnienia, ale są 
to efekty importu części wy-
posażenia, a przeszkodą tak 
jak wszędzie, jest transport 
oczekiwanych mebli z powo-
du koronawirusa. Uważam 
że zakończenie wszystkich 
prac powinno nastąpić do 
końca roku. Oficjalnego 
otwarcia w tym roku nie 
przewidujemy, a jeżeli się już 
odbędzie to będzie bardzo 
skromne. Liczę, że sytuacja 
epidemiczna pozwoli nam na 
uruchomienie działalności 
Centrum. Całość wyko-
nanych prac budowlanych 
oceniam bardzo wysoko z 
należytą starannością. Zapla-
nowana już jest działalność 
obiektu pod nazwą Centrum 
Ekonomii Społecznej gdzie 
będą realizowane działania z 
zakresu szeroko rozumianej 
rewitalizacji społecznej także 
osób tzw. wykluczonych. W 
obiekcie znajdować się będzie 
jadłodajnia oraz prowadzone 
będą kursy szkolenia oraz 
spotkania ze specjalistami 
od zdrowia, psychologii oraz 
socjologii społecznej. Od-
bywać się też mają działania 
artystyczne i edukacyjne. 
Uważam, że na działalność 
pomysłów nam nie zabraknie, 
aby tylko wszystkim starczyło 
sił i zdrowia.

Sukces uczniów „Różowej” - Mistrzostwa Polski 
programistów PLC

Z Piotrem Hojanem burmistrzem Gminy i miasta Grodzisk Wlkp. 
rozmawia Franciszek Gwardzik

Dramatyczna sytuacja  szpitala 
w Grodzisku Wlkp.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Trzciela ogłasza w dniu 17 grudnia 2020 roku o godzinie 1000 II przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Trzciel, 
położonej w Trzcielu, składającej się z działki nr 222 i 223 o powierzchni 7.267 m2.

Cena wywoławcza 194.832,00 zł
Działka położona w obrębie zabudowy. 

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 19.500,00 zł 
na konto Gminy Trzciel w Lubuskim Banku Spółdzielczym Międzyrzecz Oddział Trzciel 

nr 23 8367 0000 0060 0255 6000 0009 w terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku.
Pozostała reszta ceny uzyskana w przetargu winna być uiszczona przez nabywcę do dnia 

zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu.

Zastrzega się  prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn..

Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Dzięki grantowi przyznane-
mu w programie „WzMOC-
nij swoje otoczenie”, 
którego organizatorem są 
Polskie Sieci Elektroener-
getyczne, Gmina Miedzi-
chowo otrzymała środki 
finansowe pozwalające 
na zakup i montaż dwóch 
samoobsługowych stacji 
do naprawy rowerów oraz 
samoobsługowych urządzeń 
do dezynfekcji rąk. 

Stacje  rowerowe zost a-
ły zamontowane w miej-
scowościach Bolewice oraz 
Miedzichowo. Każda z nich 
wyposażona została w ze-
staw narzędzi umożliwiający 
wykonanie większości bieżą-
cych napraw, zarówno plano-
wanych, konserwacyjnych, jak 
również będących skutkiem 
nagłych awarii występujących 
w trakcie trwania podróży. 
Projekt z pewnością przyczyni 
się do zwiększenia ruchu ro-
werowego na terenie gminy i 
wzmocnienia zainteresowania 
turystyką rowerową. 

W związku z pandemią gmi-
na zdecydowała się również na 
zgłoszenie projektu w kate-
gorii zdrowie, który pomoże 
w walce z koronawirusem w 
miejscach publicznych. Drugi 
grant przeznaczony został na 
zakup trzech samoobsługo-
wych urządzeń do dezynfekcji 
rąk, które zostały zamontowa-
ne w budynku Urzędu Gminy.

Celem programu „WzMOC-
nij swoje otoczenie” jest wyło-
nienie najlepszych projektów 

związanych z rozwojem lokal-
nej infrastruktury, aktywizacją 
życia społecznego i kultural-
nego oraz finansowe wsparcie 
w ich wdrożeniu, w gminach, 
w których zlokalizowana jest 
lub budowana infrastruktura 
przesyłowa. Na ternie Gminy 
Miedzichowo PSE realizu-
ją projekt budowy linii 400 
kV relacji Baczyna-Plewiska, 
która jest niezbędna dla za-
pewnienia bezpieczeństwa 
dostaw energii elektrycznej 
do odbiorców w północno-za-
chodniej Polsce. 

Więcej informacji o działal-
ności organizatora programu 
dostępnych jest na stronie 
https://raport.pse.pl/ i www.
wzmocnijotoczenie.pl 

Stacje do naprawy rowerów 
i urządzenia do dezynfekcji rąk 

w Miedzichowie

Zbiórka krwi odbędzie się w 
MIKOŁAJKI 6 grudnia 2020 
r. Krwiobus stanie na parkingu 
przy kościele pw. Św Faustyny 
Kowalskiej w Grodzisku Wiel-
kopolskim. 

Apelujemy o przestrzeganie 
zasad związanych z Pandemią 
Koronawirusa tj.:

- zachowanie odpowiedniej 
odległości,

- obowiązkowe zasłonięcie 
ust i nosa (np. przez maseczkę, 
czy chustę),

- stosowanie się do zaleceń 
pracowników RCKiK.

Jednocześnie informujemy, 
że cała obsługa pracowników 
pobierających krew zachowuje 
wszelkie środki ostrożności tj.: 
wywiad wstępny, rękawiczki, 
maseczki, płyn do dezynfek-
cji itp.

Do akcji dołącza się również 
Gmina Grodzisk Wielkopol-
ski, która dla każdego krwio-

dawcy przygotowała specjalny 
prezent: zestaw do udzielania 
pierwszej pomocy!

Krew mogą oddawać osoby 
zdrowe pomiędzy 18, a 65 ro-
kiem życia i ważące powyżej 
50 kg. Należy posiadać przy 

sobie dokument tożsamości ze 
zdjęciem oraz numerem pesel, 
aby mógł się zarejestrować. 

W ankiecie, którą wpienie-
nia potencjalny krwiodawca 
są zawarte podstawowe py-
tania, które pozwalają mu 
zorientować się o swoim stanie 
zdrowia, a lekarzowi w sposób 
kompetentny odpowiedzieć, 
czy ten dawca może oddać 
krew. 

Warto też pamiętać, że nasza 
krew naprawdę jest potrzebna, 
bo do tej pory nie udało się 
wyprodukować jej sztucznego 
odpowiednika. Krwią może 
podzielić się tylko człowiek 
z drugim człowiekiem. Oddaj 
krew i uratuj komuś życie!

Paweł Tomczak

Zbiórka krwi w Grodzisku Wlkp.
Krew mogą odda-
wać osoby zdrowe 
pomiędzy 18
„

sobie dokument tożsamości ze 

„
sobie dokument tożsamości ze 

Krew mogą odda-„Krew mogą odda-
wać osoby zdrowe „wać osoby zdrowe 
pomiędzy 18
„

pomiędzy 18
„
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Pacjenci przyzwyczaili się do 
recept wystawianych elektro-
nicznie przez ZOZ. Tym razem 
czeka nas kolejne ułatwienie. 
Za 2 miesiące wchodzi w 
życie ustawowy obowiązek 
wystawiania w Polsce e-skie-
rowań. Od 8 stycznia 2021 
roku skierowania – z kilkoma, 
ściśle określonymi wyjątkami 
– będą mogły być wystawiane 
wyłącznie elektronicznie. E-
skierowanie umożliwi pełną, 
elektroniczną obsługę procesu 
skierowania na leczenie – od 
momentu wystawienia skiero-
wania do momentu realizacji.

Skierowania w postaci elek-
tronicznej od 8 stycznia 2021 
roku będą obowiązkowo wy-
stawiane na takie świadczenia 
medyczne jak: - ambulatoryjne 
świadczenia specjalistyczne 
finansowane ze środków pu-
blicznych, - leczenie szpitalne 
w szpitalu, który zawarł umo-
wę o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, - badania 
medycyny nuklearnej oraz 
badania tomografii kompute-
rowej finansowane ze środków 

publicznych oraz ze środków 
innych niż środki publiczne, - 
badania rezonansu magnetycz-
nego, badania endoskopowe 
przewodu pokarmowego oraz 
badania echokardiograficzne 
płodu finansowane ze środków 
publicznych. Na pozostałe 
świadczenia medyczne, skie-
rowania będą wystawiane na 
dotychczasowych zasadach, tj. 
w postaci papierowej. 

Elektroniczne skierowanie, 
czyli e-skierowanie, wysta-
wia lekarz w systemie in-
formatycznym i wystarczy 
rejestrując się osobiście lub 
telefonicznie podać 4-cyfrowy 
kod i PESEL (to ważne szcze-
gólnie dla osób samotnych 
i schorowanych). Lekarz może, 
a nawet powinien wydrukować 
e-skierowanie, gdy nie ma 
pewności, do jakiej porad-
ni specjalistycznej/pracowni 
diagnostycznej pacjent się za-
rejestruje - czy korzystają one 
z systemu e-skierowań. Wy-
drukowane e-skierowanie jest 
wtedy taktowane jak zwykłe 
skierowanie papierowe – pa-

cjent ma obowiązek dostarczyć 
je do poradni lub pracowni w 
ciągu 14 dni od dnia zareje-
strowania się na świadczenie.  

Dzięki takiemu rozwiązaniu 
nastąpi ułatwienie rejestra-
cji – dane pacjenta zostaną 
pobrane automatycznie przy 
rejestracji e-skierowania przez 
podmiot realizujący oraz daje 
możliwość zapisania się na 
wizytę/badania telefonicznie 
– obecnie, należy dostarczyć 
oryginalne skierowanie nie 
później niż w ciągu 14 dni ro-
boczych. W przypadku otrzy-
mania skierowania w formie 
elektronicznej pacjent będzie 
potrzebował wyłącznie kodu 
PIN. Jednocześnie powinno to 
zmniejszyć kolejki spowodo-
wane tym, że pacjenci zapisują 
się do kilku placówek na pod-
stawie jednego skierowania 
- po dokonaniu pierwszego 
zapisu e-skierowanie zostanie 
automatycznie przypisane do 
placówki i nie będzie można 
go jednocześnie zarejestro-
wać w innej. 

Roman Szymański

E-skierowania

Celem projektu jest aktywi-
zacja seniorów i zdobycie 
przez nich ważnych umie-
jętności cyfrowych. Zapra-
szamy do udziału 30 senio-
rów, mieszkańców Poznania, 
którzy posiadają komputer z 
podłączeniem do Internetu i 
chcą nauczyć się korzystać z 
cyfrowych platform komuni-
kacyjnych, które umożliwią im 
bezpieczny i aktywny udział 
online w życiu społecznym, 
towarzyskim, rodzinnym. 
Program sfinansowany ze 

środków budżetowych Miasta 
Poznania.

Seniorzy nauczą się korzy-
stać z nowoczesnej platformy 
Zoom i będą mogli wykorzy-
stywać ją do udziału w wideo 
- spotkaniach, szkoleniach, 
webinarach. Najpierw nauczą 
się podstaw obsługi platformy 
ZOOM, później wezmą udział 
w szkoleniowych spotkaniach 
na platformie Zoom, utrwala-
jąc w ten sposób i ćwicząc w 
praktyce zdobyte umiejętności 
cyfrowe.

Jednocześnie podczas spo-
tkań online na Zoom, seniorzy 
odbędą wirtualną podróż do 
trzech krajów, do których 
najchętniej podróżują Polacy: 
do Hiszpanii, Włoch i Turcji. 
Zdobędą wiedzę o tych krajach 
i ich kulturze oraz uzyskają 
praktyczne wskazówki doty-
czące podróżowania do nich. 
Poznają różnice kulturowe 
oraz podstawowe słowa i zwro-
ty w językach obcych, przy-
datne podczas podróżowania. 

Roman Szymański

ZOOM dla seniora

W Wielkopolsce tworzone 
są kolejne łóżka dla pa-
cjentów z koronawirusem. 
To odpowiedź na ostatnie 
wzrosty zakażeń odno-
towane w województwie. 
Z końcem listopada baza 
łóżkowa ma wynieść blisko 
2700 łóżek. 

Na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich trwają 
już prace związane z przy-
gotowaniem pawilonów na 
potrzeby szpitala – dosto-
sowaniem infrastruktury i 
rozprowadzeniem instalacji 
technicznych. Tymczasowa 
placówka ma pomieścić 597 
chorych na COVID-19, w tym 
48 łóżek intensywnej terapii 
dla osób wentylowanych re-
spiratorem, a jego otwarcie 
przewidziane jest na koniec 
listopada. W pierwszej kolej-

ności, 30 listopada, otwarte 
zostaną dwie pierwsze hale, w 
których będzie dostępne 150 
łóżek i dodatkowo 48 łóżek 
z respiratorami. Nadzór nad 
tymi łóżkami przejmą zespo-
ły z konkretnych oddziałów 
szpitali klinicznych - m.in. in-
ternistycznego, pulmonologii 
czy hipertensjologii. Docelowo 
będzie największym szpitalem 
w Poznaniu, w którym będzie 
możliwość leczenia 900 pa-
cjentów. Do użytku placówka 
oddawana będzie etapami. 
Będzie stanowić zabezpiecze-
nie w przypadku gwałtownego 
wzrostu zakażeń koronawiru-
sem i tym samym hospitali-
zowanych pacjentów. Szpital 
tymczasowy zorganizowany 
zostanie w pawilonach targo-
wych na powierzchni ponad 30 
tys. mkw. W halach wydzielo-
ne będą sale chorych, gabinety 

lekarskie i zabiegowe, maga-
zyny leków, główny magazyn 
medyczny, zaplecze sanitarne 
dla pacjentów oraz pomiesz-
czenia dla obsługi medycznej 
i socjalnej szpitala. Wszyscy 
chorzy zapewnione mają mieć 

nie tylko łóżka z dostępem do 
tlenu, ale również odpowiednie 
warunki sanitarne. Placówka 
będzie dysponowała pracow-
nią tomografii komputerowej, 
pracowniami ultrasonografii i 
elektrokardiografii. Na tere-

nach przyległych wyznaczone 
będą strefa dezynfekcji i ozo-
nowania karetek pogotowia, 
parking dla kadry szpitala i 
lądowisko dla powietrznego 
transportu medycznego. Przy 
targach postawiono zbior-
nik, do którego cysterny będą 
transportować tlen medyczny 
o łącznej wadze 51 ton.

Co ważne, wg. prezydenta 
Jaśkowiaka, jak i wojewody 
Mikołajczyka, współpraca 
pomiędzy urzędami w za-
kresie przygotowania pla-
cówki szpitalnej układa się 
właściwie, wręcz wzorcowo. 
Takie oświadczenie cieszy i 
jednocześnie daje nadzieję, że 
nie powinno być większych 
problemów w realizacji przed-
sięwzięcia, o czym dodatkowo 
świadczy stopień zaawanso-
wania przygotowania terenów 
i wyposażania w niezbędny 

sprzęt. Poważnym jednak 
zadaniem będzie zapewnienie 
pełnej obsady jednostki w 
zakresie służb medycznych, 
jak i pracowników zaplecza. 
Obecnie trwa nabór lekarzy i 
personelu medycznego do pra-
cy w szpitalu tymczasowym. 
Zadanie to realizuje wojewoda 
wielkopolski. 

W obecnej sytuacji sanitar-
no-epidemiologicznej szpital 
polowy na MTP, jest bardzo 
potrzebny i należy wyrazić 
nadzieję, że w dużej części 
pokryje zapotrzebowanie na 
wzrastające potrzeby służby 
zdrowia w dobie pandemii. 
Działania placówki tymczaso-
wej będzie nadzorował Szpital 
Kliniczny Przemienienia Pań-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

Roman Szymański

Szpital na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Miejska Rada Seniorów 
pracująca nieprzerwanie 
od 2007 r., powołana w 
celu zapewnienia seniorom 
wpływu na sprawy dotyczą-
ce społeczności, jak i naj-
starszego pokolenia, będąc 
organem opiniodawczym, 
doradczym i inicjatywnym, 
jest najdłużej działającą w 
kraju Radą, której zada-
niem jest służenie seniorom 
poprzez reprezentowanie 
ich interesów wobec władz 
Miasta. 

Obecny wyjątkowo trudny 
czas spowodowany pande-
mią znacznie ograniczył 
działania Rady, jednak nie 
znaczy to, że MRS zawie-

siła całkowicie działalność. 
Dzięki platformie ZOOM 
członkowie Rady spotykają 
się na obradach on-line i 
cały czas monitorują wszel-
kie poczynania jednostek 
powołanych w celu poprawy 
życia seniorów, jak i opiniuje 
wszelkie projekty miasta w 
zakresie inwestycji miej-
skich. Tym razem spotkanie 
zdominowała sytuacja w 
Domach Pomocy Społecznej, 
W spotkaniu wzięli udział 
między innymi:  zastępca 
prezydenta miasta Jędrzej 
Solarski, dyrektor WZiSS 
Magdalena Pietrusik-Adam-
ska wraz z pracownikami, 
dyrektor CIS Wojciech Bauer 
oraz członkowie MRS.

Zwieńczeniem posiedzenia 
była konferencja prasowa, na 
której przedstawiono laure-
atów nagrody „SENIORIBUS 
OPTIME MERITIS” (Naj-
lepszy Przyjaciel Seniorów) 
oraz aktualne informacje 
dotyczące sytuacji seniorów 
w czasie pandemii. Statuet-
kę przedstawiającą „Starego 
Marycha” otrzymała Grażyna 
Hyla. Kapituła postanowi-
ła równocześnie wyróżnić  
w formie podziękowania 
następujące osoby: Marię 
Dąbrowską, Grażynę Halę, 
Ireneusza Lesickiego, Kata-
rzynę Wieczorkowską-Tobis 
oraz Wielkopolski Okręgowy 
Związek Żeglarski.

Roman Szymański

MRS pracuje…

W dobie panującej pandemii 
koronawirusa, braku dostę-
pu do podstawowej opieki 
zdrowotnej, problemu komu-
nikacyjnego dotykającego 
szczególnie osoby w starszym 
wieku oraz osamotnienia se-
niorów powodującego wy-
kluczenie społeczne, istnieją 
choroby, na które nie mamy 
większego wpływu, jednak 
dotykające coraz większą po-
pulacje seniorów.

Demencja – zwana również 
otępieniem starczym – to cho-
roba, dotykająca głównie oso-
by po 65. roku życia, w której 
przebiegu u pacjenta dochodzi 
do postępującego upośledzenia 
funkcji intelektualnych: pro-
blemów z pamięcią, spowol-
nienia myślenia oraz różnego 
rodzaju zaburzeń zachowania. 
Warto mieć świadomość, że 
pod pojęciem demencji kryje 
się tak naprawdę wiele różnych 
jednostek chorobowych, takich 
jak: Alzheimer, Parkinson 
czy choroba Picka. Różnią 
się one m.in. rodzajem zmian 
degeneracyjnych, do których 
dochodzi w tkankach mózgu, 
oraz ich umiejscowieniem. Jest 
wywoływana przez różnego 
rodzaju zmiany neurodegene-
racyjne zachodzące w tkan-
kach mózgu. Do powstawania 
tego typu nieprawidłowości 
mogą się przyczyniać czynniki 
genetyczne, naturalne procesy 
starzenia, a także pierwotne 
zmiany chorobowe i czynniki 
zewnętrzne. Większość form 
demencji nie jest dziedziczna.

Poszczególne etapy demen-
cji starczej różnią się między 
sobą objawami oraz ich nasi-
leniem. W pierwszym etapie 
choroby pacjent miewa pozor-
nie niewielkie kłopoty: zapo-
mina o zapłaceniu rachunków 
czy nie pamięta, gdzie zostawił 
klucze od mieszkania. Takie 
sytuacje zdarzają się każdemu, 
dlatego początkowo są bagate-

lizowane zarówno przez chore-
go, jak i przez członków jego 
rodziny. Zwykle zrzuca się je 
na karb zmęczenia i wieku. W 
żaden sposób nie łączy się ich 
jednak z pierwszymi objawami 
demencji. Drugi etap demencji 
starczej to stopniowe nasila-
nie się kłopotów z pamięcią 
oraz pojawianie się kolejnych 
objawów: apatii, drażliwości, 
trudności w mówieniu i moż-
liwość poruszania się poza 
domem tylko pod opieką. Te 
objawy nasilają się stopniowo, 
czego skutkiem jest powol-
ne wycofywanie się osoby 
chorej z życia zawodowego i 
społecznego. Na tym etapie 
choroby mogą także pojawić 
się problemy z odżywianiem 
i ogólne osłabienie organi-
zmu. Ostatni etap demencji 
starczej to moment, w którym 
choroba całkowicie przejmuje 
kontrolę nad życiem pacjenta. 
Traci on kontakt z otoczeniem 
oraz zdolność wykonywania 
codziennych czynności. Poja-
wiają się najbardziej przykre 
dla pacjenta i jego bliskich 
objawy demencji starczej: uro-
jenia, agresja i całkowity brak 
samodzielności. Jest to etap, w 

którym najlepszą formą opieki 
nad seniorem jest pobyt stały w 
specjalistycznym domu opieki.

Demencja jest nieuleczalna. 
Leczenie polega na łagodzeniu 
objawów i poprawie jakości 
życia chorego. W farmakotera-
pii zastosowanie znajdują leki, 
których zadaniem jest zwięk-
szanie poziomu acetylocholiny 
– substancji przekaźnikowej 
układu nerwowego, odpo-
wiedzialnej m.in. za procesy 
pamięciowe i zdolność uczenia 
się. Stosowane leki na demen-
cję to także różnego rodzaju 
środki przeciwdepresyjne, 
uspokajające czy ułatwiające 
zasypianie. Na szczęście mo-
żemy nieco spowolnić proces 
starzenia się mózgu poprzez 
regularną dbałość o naszą 
dietę, aktywność fizyczną, tre-
ning mózgu czy odpowiednią 
suplementację. Bardzo ważne 
w tym kontekście opóźniania 
demencji jest także wczesne 
diagnozowanie chorób mózgu. 
Aby opóźnić proces starzenia 
się mózgu, należy każdego 
dnia przestrzegać kilku zasad, 
powodujących nie tyle cofnię-
cie choroby, co jej opóźnienie. 
Należy stymulować pamięć 
mózgu, choćby poprzez ćwi-
czenia zwiększające koncen-
trację np. rozwiązywanie krzy-
żówek. Należy znacznie ogra-
niczyć spożywanie alkoholu, 
przyspieszającego starzenie i 
osłabiającego funkcje mózgu. 
Istotnym elementem jest sto-
sowanie odpowiedniej diety 
bogatej w witaminy z grupy B, 
zwłaszcza B9 (kwas foliowy) 
oraz B12 (metylokobalamina), 
do tego warto pić świeże soki 
warzywne i owocowe zawie-
rające duże ilości witaminy E 
oraz C, a do posiłków dodawać 
naturalny olej słonecznikowy, 
lniany lub konopny - wzbogacą 
one dietę w kwasy tłuszczowe 
omega-3 i omega-6. 

Roman Szymański

Demencja
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W listopadzie rozpocz-
nie się przebudowa ul. 
Wrocławskiej i Rynku w 
Kościanie w ramach unijne-
go projektu kompleksowej 
rewitalizacji Rynku w 
Kościanie, z ulicą Wrocław-
ską i budynkiem Ratusza 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020. 

Obecnie sporządzana jest 
organizacja ruchu na czas pro-
wadzenia robót, która wprowa-
dzana będzie etapami. Remont 
rozpocznie się od przebudowy 
sieci wodociągowej, kanaliza-
cyjnej i deszczowej. W wyniku 
przetargu wyłoniono wyko-
nawców robót. Za kwotę 504 
177 złotych przebudowę sieci 
wodociągowej i sanitarnej, 
w kontrakcie ze spółką Wo-
dociągi Kościańskie, zreali-
zuje Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjno-Budowlanych 
EKOBUD Jerzy Marciniak 
z Czempinia. Równolegle 
prowadzone będą prace ar-
cheologiczne. Rewitalizację 
płyty Rynku i ul. Wrocławskiej 
w zakresie sieci kanaliza-
cji deszczowej, nawierzch-
ni drogowych, oświetlenia 
ulicznego i iluminacyjnego, 
kablowych linii zasilających 
niskiego napięcia, budowy 
kanalizacji teletechnicznej z 

kablowymi liniami teletech-
nicznymi i monitoringiem, 
małej architektury wykona 
firma Polskie Surowce Skalne 
Sp.  z o.o. Grupa Budowlana 
z Bielan Wrocławskich za 
kwotę 6 446 228 złotych. 
Prace na Rynku obejmować 
będą uporządkowanie prze-
strzeni, ograniczenie ruchu 
samochodowego, uzupełnienie 
zieleni i stworzenie posadzki z 
infrastrukturą umożliwiającą 
organizację różnorakich im-
prez i wydarzeń kulturalnych. 
Nawierzchnia na rynku będzie 
wykonana we wzór koszczki, 
co ma stanowić nawiązanie 
do rośliny, od której wywo-
dzi się słowo Kościan. Przed 
ratuszem stanie fontanna, 
którą otaczać będą granitowe 
ławki. Zostanie przebudowane 
wejście do Ratusza – pochyl-
nie umożliwiające swobodny 
dostęp do obiektu osobom z 

niepełnosprawnościami. Na 
deptaku w ul. Wrocławskiej 
prace obejmą uporządkowanie 
przestrzeni, częściowe zacho-
wanie istniejącej zabytkowej 
posadzki i dodanie zieleni i 
mebli miejskich. Wszelkie pra-
ce na terenie Rynku i deptaku 
ul. Wrocławskiej ukierunko-
wane będą na udostępnienie 
tych przestrzeni dla osób nie-
pełnosprawnych. W ramach 
tego projektu przebudowano 
kościański Ratusz. W obiekcie 
udostępnione zostaną nowe 
przestrzenie dla działalności 
kulturalnej, społecznej i edu-
kacyjnej. Obiekt dostosowany 
został do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Ocieplony zo-
stał również dach, co pozwoli 
na poprawę efektywności ener-
getycznej budynku i komfortu 
jego użytkowania. Wartość 
unijnego dofinansowania dla 
projektu to 5 053 926,09 zł.

Rewitalizacja rynku 
i ulicy Wrocławskiej

Święto Niepodległości w gminie Śmigiel odbyło się bez Apelu Pamięci, bez uroczystego prze-
marszu, bez dźwięków orkiestry i chóru. Wraz z delegacjami przedstawicieli samorządu oraz 
organizacji społecznych złożono znicze i wiązanki w miejscach pamięci, a następnie w kościele 
pw. Św. Stanisława Kostki odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny.

W związku z rosnącą liczbą 
zakażeń koronawirusem pra-
cownicy Samorządu Miasta 
Kościana wspierają Powiatową 
Stację Sanitarno Epidemiolo-
giczną w Kościanie w walce 
z epidemią.

Obecnie 3 osoby już wspo-
magają pracowników sa-
nepidu. Jestem również w 
stałym kontakcie z dyrekcją 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kościanie oraz z Lokal-
nym Centrum Wolontariatu, 
których ciągłość działania 
jest niezbędna dla niesienia 

pomocy mieszkańcom Ko-
ściana w trakcie epidemii.  
Sytuacja jest dynamiczna 
i będziemy dostosowywać 

nasze działania w zależności 
od jej dalszego rozwoju - 
podkreśla burmistrz Piotr 
Ruszkiewicz.

Święto Niepodległości w Śmiglu

Samorząd wspiera kościański sanepid

Wybaczcie, że z dużych li-
ter, ale według mnie, to taki 
krzyk... 

Zapewne ponownie będę 
posądzana o kontrowersyjne 
treści. 

Ktoś jednak musi mówić 
o pewnych rzeczach głośno 
i wprost. Czy nie boję się 
hejtu? Nie!

Chciałam się dziś skupić na 
tym, co się działo i dzieje w 
okół nas. 

Lecimy jako społeczeństwo 
równią pochyłą w dół i to 
ostro....

Martwi  mnie ogromnie, 
że albo tego nie dostrzegamy, 
albo po prostu przymykamy 
oczy. 

Z kobietami i kobiecością 
dzieje się coś niedobrego. 
Obserwuje to niemal już co-
dziennie.  Może dlatego, że 
mieszkam w samym centrum 
Polski... Bo jeszcze rejony 
wschodnie (zwane ciemno-
grodem) jeszcze trochę ta cała 
pseudokultura omija. Ale to 
kwestia czasu... to samo doty-
czy męskości. 

Pewnie zastanawiacie się, 
po co w sobotni wieczór,sie-
dzę przed komputerem i piszę 
ten tekst? Powinnam przecież 
raczyć się jakimś winem co 
najmniej... społeczeństwo już 
tak nam się zalkoholizowało, 
że nie picie jest swego rodzaju 
dziwactwem. 

Ale nie o tym miało być.
Jakie są dzisiejsze kobiety? 

Co z nimi zrobiono? 
Bardzo trafna jest wypo-

wiedz aktora Keanu Reeves’a  
„Nie potrafię być częścią 
świata, w którym mężczyźni 
ubierają swoje żony jak pro-
stytutki, wystawiając na widok 
to, co powinno być szanowane. 
Gdzie pojęcia honor i godność 
utraciły swoje znaczenie, a 
można polegać tylko na tych, 
którzy coś szczerze obiecują.”

Wmówiono nam, że mamy 
być superbohaterkami, być 
lepsze od mężczyzn! Rywali-
zować z nimi!!! Co za bzdura!

Ja tam nie zamierzam z 
nikim rywalizować.

Kultura wrobiła nas w pra-
cę - a dlaczego, to dość cie-
kawe zagadnienie, jednak 
musiałabym wrócić do tekstu 
źródłowego, aby nie zostać 
posądzona o kłamstwa. 

W każdym razie większość 
kobiet się oburzy! Przecież 
praca na etacie w korpo to 
marzenie... Szczyt realizacji! 
Dzieci - w życiu! Zmienianie 
pieluch, obowiązek, a ile to 
kasy idzie? 

Świat wygląda tak: facet 
tyra, kobieta tyra... Oboje 
styrani. Wracają do domu i nie 
chce im się nic, ani siedzieć 
ze sobą, ani gotować ani zająć 
odpowiednio dziećmi. Rodzi-
na się rozpada... (o ile jeszcze 
jest w tradycyjnym tego słowa 
znaczeniu).

Rozpada nam się społeczeń-
stwo, bo zachłysnęliśmy się 
pseudodobrobytem, na który 

musimy tyrać a i tak nie jeste-
śmy szczęśliwi. Bo dobra ma-
terialne nas nie uszczęśliwią.

Kobieto, jeśli jesteś szczęśli-
wa, bo kupiłaś nowe perfumy, 
sukienkę i zrobiłaś pazury 
- oj głupia jesteś. Nie zapcha 
Ci to dziury emocjonalnej.... 
taka nasza natura, szukamy 
miłości, rzeczy materialne są 
ważne, ale nie zastąpią poczu-
cia bezpieczeństwa.

Kobieta jest stworzona do 
matkowania, mężczyzna do 
ojcowania! 

Nawet jeśli nie mają dzieci, 
można to cudownie dawać w 
inny sposób.

Nasi wspaniali mężczyźni... 
co z nimi? Ilu z Was całuje 
kobietę w rękę na powitanie? 
Przyznawać się  

Ilu z Was przepuszcza ko-
bietę w drzwiach? Otwiera 
drzwi samochodu? Straciliście 
do kobiet szacunek, a kobiety 
straciły szacunek do siebie. 

Smutna prawda, ale tak to 
wygląda. 

Strajk (niektórych) kobiet 
pokazał jak wygląda dzisiaj 
pojęcie kobiecości. Nawet 
zakładając, że strajk był opła-
cany, polityczny, czy co tam 
jeszcze możliwe... to ktoś 
nalepia plakaty na drzwiach 
salonów kosmetycznych, ktoś 
ustawia sobie pioruna na pro-
filówce. 

Jeśli kobieta, ta która pierw-
sza powinna chronić życia, 
jest siewcą śmierci, to gdzie 
my żyjemy?

Nieład seksualny - to waż-
na kwestia, jak robią nas w 
bambuko!

A jak na tym zarabiają? 
Wiadomo, że biznes. 

Od małej dziewczynki wpa-
ja się jej „idealny” wizerunek 
bajkami Disneya i lalkami 
Barbie. Dziewczynka dorasta, 

zostaje bombardowana wize-
runkiem idealnych modelek 
z mediów i instagrama. Na 
ulicach chodzą kopie... niczym 
się nie różnią... 

W środku pokaleczona, 
zakompleksiona i zraniona, ale 
na zewnątrz twarda sztuka, nie 
pokaże, że coś jest nie halo.

Chłopcy natomiast są otu-
maniani superbohaterami. 
Syndrom Piotrusia Pana albo 
mamisynka. 

Dzisiejsza męskość to rurki i 
dobre auto. Spłacone mieszka-
nie to też już niezły wyczyn. A 
gdzie czas na rodzinę, między 
siłownią i PlayStation? 

Panowie nie myślą o ro-
dzinie. 

Co się stało z naszymi wzor-
cami? Gdzie zgubiliśmy to 
wszystko?

Wczoraj dostaje w wiado-
mości zdjęcie reklamy Za-
lando z okolic ul. Żelaznej 
w Warszawie (widzieliście w 
story) jak czule obejmują się 
panowie. No przepraszam, ale 
nie to nie jest miłość!

To chory egoizm pseudo-
kultury, która promuje takie 
treści. 

Cały ten genderyzm wsiąka 
w nas z każdej strony. Należy 
przypomnieć, że homoseksu-
alizm to jakieś 2% społeczeń-
stwa - jednak usilnie, kultura 
zachodu wpaja zboczenie a 
młodzi ludzie na to przystają, 
bo nie mają kręgosłupa mo-
ralnego. 

Temat jest tak rozległy, że 
można spokojnie doktorat 
napisać. 

Pewnie za dużo wątków 
poruszyłam ale lakonicznie... 
Możliwe... 

Mam nadzieję, że mimo 
wszystko zachęci do dyskusji, 
jak chronić naszą kulturę.

autor

Upadek kobiecości

Uwielbiam słuchać pieśni 
uwielbienia dla Boga, szczegól-
nie kiedy życie robi się trudne, a 
ja zmagam się z brakiem rado-
ści. Dziękuję Bogu za wszyst-
kich Jego utalentowanych, na-
maszczonych artystów. Wielu z 
nich napisało niezwykle piękne 
pieśni na chwałę Bożą i wspa-
niale jest móc do nich dołączyć, 
by Go uwielbiać!

Jednakże nic nie zastąpi 
słów, które ty sam przynosisz 
Bogu na swój niepowtarzalny 
sposób. Nic nie zastąpi zapa-
chu twojego uwielbienia! Serce 
Ojca pragnie słyszeć twój głos, 

pieśń wypływającą z twojego 
serca!

Dzisiejszego poranka niebo 
nakłania ucha na twój głos. 
Niebo z uwagą czeka na nową 
pieśń płynącą wprost z twoje-
go serca. Biblia zachęca nas: 
„Radujcie się w Panu, sprawie-
dliwi! Prawym przystoi pieśń 
chwały. Dziękujcie Panu przy 
wtórze cytry! Grajcie Mu na 
dziesięciu strunach harfy!

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
Grajcie pięknie – z radosnym 
wołaniem!” (Psalm 33,1-3).

Zauważyłeś to, co ja zauwa-
żyłem w tym tekście, Krzysz-

tof? Uwielbienie i radość są ze 
sobą związane! Kiedy chwalisz 
Boga, przygnębienie odchodzi, 
a przychodzi radość!

Jezus jest Tym, który może 
dać ci: „(...) olejek radości 
zamiast żałobnej szaty i pieśń 
pochwalną zamiast ducha 
zwątpienia. Wtedy nazwą 
ich dębami sprawiedliwości 
i szczepem Pana – ku Jego 
sławie” (Księga Izajasza 61,3).

Wysławiaj dzisiaj Boga w 
radosnej pieśni chwały! Robiąc 
to, otrzymasz olejek radości, a 
Jezus będzie uwielbiony!

 ERIC CELERIER

Kiedy życie robi się trudne rozmawiaj z Bogiem



Str. 15POWIATY-GMINY
27 listopada 2020

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.

Zapraszamy do sklepu:
64-333 Bukowiec, ul. Kościelna 37
tel. 61 44 11 552

życzymy
Wesołych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia

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” 

Zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego 
Nowego 2021 Roku 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

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 

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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