
owiaty-GMiNyPP NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr 3 (609)
9.02.2022 - 22.02.2022 ISNN 1733-4713 27 lat

BEZPłATNY

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

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

WSAD: 1,4 zł/1kg BLACHA: 1,2 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg
biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 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

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

przyjmujemy wyłącznie  
uczniów w zawodzie

ŚLUSARZ

Sp. z o.o. 
Sp. komandytowa

tel. 68 347 61 00    |    504 244 997

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

Profesjonalna naprawa telefonów GSM
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
LOMBARD

www.lombardd.pl
Wolsztyn ul. 5 stycznia 22  

Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11

tel.  
509 408 163

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY 

A ROLETKI MATERIAŁOWE 
A MARKIZY A MOSKITIERY 

A STEROWANIE

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

Znajdziesz nas na: www.comland.pl
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Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
dotrzymuje słowa. Zgodnie 
z zapowiedzią już od 1 lutego 
na pół roku obniża podatki 
na paliwa, gaz, ciepło, pod-
stawowe produkty spożywcze 
i nawozy. Rządowa Tarcza An-
tyinflacyjna jest bowiem real-
nym wsparciem i łagodzeniem 
skutków inflacji dla milionów 
Polaków. Dzięki tym działa-
niom koszty życia Polaków 
będą niższe. W skali całej Eu-
ropy jest to jeden z najbardziej 
rozbudowanych programów 
walki z inflacją.

W 2012 roku, Donald 
Tusk mówił, że „rząd mógł-
by zmniejszyć podstawową 
stawkę VAT, ale byłaby to 

decyzja zabójcza dla budże-
tu”. Dziś rząd Premiera Ma-
teusza Morawieckiego, mimo 
globalnej inflacji i pandemii 
Covid-19 wprowadza kolej-
ne rozwiązania obniżające 
podatki. Od 1 lutego wszyscy 
kierowcy płacą mniej za pa-
liwo. Obniżony podatek VAT 
z 23 proc. do 8 proc. wpłynie 
na zmniejszenie cen nawet 
o 60-70 gr na litrze. Dzięki 
temu cena benzyny powinna 
osiągnąć ok. 5 zł 30 gr za litr. 
To kolejne działanie w zakre-
sie cen paliw, gdyż obniże-
nie akcyzy w grudniu 2021 r. 
ograniczyło jej niepokojący 
wzrost. 

Marta Kubiak - Poseł na Sejm RP

Niższe ceny paliw dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Od jesieni 2021 roku, Mini-
sterstwo Edukacji i Nauki re-
alizuje program “Laboratoria 
Przyszłości”. To największa 
w historii inwestycja pań-
stwa polskiego w nowocze-
sną edukację. Blisko miliard 
złotych trafiło już do kil-
kunastu tysięcy szkół pod-
stawowych w całym kraju. 
Laboratoria Przyszłości to 
inicjatywa, której celem jest 
rozwijanie kompetencji kre-
atywnych i technicznych 
wśród uczniów. Program 
zakłada doposażenie szkół 
podstawowych i ogólno-
kształcących szkół artystycz-
nych w nowoczesne narzę-
dzia i pomoce dydaktyczne, 
potrzebne w kształtowaniu 
i rozwijaniu zdolności ma-
nualnych i technicznych , 
a także samodzielnego i kry-
tycznego myślenia. Główny 
nacisk położony jest tu na 
rozwój kompetencji w sze-
roko rozumianej tematyce 
STEAM (nauka, technika, in-
żynieria, sztuka, matematy-
ka). W ramach Laboratoriów 
Przyszłości, każda szkoła 
podstawowa w Polsce zosta-
nie wyposażona w nowocze-
sny sprzęt taki jak drukarki 
3D, roboty edukacyjne czy 
gogle wirtualnej rzeczywi-
stości. Mniejsze szkoły do-
staną dodatkowe wsparcie 
finansowe odzwierciedlające 
ich potrzeby, zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju. 
Łącznie, z inicjatywy skorzy-
sta ponad 3 miliony uczniów, 
uczących się w niemal 15 000 
szkół.  Cały program został 
zrealizowany w kilka mie-
sięcy - od podjęcia decyzji, 
po wypłatę 100% środków 
szkołom (wszystkie dostały 
100% wnioskowanej kwo-
ty), co pokazuje skuteczność 
inwestowania przez Rząd 
w nowoczesną edukację. Na 
tym tle szczególnie blado 
wypadają nasi poprzednicy, 
którym przez cały okres rzą-
dów nie udało się zrealizować 
ich flagowego programu edu-
kacyjnego, gdyż z “Cyfrowej 

Szkoły” skorzystało łącznie 
tylko 1,4% szkół.

Bardzo się cieszę, że no-
woczesny sprzęt trafi do tak 
wielu szkół.

W powiecie grodziskim: 
- Szkoła Podstawowa im. 

Marcina Rożka w Jabłonnie - 
85 800 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Krzysztofa Żegockiego w Ro-
starzewie - 70 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Rakoniewicach - 174 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Łąkiem 
- 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewiczaw Ru-
chocicach - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa, Ko-
nojad - 70 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Kamieńcu - 
70 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. J. 
H. Dąbrowskiego (gmina Ka-

mieniec) - 60 000zł
- Szkoła Podstawowa im. 

Kompanii Wilkowskiej Po-
wstańców Wielkopolskich 
w Wilkowie Polskim -

30 000 zł
- Szkoła Podstawowa im. 

Polskich Poetów w Łubnicy - 
30000zł

- Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Granowie - Szkoła 
Podstawowa - 120 600 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Polskich Olimpijczyków 
w Grodzisku Wielkopolskim 
- 175 800 zł

- Szkoła Podstawowa nr 
4 im. kpt. Józefa Rejdycha 
w Grodzisku Wielkopolskim 
- 87 900 zł

- Szkoła Podstawowa 
w Słocinie - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Andrzeja Grubby w Kąkole-
wie - 30000 zł

- Szkoła Podstawowa 
w Grąblewie - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Polskich Noblistów w Wieli-

chowie - 153 000 zł
- Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Ptaszkowie - 
60 000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Grodzisku Wielko-
polskim - 185 100 zł

W powiecie nowotomyskim
- Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Wielkopolskich 
w Miedzichowie - 60 000 zł

-Szkoła Podstawowa im. 
Arkadego Fiedlera w Bolewi-
cach - 72 900 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Posadowie - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Emilii Sczanieckiej w Lwów-
ku - 101 100 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Bernarda Chrzanowskiego 
w Wojnowicach - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa 
w Brodach - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Bronisława Malinowskiego 
w Chmielinku - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa w Zę-
bowie - 60 000 zł

- Szkoła podstawowa w Pa-
kosławiu 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa w Po-
rażynie - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa w Da-
kowach Mokrych - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Andrzeja i Władysława Nie-
golewskich w Rudnikach - 30 
000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
gen. Stanisława Taczaka 
w Wąsowie - 86 400 zł

- Szkoła Podstawowa nr 
1 im .Tadeusza Kościuszki 
w Nowym Tomyślu - 178 800 
zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Borui 
Kościelnej - 102 000zł

- Szkoła Podstawowa z od-
działami dwujęzycznymi im. 
A i Wł. Niegolewskich w Opa-
lenicy - 255 000 zł

Szkoła Podstawowa w Wy-
tomyślu - 30 000 zł

Szkoła Podstawowa im. Le-
onarda Śliwińskiego (gmina 

Nowy Tomyśl) - 30 000 zł
Szkoła Podstawowa im. 

Emilii Sczanieckiej w Micho-
rzewie - 60 000 zł

Szkoła Podstawowa nr2 
im. Marii Skłodowskiej -Cu-
rie w nowym Tomyślu- 198 
600 zł

- Szkoła Podstawowa w Bu-
kowcu - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Łomnicy - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Arkadego Fiedlera w Zbąszy-
niu - 237 600 zł

 - Szkoła Podstawowa im. 
Antoniny Woźnej w Przypro-
styni - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa 
w Nądni 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 
3 im. Feliksa Szołdrskiego 
(gmina Nowy Tomyśl) - 221 
400 zł

W powiecie wolsztyńskim
- Szkoła Podstawowa we 

Wroniawach - 60 000 zł
- Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Mikołajczyka 
w Starym Widzimiu - 60 000 
zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 
z oddziałami dwujęzycznymi 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Wolsztynie 158 100 zł

- Szkoła Podstawowa Spe-
cjalna nr 4 (gmina Wolsztyn) 
- 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Edwarda Tomińskiego w Bu-
czu - 80 100 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Przemęcie - 70 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Franciszka Jujki w Kębłowie 
60 000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 5 
z oddziałami integracyjnymi 
w Wolsztynie - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa 
w Kluczewie - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Marcina Rożka w Kaszczorze 
- 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Mochach - 
100 500 zł

- Szkoła Podstawowa nr 3 
z oddziałami integracyjnymi 
im. M. Drzymały w Wolszty-
nie - 128 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Świętnie - 60 
000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Kopanickiej Drużyny Po-
wstańców Wielkopolskich 
(gmina Siedlec) - 70 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców wielkopolskich 
w Siedlcu - 119 400 zł

- Szkoła Podstawowa w Tu-
chorzy - 88 800 zł

- Szkoła Podstawowa w Be-
lęcinie - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Mielżyńskiego 
w Chobienicach - 60 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Misjonarzy Oblatów w Obrze 
Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny - 70 000 zł

- Szkoła Podstawowa we 
Wroniawach Szkoła Filialna 
w Starej Dąbrowie - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa im. 
Stanisława Mikołajczyka 
w Starym Widzimiu Szkoła 
Filialna w Adamowie -30 000 
zł

- Szkoła Filialna Szkoły 
Podstawowej nr 1 z oddzia-
łami dwujęzycznymi im. Po-
wstańców Wielkopolskich 
w Wolsztynie - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa 
w Karpicku - 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2 
z oddziałami integracyjny-
mi im. Tadeusza Kościuszki 
w Wolsztynie -154 800 zł

Powyższe kwoty widnieją 
we wnioskach szkół i orga-
nów prowadzących. Są to 
kwoty przekazane organom 
prowadzącym przez woje-
wodów. Ewentualne korekty 
składanych przez szkoły i or-
gany prowadzące wniosków 
oraz rozbieżności z nich wy-
nikające są uwzględniane na 
bieżąco. Wszystkim serdecz-
nie gratuluję, bowiem nowo-
czesna szkoła to lepsza przy-
szłość naszych dzieci.

Marta Kubiak - Poseł na Sejm RP

Laboratoria Przyszłości - największa inwestycja w nowoczesną 
edukację w historii staje się faktem.
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Przedszkole w Glinnie to nie-
wątpliwie największa inwe-
stycja oświatowa w gminie 
Nowy Tomyśl w ostatnich la-
tach. Obiekt ma pomieścić 325 
dzieci podzielonych na 13 od-
działów. Jego kubatura to we-
dług projektu ponad 9 tys. m3. 

Inwestorem i zleceniodaw-
cą budowy jest Gmina Nowy 
Tomyśl, która przeznaczyła 
w swoim budżecie na realiza-
cję tego zadania kwotę prawie 
10 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest 
Firma Pana Mateusza Całusa 
– Budownictwo M. CAŁUS Sp. 
z o.o. Spółka Komandytowa 
z Borui Nowej. Autorem pro-
jektu jest mgr inż. arch. Mo-
nika Jasińska Archenika Sp. 
z o.o. z Poznania.

- Nowy Tomyśl jest jednym 
z najzamożniejszych miast 
powiatowych w Wielkopol-
sce, co wynika między inny-
mi z osiedlania się tutaj mło-
dych rodzin. Dlatego już jakiś 
czas temu akcentowałem, że 
bardzo ważnym zadaniem 
samorządu jest zbudowa-
nie nowego i nowoczesnego 
przedszkola, które zapewni 
prawidłowy rozwój i opiekę 
nad dziećmi, aby rodzice mo-
gli poświęcić się obowiązkom 
służbowym w ciągu dnia – 
przypomina burmistrz, Wło-
dzimierz Hibner. 

28 stycznia br. nastąpiło 
uroczyste podpisanie aktu 
erekcyjnego przez władze sa-
morządowe i wykonawców 
oraz wmurowanie kamienia 
węgielnego pod ww. budowę.

28 stycznia br. Minister Grze-
gorz Piechowiak, Wojewoda 
Wielkopolski Michał Zie-
liński, posłowie na Sejm RP, 
poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego Elżbieta Rafalska-
,władze samorządowe, rad-
ni, wykonawcai zaproszeni 
goście wzięli udział w uro-
czystym otwarciu „małej ob-
wodnicy Nowego Tomyśla”, 
która obejmuje 3,3 km drogi 
asfaltowej na wysokości za-
kładu produkcyjnego BERO-
TU przez las, w kierunku drogi 
wojewódzkiej 305 w Przyłęku. 
Obwodnica posiada asfaltową 
ścieżkę rowerową o szeroko-
ści 2-2,5 m. Wykonawcą była 
firma CAŁUS Sp. z o.o. Spół-
ka Komandytowa, a wartość 

inwestycji wyniosła prawie 8 
mln 300 tys. zł. Gmina Nowy 
Tomyśl otrzymała na to zada-

nie dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości ponad 4 mln zł. 

25 stycznia w nowotomyskiej 
bibliotece miało miejsce spo-
tkanie autorskie, poświęcone 
tematyce najnowszej książki 
dr hab. Marcelego Tureczka-
„Pogranicze. Przeszłość bez 
historii…”.  

Autor jest historykiem, 
badaczem zabytków, na co 
dzień współpracuje z Insty-
tutem Historii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Specjalizu-
je się w problematyce ochrony 
zabytków, strat dóbr kultury 
oraz stosunkach polsko-nie-
mieckich. Twórca publikacji 
naukowych, popularnonau-
kowych i prasowych o lu-
dwisarstwie i zabytkowych 
dzwonach z obszaru Polski 
przechowywanych na tere-
nie Niemiec, krajobrazie kul-
turowym i zabytkach Ziemi 
Międzyrzeckiej. Jest redak-
torem licznych wydawnictw 
regionalnych, uczestnikiem 
i koordynatorem naukowych 
projektów badawczych.

Prelekcja najnowszej pu-
blikacji poruszała skompli-
kowaną problematykę tere-
nów dawnego pogranicza 
polsko-niemieckiego w sze-
rokim kontekście historycz-

nym i społeczno-kulturo-
wym, specyfiki tego obszaru 
i jej oddziaływaniu na powo-
jenną rzeczywistość. Oprócz 
szerszych relacji i uwarunko-
wań historyczno – politycz-
nych obfitowała także w licz-
ne odniesienia do wydarzeń 
lokalnych i aspektów bardziej 
ludzkich. Uczestnicy spo-
tkania usłyszeli o mało zna-
nych historycznych faktach, 
o narracjiw polityce histo-
rycznej i działaniach propa-
gandowych, zarówno strony 
niemieckiej, jak i polskiej 
z okresu międzywojennego, 
ale także okresu powojenne-
go,aż po czasy współczesne. 

Tak w kilku słowach autor 
wypowiada się nt. powsta-
wania książki: Gdy szukasz 
wiedzy o przeszłości, tra-
fiasz na przeszłość nieoczy-
wistą. Na opowieści pisane 
odcieniami szarości, które 
trudno wpisać czarno-bia-
łe szpalty podręczników. 
“Pogranicze. Przeszłość bez 
historii…”, to moja próba wy-
ciągnięcia z odcieni szarości 
tej przeszłości, której nie ma 
w podręcznikach do historii, 
to także osobista przygoda 
z kawałkiem świata, który 
przestał istnieć, choć nadal 
łatwo go odnaleźć, wystarczy 
poszukać. 

Wmurowanie kapsuły czasu pod 
budowę nowego przedszkola 

Uroczyste otwarcie „obwodnicy Nowego 
Tomyśla” - najdroższa inwestycja ostatnich lat

Pogranicze. Spotkanie autorskie 
z dr hab. Marcelim Tureczkiem
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Po grudniowej sesji w bu-
dżecie Rakoniewic poja-
wiły się kolejne punkty na 
inwestycyjnej mapie gminy. 
Co wymieniłby Pan jako 
najważniejsze?
Wszystko jest ważne. I te 
małe rzeczy i te większe. 
Po jesiennych spotkaniach 
z mieszkańcami naszej 
gminy, które od wielu lat, 
co roku, staram się prze-
prowadzać, wiem więcej, co 
w tzw. trawie piszczy. Myślę, 
że to jest bardzo ważne, by 
rozmawiać ze sobą, pytać, 
odpowiadać, dowiadywać 
się, mieć informację z pierw-
szej ręki. I te małe sprawy, 
i te większe w końcu znajdują 
się w budżecie. A cieszą nas 
najbardziej te związane z bu-
dową nowych odcinków dróg 
i chodników. Chyba nie było 
spotkania, żeby te właśnie 
tematy nie były poruszane.

Co w takim razie pójdzie na 
pierwszy ogień?
Najszybciej rozpoczną się 
prace w Wiosce i Elżbieci-
nach, gdzie jesteśmy po prze-
targach i podpisaniu umów. 
W Wiosce powstanie droga 
w kierunku Blinka – od drogi 
powiatowej praktycznie do 
linii lasu wzdłuż zabudowy 
jednorodzinnej, a w Elżbie-
cinach ponad czterystu-
metrowy odcinek łączący 
drogę z Goździna z osiedlem 
domków jednorodzinnych 
w Elżbiecinach właśnie… 
W budżecie są też pieniądze 
na 300-metrowy odcinek 
ul Różanej w Jabłonnie, tak 
bardzo wyczekiwany przez 
mieszkające tam osoby.

Wspomniał Pan o Blinku. 
Z Jabłonny do Blinka po-
wstała piękna droga asfal-
towa, ale tylko połowa… Co 

z pozostałą częścią?
No tak. Też chciałbym, aby 
ta inwestycja została już 
zakończona. Wcześniej 
staraliśmy się o środki ze-
wnętrzne na dokończenie tej 
inwestycji – próbowaliśmy 
z różnych źródeł z marnym 
skutkiem. Przekonywałem 
mieszkańców, że warto tro-
chę poczekać i przynajmniej 
postarać się o to, by pie-
niędzmi z zewnątrz odciążyć 
nieco budżet, bo z własnych 
środków zawsze możemy to 
wykonać. Teraz będziemy 
aplikowali jeszcze o pie-
niądze z Polskiego Ładu na 
tę inwestycję. Zapewniam, 
że do końca tej kadencji ta in-
westycja zostanie dokończo-
na, a jeśli uda się z jakimiś 
pieniędzmi ekstra, to może 
i wcześniej.

A co z basenem przyszkol-
nym w Rakoniewicach?
Tutaj sprawę chciałbym 
postawić bardzo jasno. To 
poważna inwestycja i nie 
chciałbym obciążać budżetu 
kilkunastomilionowym 
wydatkiem. Będę pukał 
do wszystkich możliwych 
drzwi, za którymi czekają 
ewentualne środki pozwa-
lające dofinansować tę 
inwestycję. Bez środków 
zewnętrznych nie chcemy się 
rzucać w szaleńczej deter-
minacji na budowę basenu. 
Jeżeli uda się pozyskać 
jakieś dofinansowanie będę 
oczywiście chciał rozpocząć 
realizację tej inwestycji jak 
najszybciej, jeśli nie – będzie 
musiała poczekać na „lepsze 
czasy”. Są ważniejsze spra-
wy. Jesteśmy przygotowani 
pod względem dokumenta-
cyjnym, regulujemy ostatnie 
kwestie formalno – prawne 
związane z gruntem i cierpli-
wie czekamy…

Sport jest ważny i rodzice 
z pewnością czekają na to, 
by – jak Pan mówił – ich 
pociechy mogły w ramach 
zajęć wf-u uczyć się pływać.
Tak i jestem przekonany, że 
dzieci z gminy Rakoniewcie 
będą miały taką sposobność. 

Inwestujemy w zaplecze 
sportowe, szczególnie teraz, 
w czasie pandemii. W Ro-
starzewie powstała przecież 
nowoczesna sala sportowa, 
który służy uczniom, ale 
także dorosłym, którzy 
bardzo chętnie wynajmują 
obiekt w godzinach popo-
łudniowo – wieczornych. 
Kompleksowo wyremonto-
wane zostało teżzaplecze 
sportowe wraz z płytą 
boiska na rakoniewickim 
stadionie, a w tegorocznym 
budżecie są zarezerwowane 
środki na przygotowanie 
dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej podobnej 

sali sportowej w Jabłonnie 
– takiej z prawdziwego zda-
rzenia, bo obecne warunki 
odstają od współczesnych 
standardów. Jak tylko „pa-
piery” będą gotowe, można 
myśleć o inwestycji. Ponadto 
na bieżąco zagospodaro-
wywane są tereny sporto-
wo – rekreacyjne w miej-
scowościach na terenie 
naszej gminy, zyskując nowe 
wyposażenie do czynnego 
spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Myślę, że tak też 
będzie się działo w parku 
w Ruchocicach, którego od 
końca 2021 roku gmina jest 
właścicielem.

A czego nie ma jeszcze 
w budżecie, a mówi się 
o tym…
Budżet jako dokument 
zmieniany jest kilkanaście 
razy w roku przez radnych 
na sesjach, a także zarządze-
niami burmistrz…To trochę 
tak, jak w domu, tylko skala 
inna. Wydatki się zmieniają. 
Planujemy coś i nie zawsze 
udaję się te plany zrealizo-
wać. Tu jest drożej, tam jest 
drożej, braki formalne, wła-
snościowe, uzgodnienia do-
kumentacyjne itd. Nieraz coś 
niespodziewanie wyskoczy 
– jakaś awaria, którą trzeba 
szybko usunąć, naprawić; 
niespodzianki – szczególne 
te przykre – się zdarzają. Ale 
po to jesteśmy, by problemy 
rozwiązywać.
Nie chciałbym wyprzedać 
faktów, bo co się inwestycyj-
nego wydarzy, to się okaże, 
ale muszę powiedzieć, że 
zapowiada się nie najgorzej. 
Nadwyżka budżetowa będzie 
dzielona na sesji marcowej 
i z pewnością wtedy wielu 
będzie miało powody do 
uśmiechu. Umówiliśmy się 
z radnymi na spotkanie, by 
„przedyskutować” wszystko 
i określić kierunki inwesty-
cyjnych działań. Co będzie 
realizowane z tzw. własnych 
środków, a na co będziemy 
chcieli uzyskać dofinanso-
wanie – przynajmniej podej-
miemy próby postarania się 
o takie pieniądze. Pewnie jak 
wiele innych osób czekam 
z niecierpliwością na środki 
unijne i kolejne „rozdanie” 
tych pieniędzy. Na pewno 
będzie wiele ciekawych 
propozycji konkursowych na 
pozyskanie unijnej kasy i my 
w tych konkursach udział 
będziemy brali. Ufam, że 
z pozytywną oceną spotka-

ją się nasze wnioski, które 
będziemy składali w ramach 
Polskiego Ładu – może tym 
razem oceniający je zauwa-
ża jakiś błysk? Liczę także 
na pieniądze z funduszy 
Wojewody na drogi, gdyż 
takie propozycje dotyczące 
dróg lokalnych przedstawili-
śmy, m.in. ul. Gościeszyńska 
w Rostarzewie, która tak 
naprawdę – jadąc nią dalej 
-  łączy miejscowości, ale 
też gminy oraz wspominaną 
już tu przeze mnie drogę 
z Jabłonny do Blinka. Miło 
byłoby stanąć w gronie 
beneficjentów, ale to radość 
i zadowolenie mieszkańców 
i później użytkowników tych 
inwestycji jest bezcenna, 
nie mówiąc już o poprawie 
bezpieczeństwa, które jest 
priorytetem.

Ten rok jest szczególny, 
bo to też rocznica nadania 
praw miejskich Rakoniewi-
com?
Rzeczywiście już od dłuż-
szego czasu przygotowujemy 
się do tego jubileuszowego 
świętowania. Mija 770 lat 
od powstania Rakoniewic 
z Komesem Rakoniem w tle 
tej historii oraz 360 lat od 
nadania Rakoniewicom 
praw miejskich. Myślę, że 
każdy znajdzie coś dla siebie 
i kulturalnego, i sportowego, 
i muzycznego, i dla ucha, 
i dla oka. Będzie dla małych 
i dużych. Już dzisiaj właści-
wie mogę dziękować, chociaż 
jeszcze nic się nie wydarzyło, 
wszystkim zaangażowa-
nym w organizację roku 
jubileuszowego. Na bieżąco 
z dyrektorem Rakoniewic-
kiego Ośrodka Kultury, który 
koordynuje szereg inicja-
tyw, a przede wszystkim 
organizuje Dni Rakoniewic, 
spotykamy się ze wszystkimi 
gremiami, które chcą współ-
uczestniczyć w świętowaniu 
urodzin miasta, a angażują 
się naprawdę wszyscy….i tym 
wszystkim już dziś bardzo, 
bardzo dziękuję!!! Dzięki 
Wam będzie ciekawie, atrak-
cyjnie z wieloma niespo-
dziankami…

Z Burmistrzem Rakoniewic – Gerardem Tomiakiem, rozmawia Franciszek Gwardzik

Planuję, realizuję i nie narzekam!
Mija 770 lat od po-
wstania Rakoniewic. 
Od dłuższego czasu 
przygotowujemy się 
do tego jubileuszowe-
go świętowania

„
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a blacha 1150 zł/tona
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SKUP ZłOMU

W Wiosce powsta-
nie droga w kierunku 
Blinka. W budżecie są 
pieniądze na 300-me-
trowy odcinek ul Ró-
żanej w Jabłonnie

„
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22 stycznia 2022 roku odbył 
się kolejny z biegów, z cyklu 
,,Małego-Zimowego,, Grand 
Prix Powiatu Nowotomyskie-
go w biegach na 5 km. Bieg od-
był się w Bolewicach na trasie 
„Mokrzyn”. Poniżej zwycięzcy 

biegu na 5 km
Kategoria Open Kobiet:
I miejsce Iwona Maciąg
II miejsce Magdalena Maciąg
III Urszula Woźniak
Kategoria Open Mężczyzn:
I miejsce Feifer Bartosz

II miejsce Kaczmarek Łukasz
III miejsce Kmiecik Kacper
Wyniki na stronie:
www.mimsport.pl/index.php/
wyniki 

Zdjęcia autorstwa: Powiatowe 
Centrum Sportu w Nowym Tomyślu

Bieg trasą „Mokrzyn” zakończony

10 stycznia mieliśmy przy-
jemność gościć historyka 
z Uniwersytetu Zielonogór-
skiego - dr hab. Marcelego 
Tureczka - mieszkańca 
pobliskiego Wyszanowa.

Prof. Tureczek specjalizuje 
się w problematyce ochrony 
zabytków, strat dóbr kultury 
oraz stosunkach polsko-nie-
mieckich , łącząc te zagadnie-
nia w obrębie swoich badań. 
Efektem tych zainteresowań, 
obok głównego nurtu, są 
także prace ukierunkowane 
na problematykę tożsamości 
i pamięci.

Spotkanie połączone było 
z prezentacją najnowszej 
książki naszego gościa pt. 
“Pogranicze. Przeszłość bez 
historii…”. Niezwykle intere-
sująca prelekcja poświęcona 
była kontekstom historycz-
nym i społeczno-kultural-
nym polsko-niemieckiego 
pogranicza.

Licznie zgormadzonych 
gości, w świetlicy w Szkole 
Podstawowej im. Powstań-
ców Wlkp. w Miedzichowie, 
powitała dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Mie-
dzichowie , pani Anna Plewa.

W spotkaniu udział wzięli 
mieszkańcy naszej gminy , 
a także z Nowego Tomyśla.  
Obecny był wójt Gminy Mie-

dzichowo,  sołtys Miedzicho-
wa oraz słuchacze miedzi-
chowskiego UTW.

Podczas prezentacji prof. 
Tureczka można było dowie-
dzieć się, dlaczego najnowsza 
książka naszego gościa zosta-
ła właśnie tak, nieoczywiście 
zatytułowana, oraz jak wiele 
jest interesujących , niezna-

nych historii, które dotyczą 
Miedzichowa i okolic.

Potem toczyły się ciekawe 
rozmowy …

Aby książka była w swej 
treści przystępna dla prze-
ciętnego czytelnika, została 
napisana w formie 9 esejów 
historycznych o intrygują-
cych tytułach, np. „Poranny 
ekspres do Berlina”,”Waliz-
ki”, czy „Autostrada Wolno-
ści” i inne. Gorąco zachęca-
my do sięgnięcia po książkę 
“Pogranicze. Przeszłość bez 
historii…”

Warto też dodać , że inna 
książka, wydana w 2018 r. pt.„ 
Gmina Miedzichowo na szla-
kach dziejów” , której redak-
torem jest również Marceli 
Tureczek, cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem 
wśród czytelników bibliotek 
gminy Miedzichowo .

Pogranicze. Przeszłość bez 
historii

Niekiedy wydaje się, że 
pewne wizje, jedynie 
właśnie wizjami powinny 
pozostać. Choćby dlatego, 
że są ponad miarę aktual-
nych możliwości. Bo ich 
realizacja może się zakoń-
czyć jedynie porażką. Bo 
niepowodzenie oznaczać 
będzie plamę na honorze, a 
sceptykom naszej niezre-
alizowanej wizji da oręż do, 
niekiedy nawet wieloletniej 
krytyki. 

Ale bywa tak, że wizjone-
rzy potrafią wokół swojej 
idei zgromadzić równie od-
ważnych ludzi, a to już daje 
pewną szansę na podjęcie 
realizacji z pozoru niewyko-
nalnego zadania. Czy taka 
sytuacja zaistniała kiedyś w 
Poznaniu? Otóż tak.  

Był 5 stycznia 1927 r, kiedy 
zapadła decyzja o przyzna-
niu Poznaniowi organizacji 
Targów. Tempo realizacji 
przedsięwzięcia imponuje 
do dziś, bowiem Powszech-
ną Wystawę Krajową, tak 
brzmiała nazwa ówczesnych 
targów, uroczyście otwarto 
16 maja 1929 r. A tym nie-
zwykłym wizjonerem, wie-
rzącym, że w tak trudnych, 
międzywojennych czasach 
i w niewiele ponad dziesięć 
lat od odzyskania niepod-
ległości, uda się jednak zre-
alizować to ogromne przed-
sięwzięcie, był ówczesny 
prezydent  Poznania, Cyryl 
Ratajski.

Natomiast MTP czyli 
przedsiębiorstwo Między-
narodowe Targi Poznańskie 
powstało w roku 1921.

Ale to już historia. Jednak 
kiedy mamy okazję obcho-
dzić tak doniosłą rocznicę jak 
100 – lecie, do historii powró-
cić co najmniej, wypada.  

A okazja do cofnięcia się 
w czasie zaistniała podczas 
wyjątkowej uroczystości, 
która miała miejsce 31 stycz-
nia tego roku na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Po-
znańskich.  

Tego dnia z rąk prezydenta 
miasta Poznania Jacka Jaś-
kowiaka, w imieniu pracow-
ników Międzynarodowych 
Targów Poznańskich, prezes 
firmy Tomasz Kobierski ode-
brał Wielką Złotą Pieczęć 
Miasta Poznania.

Ta wyjątkowa nagroda 
ustanowiona została w roku 
2004 z okazji 750 – lecia lo-
kacji miasta i przyznawana 
jest osobom lub instytucjom, 
które mogą być wzorem dłu-
gowiecznych poznańskich 
cnót takich jak tradycja, go-
spodarność, pracowitość, czy 
wiara i miłosierdzie. Sama 
pieczęć nawiązuje do histo-
rycznego stempla z I polowy 
XIV w.

Wyróżnienie to zostało 
przyznane w momencie, kie-
dy na terenie MTP  trwają za-

krojone na wielką skalę prace 
zmieniające na sporym ob-
szarze nie tylko infrastruk-
turę, ale i funkcjonalność 
tego miejsca. Miejsca, które 
już wkrótce zaoferuje miesz-
kańcom i turystom prze-
strzenie promujące zarówno 
kulturę jaki możliwość sko-
rzystania z szeroko rozumia-
nej rekreacji. A poznaniakom 
jak i turystom pozwoli na 
pozostawienie tuż obok sa-
mochodu na wielopoziomo-
wym, budowanym właśnie, 
podziemnym parkingu.

Tak Poznań wzbogaci się o 
kolejną atrakcję nawiązującą 
w pewnym sensie do histo-
rycznej oferty Powszechnej 
Wystawy Krajowej czyli Pe-
WuKi.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Przypieczętowane 100 – lecie
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To przeogromne poparcie 
dla załogi - mówi w porannej 
rozmowie Radia Poznań szef 
Wielkopolskiej Solidarności 
Jarosław Lange.

Poparcie, które płynie z ca-
łej Polski, ze wszystkich regio-
nów i części Polski dla straj-
kującej załogi, bo trzeba tutaj 
mówić o strajku załogi. To jest 
oczywiście sytuacja proble-
matyczna, dlatego, że przez 
ostatni kwartał 2021 roku, 
kiedy trwały negocjacje przy 
stole, próbowaliśmy - w rozu-
mieniu oczywiście związków 
zawodowych, które funkcjo-
nują na terenie Solaris Bus, 
tutaj te rozmowy i te dyskusje 
nie przyniosły pożądanego 
efektu - mówi Jarosław Lange.

Pracownicy domagają 
się 800 złotych podwyżki. 
Jarosław Lange mówił, że 
do strajków w zakładach 
przemysłowych dochodzi 
w Wielkopolsce i Polsce bar-
dzo rzadko. To jest sytuacja 
ekstremalna i nadzwyczajna 
- zaznaczył. W jego ocenie, 
firma ma pieniądze na pod-
wyżki.

Jeżeli mamy zyski, to mówi-
my wprost - zyskami trzeba 
się podzielić z załogą - pod-
kreślał gość porannej rozmo-
wy i jednocześnie apelował 
o wznowienie rozmów z za-
łogą, bo takie - jego zdaniem 
- jest oczekiwanie pracowni-
ków.

Poniżej cała rozmowa w au-
dycji Kluczowy Temat:

Łukasz Kaźmierczak: Wie-
my już, że dzisiaj do podpo-
znańskiego Bolechowa zjeż-
dżają związkowcy z całej 
Polski po to, żeby wesprzeć 
strajkujących w fabryce 
Solaris. Strajk trwa od ty-
godnia, jeżeli dobrze liczę. 
Brzmi to groźnie troszecz-
kę, że zjeżdżają się związ-
kowcy. Taka wyższa forma 
nacisku?
Jarosław Lange: Jest to przede 
wszystkim przeogromne 
poparcie, które płynie z ca-
łej Polski, ze wszystkich re-
gionów i części Polski dla 
strajkującej załogi, bo trzeba 
tutaj mówić o strajku załogi. 
To jest oczywiście sytuacja 
problematyczna, dlatego, że 
przez ostatni kwartał 2021 
roku, kiedy trwały negocja-
cje, próbowaliśmy - w rozu-
mieniu oczywiście związków 
zawodowych, które funkcjo-
nują na terenie Solaris Bus, 
tutaj te rozmowy i te dyskusje 
nie przyniosły pożądanego 
efektu. Stąd uruchomienie 
tego, co wynika z przepisów 
prawa, więc z ustawy o roz-
wiązywaniu sporów zbioro-
wych, przejście tą dość długą 

drogę i później w efekcie refe-
rendum strajkowe, które też 
oczywiście zgodnie z prawem 
musiało się odbyć i decyzja 
już pracowników w ramach 
tego referendum o strajku 
i rzeczywiście w poniedzia-
łek 24 stycznia od godziny 
6.00 zakład nie pracuje.

Właśnie pytanie, czy stoi, 
czy nie stoi, bo tutaj są róż-
ne opinie, bo firma utrzy-
muje, że coś tam jednak się 
dzieje. Część pracowników 
pracuje, że tak naprawdę 
do strajku przystąpiła - oni 
obliczają - około 40 procent 
załogi.
Ja mam tutaj chyba najbar-
dziej wiarygodne informacje, 
bo one płyną bezpośrednio 
od osób, które są w tym za-
kładzie, które strajkują na 
zmianach, więc tutaj nie ule-
ga wątpliwości, że ten strajk 
jest przeogromny i to jest rze-
czywiście sytuacja nadzwy-
czajna. Natomiast czekamy 
i zastanawiamy się, jaka bę-
dzie później reakcja ze strony 
zarządu firmy. Ta piłeczka, 
jeżeli tak kolokwialnie moż-
na powiedzieć, leży po stro-
nie zarządu i czekamy tutaj, 
jesteśmy otwarci oczywiście 
na rozmowy, ale sytuacja jest 
niewątpliwie napięta. Efek-
tem czego jest ta dzisiejsza 
pikieta, która odbędzie się 
o godzinie 14.00 przed głów-
ną siedzibą firmy w Bole-
chowie. Również przyjedzie 
przewodniczący Komisji Kra-
jowej Piotr Duda.

A czy to świadczy, że skoro 
Piotr Duda będzie w Bole-
chowie, jeśli chodzi o tę for-
pocztę, to sama czołówka 
Solidarności, pan także jako 
przewodniczący regionu, 
pewnie związkowcy z in-
nych regionów, to świadczy 
o tym, że jest to ostateczna 
forma z waszej strony zwró-
cenia uwagi na tę sytuację, 
bo nie sięgacie tak często 
po to. Ja nie pamiętam, żeby 
Piotr Duda przyjeżdżał tu-
taj regularnie przy każdym 
proteście, czyli coś jednak 
jest w tym Solarisie takiego, 
że mówicie: koniec, to jest 
ten moment, kiedy musimy 
zadziałać.
Panie redaktorze, strajk nie 
pojawia się zbyt często. Jest to 
raczej bardzo rzadka forma 
nacisku i tak naprawdę takiej 
negacji wobec działań zarzą-
du firmy. Mówię teraz ogólnie 
o strajkach. W Wielkopolsce 
te strajki naprawdę pojawiają 
się - i w całej Polsce - bardzo 
rzadko. To jest sytuacja eks-
tremalna i nadzwyczajna. To 
też świadczy o determinacji, 
też o zniecierpliwieniu i nie-

zadowoleniu załogi i to jest 
też dość charakterystyczne, 
kiedy spoglądamy na strajk 
z perspektywy dialogu spo-
łecznego, bo to oznacza, że  
w tym miejscu, w którym ten 
strajk się odbywa, ten dialog 
- myślę, że nie jest najlep-
szy i tutaj trzeba powiedzieć 
wprost, wielokrotnie o tym 
mówię, Solidarność nie tyl-
ko tutaj w Wielkopolsce, ale 
myślę, że w całym na pewno 
kraju, jest związkiem dia-
logu społecznego. My woli-
my rozwiązywać problemy, 
takie olbrzymie problemy, 
jak chociażby wzrostu wy-
nagrodzeń, przy stole i woli-
my w takiej formule szukać 
kompromisu. Tutaj w przy-
padku firmy Solaris nie uda-
ło się niestety i mamy efekt 
w takiej formie, jaką mamy. Ja 
przypomnę tylko, że tutaj na 
przestrzeni wielu lat strajku 
w Wielkopolsce w zakładach 
przemysłowych nie było.

Powiedziałbym nawet, że 
się odzwyczailiśmy od takie 
słowa jak strajk.
Panie redaktorze, ja bym tu-
taj nie używał takiego słowa, 
że się odzwyczailiśmy, bo tu 
nie chodzi o to, by strajk był 
czymś takim naturalnym, 
wręcz odwrotnie wszystkim 
zależy na tym, by tego strajku 
oczywiście nie było. Mówię 
o tym nie tylko w sensie tej 
firmy, ale w ogóle w jakichkol-
wiek firmach. Mieliśmy oczy-
wiście strajki w 2019 roku, ale 
to już cała branża, cała Pol-
ska, mówię tutaj o przemy-
śle, jeśli chodzi o przemysł, 
o zakłady przemysłowe, to 
rzeczywiście w Wielkopol-
sce sobie nie przypominam 
takiego strajku. To już mijają 
naprawdę dziesiątki lat.

Jeszcze Paroc w Trzemesz-
nie, ale to trochę mniejsza 
skala.
Ja mówię to na bazie naszych 
doświadczeń - Zarządu Re-
gionu Wielkopolskiej Soli-
darności. W Parocu nie mie-
liśmy uzwiązkowienia, nie 
mieliśmy tam Solidarności. 
Tak, że takie są doświadcze-
nia Zarządu Regionu Wiel-
kopolskiej Solidarności. My 
staramy się zawsze wówczas, 
kiedy oczywiście nasze ko-
leżanki czy koledzy, którzy 
reprezentują załogę w takiej 
czy innej firmie siadają do 
stołu i negocjują, rozmawia-
ją, staramy się oczywiście 
pomagać i zabiegać o to i sta-
ramy się o rzecz, która jest 
najważniejsza w tych nego-
cjacjach i rozmowach zawsze, 
to spoglądamy na kondycję 
finansową.

To zaraz o to zapytam, ale 
jeszcze jedna rzecz, bo my-
ślę, że to jest istotne. Panie 
przewodniczący, pojawia 
się to hasło takiej woli dia-
logu i czy można było unik-
nąć tego strajku? To jest 
oczywiście pytanie, które 
się rodzi. Właściciel hisz-
pański Solarisa był w piątek 
na takich nieoficjalnych, 
krótkich rozmowach, bar-
dzo emocjonalne to było, 
został wygwizdany, a mam 
przed sobą oświadczenie 
takie jeszcze starsze, któ-
re zarząd wydał i czytam 
w nim, że właściciele firmy 
uważają, że strona związ-
kowa zdecydowała się na 
podjęcie - w ich odczuciu - 
nieproporcjonalnych dzia-
łań, ponieważ od samego 
początku - tutaj cytat - „na 
każdym etapie negocjacji 

strona związkowa wyka-
zywała pozorowaną chęć 
rozmów i wypracowania 
porozumienia kończąc jed-
nostronnie poszczególne 
fazy negocjacji po zaledwie 
dwóch dniach spotkania”. 
Tak wygląda optyka za-
rządu, jak rozumiem, oni 
uważają, że za szybko roz-
poczęliście ten strajk i nie 
chcieliście porozumienia, 
wy w sensie Solidarność czy 
Konfederacja Pracy, która 
też działa w Solarisie i jest 
współorganizatorem straj-
ku.
To panie redaktorze od razu 
dwie rzeczy. Kiedy mówimy 
o strajku, to mówimy o przej-
ściu przez poszczególne ele-
menty ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych. Tam 
jest kwestia pierwszego spo-
tkania i podpisania protoko-
łu rozbieżności. Ten protokół 
rozbieżności podpisuje jedna 
i druga strona, nie tylko jed-
na strona. Potem jest kwestia 
mediacji i ewentualnie proto-
kołu rozbieżności po media-
cji, to także są dwie strony, 
więc tutaj trudno wskazy-
wać palcem na jedną stronę 
mówiąc, że coś jest nie w po-
rządku, skoro w tym procesie 
uczestniczy druga strona. 
I drugi argument, który jest 
być może bardziej istotny, 
który pokazuje sposób funk-
cjonowania zarządu firmy. 
Otóż ja oczywiście tej doku-
mentacji nie mam, ale z me-
diów znam oświadczenie za-
rządu firmy mówiące o tym, 
że są gotowi do rozmów ze 
związkami zawodowymi, ale 
nie w temacie podwyżek.

Ale jednak te podwyżki od 
października jednak wpro-
wadzili.

Ale o czym chcą rozmawiać 
ze związkami, z załogą, skoro 
strajk dotyczy właśnie pod-
wyżek. Oni samoistnie bez 
porozumienia ze związkami 
zawodowymi - według swoje-
go uznania - podwyżki, które 
też dzielą pracowników, bo 
tam są przecież poszczegól-
ne grupy pracownicze, które 
otrzymały różne kwoty.

Bo podwyżki są od procentu 
wynagrodzenia, to zawsze 
wzbudza emocje.
To też budziło różnego rodza-
ju kontrowersje, więc tak to 
wygląda, mówiąc wprost od 
kuchni i stąd tutaj ten sygnał, 
który tutaj zawsze wysyłamy 
- trzeba rzeczywiście usiąść 
do stołu i trzeba rozmawiać, 
trzeba szukać kompromisu, 
bo nikt nie jest z tego powodu 
zadowolony w firmie. Firma 
oczywiście traci, bo to jest 
firma, która funkcjonuje nie 
tylko na rynku w Polsce, ale 
też na rynkach europejskich. 
Cały właściwie świat kon-
trahentów i interesariuszy 
spogląda na to, co się dzieje 
w Poznaniu, na to, co się dzie-
je w Bolechowie i miejscach, 
w których mamy tutaj strajk 
i to jest jak gdyby jedna rzecz 
i to jest myślę bardzo nieko-
rzystne dla firmy, chociażby 
patrząc z perspektywy przy-
szłych kontraktów, kolej-
nych, na kolejne lata. Trzeba 
szukać jakiegoś rozwiązania 
i tym rozwiązaniem jedynym 
możliwym jest, o co apeluję 
też i zachęcam, jest schowa-
nie do kieszeni - tak mówiąc 
już symbolicznie - wszelkich 
jakiś urazów i wszelkich rze-
czy i trzeba usiąść do stołu.

Ale panie przewodniczą-
cy, czy związkowcy trochę 
nie zalicytowali wysoko, 
bo domagali się jeszcze 
w ubiegłym roku 400 zło-
tych podwyżki, brutto na 
osobę. W tej chwili powie-
dzieli: skoro zarząd nie chce 
z nami rozmawiać o naszej 
propozycji, to licytujemy 
dwukrotnie - 800 złotych, 
poniżej nie zejdziemy. Nie 
wygląda to na taką taktykę 
koncyliacyjną, bo może by 
się dało jakoś spotkać, sko-
ro się podwaja żądania.
To jest tak, że kiedy jesteśmy 
już bardzo blisko rozmów, 
które by się mogły zakończyć 
pozytywnie, mówię o tej pro-
pozycji 400 złotych podwyż-
ki dla każdego pracownika 
i rzeczywiście było wówczas 
bardzo blisko i nie mieliby-
śmy tutaj problemów, żeby 
podpisać takie porozumie-
nie, to owe 800 złotych jest 
wyrazem też zniecierpliwie-
nia i gniewu.  c.d. na str. 7

J. Lange o strajku w Solarisie: piłeczka leży 
po stronie zarządu

Szef Solidarności Piotr Duda będzie dziś na demonstracji wspierającej strajkujących pracowników Solarisa 
w podpoznańskim Bolechowie
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Niezwykle ciekawie i różno-
rodnie przedstawia się wio-
senna, festiwalowa Era Jazzu 
(8-10 kwietnia). Legendarny 
Zbigniew Namysłowski, kata-
lońska trębaczka i wokalistka 
Andrea Motis, argentyński gi-
tarzysta Dani Perez (z progra-
mem komedowskim) oraz lau-
reat Nagrody Ery Jazzu 2022 
– saksofonista Dawid Tokło-
wicz. „Wracamy do typowego 
rytmu Ery jazzu - mówi Dioni-
zy Piątkowski, szef festiwalu 
- Choć w dalszym ciągu ogra-
niczeni rygorami pandemii, 
staramy się przedstawić nie-
zwykle ciekawe i niepowta-
rzalne projekty: galę giganta 
polskiego jazzu - Zbigniewa 
Namysłowskiego, komedow-
ską premierę albumu „The 
Komeda Project Live” argen-
tyńskiego gitarzysty Danilo 
Pereza z gościnnym udziałem 
poznańskiego saksofonisty 
Dawida Tokłowicza. Dawid 
jest tegorocznym laureatem 
Nagrody Ery Jazzu i zapre-
zentuję się także z kwartetem 
kameralistów. Nareszcie, wie-
lokrotnie przekładana, pojawi 
się w Poznaniu uwielbiana na 
wszystkich estradach świata 
trębaczka i wokalistka Andrea 
Motis”.

Zbigniew Namysłowski jest 
jednym z najważniejszych 
saksofonistów jazzowej Eu-
ropy i niezwykle znanym 
i popularnym muzykiem 
jazzowym. Z wykształcenia 
wiolonczelista, z wyboru 
puzonista, saksofonista (alt, 
sopranino i sopran), flecista 
a także wyśmienity kompo-
zytor i aranżer. Jako pierwszy 
polski muzyk jazzowy, nagrał 
za granicą płytę: w 1964 roku 
londyńska wytwórnia Decca 
Records zarejestrowała pły-
tę „Zbigniew Namysłowski 
Modern Jazz Group: Lola”. 
Wziął udział w realizacji hi-
storycznego filmu „Kalatówki’ 
59”. W 1965 roku niemiecki 
producent i promotor jazzu 
Joachim Ernst Berendt za-
prosił go do udziału w swoim 

dokumentalnym obrazie krę-
conym na zlecenie telewizji 
zachodnioniemieckiej „Jazz 
aus Polen”. Był muzykiem ze-
społów Krzysztofa Komedy 
realizując z nim wiele sesji 
oraz nagrań w tym kultowy 
album „Astigmatic”. Przez 
wiele lat Zbigniew Namysłow-
ski był artystą, który nie tylko 
kreował nowe jazzowe styli-
styki, ale promował muzyków, 
którzy w jego zespołach zdo-
bywali największe, muzyczne 
doświadczenie (np. Czesław 
Bartkowski, Leszek Możdżer, 
Sławomir Kulpowicz). Namy-
słowski otaczając się najlep-
szymi polskimi muzykami 
miał łatwość budowania no-
wych zespołów, w których 
dawał innym muzykom moż-
liwość własnej autokreacji. 
Najlepszymi przykładami są 
grupy Air Condition, The Q 
czy Namysłowski-Śmietana 
Band oraz jego liczne mutacje 
autorskich kwintetów. „Choć 
jazz Namysłowskiego podda-
wany jest nieustannym zmia-
nom to jego charakterystycz-
ny styl, jazzowo-słowiańskie 
kompozycje i perfekcja wyko-
nawcza doskonale precyzują 

„jazz Namysłowskiego – mówi 
Dionizy Piątkowski – Sakso-
fonista w imponujący sposób 
demonstruje niesłabnącą kre-
atywność i potencjał twórczy. 
Zamysł artystyczny jazzu Na-
mysłowskiego polega przecież 
na tym, że mimo złożonych 
i wyrafinowanych i karko-
łomnych środków ekspresji, 
kompozycje Namysłowskiego 
brzmią soczyście, toczą się 
wartko, z wyraźnym tanecz-
nym pulsem, z nieodzowną 
dawką humoru i folkloryzują-
cym przytupem”.

Bohaterem kolejnego pro-
jektu „Komeda” jest argentyń-
ski gitarzysta Danilo Amboage 
Perez a gościem trio gitarzysty 
będzie poznański saksofoni-
sta Dawid Tokłowicz. Argen-
tyński gitarzysta jest jednym 
z najbardziej wpływowych 
artystów jazzowych i nale-
ży do grona najciekawszych 
i niezwykle aktywnym muzy-
ków, którzy realizując własne 
projekty stają się liderami 
ważnych, artystycznych wy-
darzeń. „Koncert wpisuje się 
w przyjętą przed laty kon-
cepcję prezentacji muzyki 
Krzysztofa Komedy przez wy-

bitnych muzyków, którzy do 
swoich projektów zapraszają 
także muzyków z Poznania – 
wyjaśnia pomysł na wspólny 
koncert Dionizy Piątkowski 
– Choć kompozycje Komedy 
doskonale znane są polskiej 
publiczności i wielu naszych 
muzyków często korzysta z tej 
spuścizny, to nieczęsto po mu-
zykę wybitnego Wielkopola-
nina sięgają twórcy spoza Pol-
ski. W ramach projektu Czas 
Komedy zaprezentowaliśmy 
już kilka takich koncertów: 
komedowskie impresje nor-
weskiego trio Espena Eriksena 
czy Komeda grany przez wie-
deńskich kameralistów Radio 
String Quartet. Teraz nastrój 
komedowskich brzmień za-

gramy z oryginalnym, jaz-
zowym trio oraz gościnnym 
udziałem naszego znakomi-
tego saksofonisty, Dawida To-
kłowicza. To premiera i jedyny 
koncert w Polsce!”.

Dawid Tokłowicz jest także 
tegorocznym laureatem Na-
grody Ery Jazzu. Zainicjowa-
ne w 2015 roku Nagrody Ery 
Jazzu uhonorowały młodych 
- a dzisiaj znanych i poważa-
nych - poznańskich muzyków. 
Laureatami Nagród Ery Jaz-
zu zostali wcześniej: kwartet 
Kuby Skowrońskiego i Adama 
Zagórskiego (2015), gitarzysta 
Dawid Kostka (2016), kompo-
zytor Piotr Scholz (2017) oraz 
harmonijkarz Kacper Smoliń-
ski (2019). „Dawid Tokłowicz 

jest niezwykle kreatywnym 
artystą – rekomenduje młode-
go saksofonistę Dionizy Piąt-
kowski – Jest także otwarty 
na nowe pomysły, zarówno te 
wpisujące się w koloryt nowo-
czesnego jazzu, jak i te łączące 
różne nurty i nastroje nowo-
czesnej muzyki rozrywkowej”. 
Dawid Tokłowicz przedstawi 
ciekawy projekt z kwartetem 
kameralistów i repertuarem 
zbudowanym z popularnych 
przebojów polskich kompo-
zytorów, ale także kompo-
zycje autorskie, które dzięki 
jazzowej improwizacji czynią 
z muzyki Dawida Tokłowicza 
& Strings niezwykle ciekawe 
brzmienia i nastroje.

Gwiazdą festiwalowej gali 
będzie Andrea Motis - naj-
większe odkrycie sezonu 
wśród europejskich artystów. 
„Cudowne dziecko jazzu” to 
komplement, którym talent, 
muzykę, grę i śpiew kataloń-
skiej wokalistki oraz trębaczki 
skwitował legendarny Qu-
incy Jones. Z taką rekomen-
dacją Andrea Motis znalazła 
się w kręgu najważniejszych 
protegowanych wybitnego 
kompozytora, aranżera i pro-
ducenta. Młoda artystka pod-
pisała kontrakt z prestiżową, 
jazzową oficyną Impulse/
Verve Records, tą samą, dla 
której nagrywała m.in. Ella 
Fitzgerald i Billie Holiday. Do 
elitarnego grona geniuszy 
nowoczesnego jazzu dołą-
czyła piękna, subtelna An-
drea Motis. „Jej debiutancki 
album „Emotional Dance” 
– rekomenduje artystkę Dio-
nizy Piątkowski - był sporym 
wydarzeniem a śpiewająca 
trębaczka stała się sensacją 
i atrakcją światowych festiwali 
i sal koncertowych. I robi to 
w brawurowy sposób: z jed-
nej strony bawi się śpiewem 
i stylistyką zawieszona gdzieś 
między Norah Jones i Chet Ba-
kerem, z drugiej strony wspa-
niale improwizuje grając na 
trąbce”.

Dionizy Piątkowski

Wiosenna Era Jazzu zagra już w kwietniu!

Era Jazzu – Aquanet Jazz Festival
 
a ZBIGNIEw NaMYSłOwSKI - Kujaviak & Funky
8 kwietnia 2022 godz.19.00    CK Zamek – poznań
a DaNI pEREZ Trio - Czas Komedy
9 kwietnia 2022 godz.19.00 CK Zamek – poznań
a DawID TOKłOwICZ & STRINGS - Era Jazzu prize 2022
9 kwietnia 2022 godz.19.00 CK Zamek – poznań
a aNDREa MOTIS - Singing & Swinging
10 kwietnia 2022 godz.19.00 aula UaM – poznań

KuLTuRA

Ale utwardzenia stanowi-
ska na pewno.
Natomiast tutaj widzimy, 
jaka jest sytuacja, bo to nie-
zadowolenie, ten gniew pra-
cowników, bo przecież nie 
liderów związkowych tylko, 
jest bardzo mocno wyraźny, 
kiedy spoglądamy, jak spra-
wy się mają od wewnątrz, 
patrząc z perspektywy, jak 
ludzie to widzą, jak ludzie 
to komentują, jak zarząd też 
doświadczył tego, kiedy spo-
tkał się z załogą i kiedy załoga 
w sposób jednoznaczny, bez-
pośredni wyraziła to nieza-
dowolenie czy wręcz gniew.

Panie przewodniczący, a jak 
to wygląda od strony eko-
nomicznej, firmę stać na 
te podwyżki, bo są różne 
zdania na temat tego zy-

sku, który Solaris ostatnio 
wypracował i pytanie, czy 
Solaris się sprawiedliwie 
dzieli wypracowywanymi 
zyskami?
To już pewnie będzie puen-
ta tego dzisiejszego nasze-
go spotkania i rozmowy. Ja 
powiem tak: Solidarność 
jest związkiem także bar-
dzo odpowiedzialnym. Co to 
oznacza? To oznacza, że ne-
gocjacje dotyczące wzrostu 
wynagrodzeń dla pracow-
ników, są oparte o analizę 
sytuacji ekonomicznej firmy. 
Nigdy byśmy się nie zdecy-
dowali na proponowanie 
różnych podwyżek na takim 
czy innym poziomie, jeżeli 
oczywiście firma nie ma zy-
sków i jeżeli firma ma kłopoty 
finansowe. Tutaj jest inaczej. 
Firma Solaris ma rzeczywi-

ście dobre przychody i do-
bre zyski z przychodów, bo 
zarówno rok 2020, jak i rok 
2021, pokazał to w sposób 
jednoznaczny, ale też spoglą-
damy na zamówienia, które 
są na rok 2022, one też poka-
zują, że sytuacja ekonomicz-
na firmy jest dobra.

Myśli pan np. o dostawie 
dla Norwegów, do Oslo. 200 
sztuk Urbino elektrycz-
nych.
Chociażby tak, dokładnie. 
Mówimy wprost, jeżeli firma 
rzeczywiście osiąga zyski, 
już nie chcę tutaj wchodzić 
w kwoty ilości sprzedanych 
autokarów w różne miejsca, 
bo to wszystko jest statysty-
ka, ale jeżeli mamy zyski, to 
mówimy wprost: zyskami 
trzeba się podzielić z załogą.

I w waszej opinii nie jest to 
robione tak, jak to powinno 
być od strony proporcjonal-
nej.

Tak, załoga wypracowuje 
ten zysk i dla tej załogi, jeśli 
są zyski, też musi - mówiąc 
kolokwialnie - coś skapnąć, 
czyli muszą być odpowied-
nie wynagrodzenia pracując 
w takiej firmie.

Czy będzie pan zabiegał 
o zwołanie Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego, 
bo wiem, że takie zapowie-
dzi były, żeby - jak rozu-
miem - taka jest zachęta 
do negocjacji trochę na 
zewnątrz. Wyjdźmy i spo-
tkajmy się na neutralnym 
terenie, trochę też w towa-

rzystwie ludzi, którzy mogą 
na to z boku spojrzeć.
Być może jest to jakiś pomysł. 
Dajmy jeszcze parę dni zarzą-
dowi na ewentualne otwar-
cie i zaproszenie do rozmów. 
Mam nadzieję, że tak się sta-
nie, że te rozmowy będą. Ta-
kie są też zresztą oczekiwa-
nia pracowników, żeby usiąść 
i porozmawiać, natomiast 
jeżeli nie będzie takiego sy-
gnału na przestrzeni najbliż-
szych dni, to wówczas trzeba 
będzie rozważać inną kwe-
stię, więc być może oprzeć to 
o Wojewódzką Radę Dialogu 
Społecznego, ale tak, jak mó-
wię, tutaj wszystkie sznurki 
i przysłowiowa piłeczka leży 
po stronie zarządu firmy.

Zarząd mówi, że jest goto-
wy rozmów, to zobaczymy. 

Pewnie będzie „spraw-
dzam” w najbliższych 
dniach. Pan jest optymistą?
Zawsze staram się opty-
mistycznie spoglądać na 
wszystkie tego typu sytuacje, 
bo ja jestem wielkim orę-
downikiem jednak szukania 
dobrych rozwiązań i pewnej 
mądrości i tak jak mówiłem 
kolokwialnie -wkładania do 
tej kieszeni i zakopywania 
wszystkich emocji niepo-
trzebnych i nerwów, to ni-
komu nie służby i nie sprzy-
ja rozwojowi. Trzeba mieć 
świadomość, że wszyscy sie-
dzimy na tej samej łodzi - mó-
wię tutaj o firmie i zarząd fir-
my i pracownicy, więc trzeba 
szukać dobrego porozumie-
nia, bo jestem wielkim orę-
downikiem takiego myślenia.

Fot. Hubert Jach (Radio Poznań)
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Od kiedy zostałem wojewo-
dą codziennie rano budzę 
się i …
- Zaczynam dzień zazwyczaj 
po godzinie 5.00 od dobrej, 
czarnej kawy z odrobiną 
cukru. Przeglądam wtedy 
Internet i wiadomości z ostat-
niej doby. Zawsze włączam 
też serwis informacyjny 
w TV. Potem wychodzę na 
spacer z moim psem, wyżłem 
weimarskim. Później jem 
szybkie, niewielkie śniada-
nie. Moje ulubione to omlet. 
W niedziele dla całej rodziny 
robię śniadanie i jest to naj-
częściej jajecznica w różnych 
odsłonach. W drodze do 
pracy już rozmawiam przez 
telefon z najbliższymi współ-
pracownikami, sprawdzam 
kalendarz, który zazwyczaj 
mam wypełnionydo ostatniej 
linijki. Dzień kończę późnym 
wieczorem, zdarza się, że 
większość domowników już 
dawno śpi. 

Praca po kilkanaście godzin 
dziennie wymaga energii. 
Tej, choćby ze względu na to 
co dzieje się choćby z pan-
demią COVID-19 potrzeba 
coraz więcej. A niestety 
od jakiegoś czasu znowu 
codziennie dochodzą do 
nasniepokojące dane z Mini-
sterstwa Zdrowia o kolej-
nych zakażeniach…
- W zasadzie od pierwszego 
dnia mojej pracy na stano-
wisku wojewodymoją pracę 
dominowała walka z pande-
mią COVID-19 i konieczność 
zapewnienia miejsc w szpita-
lach dla chorych, a z drugiej 
strony organizacja szczepień 
masowych i zachęcenie 
mieszkańców Wielkopolski 
do zaszczepienia się przeciw-
ko COVID-19. Od razu dodam, 
że zarówno ja jak i moi 
najbliżsi jesteśmy zaszcze-
pieni. Zachęcam wszystkich, 
którzy nie dotarli jeszcze do 
punktów szczepień, żeby to 
jak najszybciej zrobili. 

Co w ciągu ostatniego 
roku pracy na stanowisku 
wojewodynajbardziej Pana 
zaskoczyło?
- Spodziewałem się wielu 
wyzwań i wiedziałem, że nie 
będzie to spokojna praca za 
biurkiem. Ale zaskoczenie 
było. To ogromna ilość ko-
respondencji, która każdego 
dnia spływa do wojewody. 
Przez ostatni rok trafiło do 
mnie blisko pół miliona 
pism, listów i dokumentów, 
a w moim imieniu wysłano 
ich drogą pocztową ponad 233 
tysiące, do tego dochodzi bli-
sko 110 tysięcy dokumentów 
wysłanych drogą elektronicz-
ną przez platformę ePUAP. 
W tym czasie urząd wydałteż 
ponad 123 tysiące decyzji 
administracyjnych i bez mała 
trzy tysiące postanowień.

Zaskoczeniem była też 
liczba osób, które chcą osobi-
ście spotkać się z wojewodą 

i to tak  w wielu sprawach, że 
trudno je wszystkie wymie-
nić. Wiele osób ma postrze-
ganie urzędu wojewody jako 
instytucji, która może i wie 
wszystko. Oczekiwania wobec 
mojego stanowiska są ogrom-
ne i dotyczą spraw inter-
wencyjnych czy związanych 
np. z uwagami do remontu 
lokalnej drogi do pomysłów 
związanych ze zmianami 
w prawie, po bardzo duże pro-
jekty. Każde z takich spotkań 
traktuję z taką samą powagą 
i zawsze próbuję znaleźć 
jakieś rozwiązanie. 

Co dziś, po roku urzędowa-
nia, uznaję za swójnajwięk-
szy sukces?
- Cieszę, że mimo wielu 
obowiązków w biurze i tej 
sporej jak wspomniałem 
liczbie dokumentów, decyzji 
i listów mogłem odbyć tak 
wiele spotkań w terenie. 
W ubiegłym roku odwiedzi-
łem prawie wszystkie wielko-
polskie powiaty i spotkałem 
się z wszystkimi starostami 
i wieloma burmistrzami czy 
wójtami. Takie był mój plan 
i konsekwentnie go realizo-
wałem. 

Dumny jestem także z tego, 
że po wielu latach oczeki-

wań mieszkańcy Szamotuł 
i Rogoźna będą mieli nowe 
obwodnice. 

Może będę nieskromny, ale 
też w związku z tym, że sport 
jest mi bliski i chcę poznać 
aktualne problemy w świecie 
sportu, powołałem Radę ds. 
Sportu. Dlatego w Radzie, 
której przewodniczę, znalazło 
się miejsce dla przedstawicieli 
wielu różnych dyscyplin: od 
tak bardzo popularnej piłki 
nożnej, lekkoatletykipoprzez 
koszykówkę, tenis, piłkę 
ręczną,kolarstwo, pływa-

nie, strzelectwo, siatkówkę, 
podnoszenie ciężarów czy 
żużel. Zadaniem Rady jest 
omawianiebieżących spraw 
środowisk sportowych, 
wspólne poszukiwanie możli-
wych form wsparcia młodych 
zawodników, klubów oraz 
wydarzeń sportowych na 
tereniewojewództwa. Jestem 
przekonany, że w ten sposób 
wspólnie wypracujemy wiele 
ciekawych rozwiązań, które 

zapewnią nam rozwój wielu 
dyscyplin sportowych i co 
bardzo ważne, dzięki temu 
uda się zachęcić do uprawia-
nia sportu młodych ludzi. 

Skoro była już mowa 
o spotkaniach w terenie to 
jak ocenia Pan współpracę 
z samorządami?
- Jak to w Wielkopolsce, 
zawsze przyjmowany jestem 
w prawdziwą serdecznością. 
Tak po prostu jest, nieza-
leżnie od tego jakie mamy 
preferencje polityczne. Ale 

oczywiście bywają trudne 
rozmowy, długie dyskusje, 
podczas których nie zawsze 
się zgadzamy. 

Z każdego takiego spotka-
nia wyciągam jednak plusy: 
inne spojrzenie na taki sam 
temat, nowe argumenty – to 
jest cenna wiedza, która póź-
niej przydaje się w codziennej 
pracy. Najbardziej sobie cenię 
jednak to, że mimo różnic 
w poglądach darzymy się 

szacunkiem i wspólnie potra-
fimy pracować dla Wielkopo-
lan. Dlatego też tak chętnie 
odwiedzam wielkopolskie 
powiaty. Cieszę się, gdy 
jestem zapraszany na otwar-
cie ważnych dla lokalnych 
społeczności inwestycji, gdzie 
zawsze mam okazję poznać 
wielu ciekawych ludzi.  Poza 
tymkażdy nowy kilometr 
drogi, każda kolejna karetka 
czy sprzęt medyczny dla szpi-
tala, ale także każdy nowo 
otwarty żłobek czy placówka 
dla seniorów świadczą o tym, 
że Wielkopolska się rozwija 
i jest miejscem przyjaznym 
dla jej mieszkańców. Podczas 
moich odwiedzin w powia-
tach rozmawiam często nie 
tylko z samorządowcami, ale 
również z lokalnymi działa-
czami, druhnami i druhami 
OSP czy też członkiniami kół 
gospodyń wiejskich. 

Jak ocenia Pan sytuację 
społeczno-gospodarczą 
w Wielkopolsce?
- Z danych Urzędu Statystycz-
nego w Poznaniu wynika, 
że to w Wielkopolsce stopa 
bezrobocia jest najniższa 
w kraju. W ubiegłym roku wy-
nagrodzenie pracowników za-
trudnionych w przedsiębior-
stwach rosło. Wzrosła także 
sprzedaż w przedsiębior-
stwach przemysłowych oraz 
przedsiębiorstwach zajmu-
jących się handlem. W ubie-
głym roku przybyło mieszkań 
i domów jednorodzinnych. 
Liczba mieszkań oddanych 
do użytku w listopadzie 2021 
roku była o 72 procent więk-
sza niż w listopadzie 2020 
roku, o 32 procent wzrosła 
liczba mieszkań, na które 
wydano pozwolenie na budo-
wę lub dokonano zgłoszenia 
z projektem budowlanym. 
To wszystko świadczy o tym, 
że nasz region się rozwija, że 
Wielkopolska jest miejscem 
przyjaznym do życia i są tutaj 
warunki do rozwoju. Ponadto 
dzięki środkom z programów 
rządowych do samorządów 
trafiło blisko 300 milionów 
złotych na budowę lub re-
monty dróg. 

Jakie sygnały otrzymuje Pan 
będąc w terenie, jeśli chodzi 
o realizację poszczególnych 
programów rządowych? 
Który z tych programów 
Pana zdaniem jest najlepiej 
oceniany przez Wielkopo-
lan?
- Tu pewnie nikogo nie 
zaskoczę w jakiś szczegól-
ny sposób. Rodziny przede 
wszystkim chwalą rządowy 
program „Rodzina 500+”. 
Rodzice zwierzają się, że 
gdyby nie to wsparcie, często 
nie byłoby ich stać choćby na 
zajęcia dodatkowe dla swoich 
dzieci. Warto podkreślić, że 
tylko w 2021 roku w Wielko-
polsce na program „Rodzina 
500+” przeznaczono 4 020 
551 357, 65 złotych, a progra-

mem objętych było 651 687 
dzieci.

Z kolei samorządowcy 
doceniają Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg, a przede 
wszystkim Program Inwesty-
cji Strategicznych w ramach 
Polskiego Ładu. Choć sytuacja 
na drogach z roku na rok 
się poprawia, to jednak 
stan lokalnej infrastruktury 
drogowej w wielu miejscach 
pozostawia wiele do życzenia 
i wciąż jest jedną z podstawo-
wych barier ograniczających 
działalność gospodarczą 
i inwestycje polskich samo-
rządów. Dlatego inwestycje 
w infrastrukturę drogową to 
jeden z priorytetów polskiego 
rządu. Bez dofinansowania 
z budżetu państwa wielu 
samorządów nie byłoby stać 
na inwestowanie w poprawę 
stanu dróg. Dlatego cieszę się, 
że w ubiegłym roku mogłem 
przekazać samorządom 
300 czeków na blisko 300 
milionów złotych z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 
Ważne jest też dofinanso-
wanie z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. 

Dla starostów, którym 
podlegają szpitale, liczy się 
również rządowe wsparcie 
w sfinansowaniu zakupu 
sprzętu medycznego i rozbu-
dowy infrastruktury szpitali.  
W 2021 roku decyzją Prezesa 
Rady Ministrów jednostkom 
samorządu terytorialnego 
przyznano środki z rezerwy 
ogólnej w wysokości 11 665 
184,00 złotych na inwestycje 
w szpitalach.

Plany na kolejny rok?
- To właśnie kontynuacja 
realizacji ww. programów 
rządowych. Aktualnie trwa 
nabór wniosków w ramach 
programu Polski Ład. Mam 
nadzieję, że wielkopolskie 
samorządy skorzystają z tego 
programu i sięgną po środki 
na inwestycje. To również 
rozwijanie współpracy 
z samorządami, służbami 
mundurowymi i organizacja-
mi pozarządowymi. Bez nich 
nie będzie dalszego rozwoju 
regionu. A to nasz wspólny 
cel. 

Czego życzyłbym sobie na 
kolejny rok pracy na stano-
wisku wojewody?
- Krótko. Chciałbym, żeby 
pandemia się zakończyła.
Życzyłbym sobie również 
dalszej, dobrej współpracy 
z samorządami i organi-
zacjami pozarządowymi. 
Prywatnie chciałbym zawsze 
znajdować czas na długie 
spacery z rodziną orazmie-
ćwięcej czasu na kibicowanie 
mojej ukochanej drużynie 
piłkarskiej. Tej, z okazji 
zacnego jubileuszu życzę 
oczywiście zdobycia tytułu 
Mistrza Polski, a reprezentacji 
Polski zakwalifikowania się 
do Mistrzostw Świata. 

Rozmawiał: Mateusz D.

Oczekiwania wobec wojewody są ogromne
Rozmowa z Michałem Zielińskim, wojewodą wielkopolskim

W ubiegłym roku odwiedziłem prawie wszyst-
kie wielkopolskie powiaty i spotkałem się 
z wszystkimi starostami i wieloma 
burmistrzami czy wójtami 

„
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Walka z pandemią COVID-19 
i nadzorowanie Narodowe-
go Programu Szczepień było 
jednym z głównych wyzwań, 
jakie w 2021 roku stanęło 
przed wojewodą wielkopol-
skim Michałem Zielińskim 
oraz pracownikami Wielko-
polskiego Urzędu Wojewódz-
kiego.

Minione dwanaście mie-
sięcy to przede wszystkim 
realizowanie na terenie Wiel-
kopolski programów rządo-
wych, przekazanie środków 
na rozwój dróg oraz rozwija-
nie programów społecznych. 
Wojewoda Michał Zieliński 
przemierzył blisko 70 tysię-
cy kilometrów i odwiedził 
wszystkie wielkopolskie po-
wiaty. Podczas odwiedzin 
w samorządach wojewoda 
otworzył 18 znaczących in-
westycji i przekazał samo-
rządom blisko 300 czeków z 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg na kwotę blisko 
300 milionów zł. Wojewoda 
Zieliński wręczył także na-
grody w konkursie Rosnąca 
Odporność (52 mln złotych) 
oraz przekazał do użytku 
straży 32 samochody pożar-
nicze.

WALKA O ZDROWIE  
MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI
W roku2021 wydano 420 

decyzji podmiotom medycz-
nym, które zostały zobowią-
zane do zabezpieczenia łóżek 
dla pacjentów chorych na 
COVID-19 lub z podejrzeniem 
tej choroby. Wojewoda pro-
wadził działania zmierzające 
do zapewnieniapersonelu 
medycznego w Szpitalu Tym-
czasowym funkcjonującym 
na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskim. 

Od lipca ubiegłego roku 
wojewodzie zaczęło podlegać 
funkcjonowanie Call Center 
Covid. 

Do zadań centrum należy 
wskazywanie wolnych miejsc 
w podmiotach leczniczych 
na terenie województwa 
dla pacjentów chorych na 
COVID-19. Zatrudnionych 
zostało 15 osób, w tym pie-
lęgniarki anestezjologiczne 
oraz ratownicy medyczni.

W ramach przeciwdziała-
nia rozprzestrzenianiu się 
pandemii COVID-19, podję-
to również szereg działań z 
zakresu zarządzania kryzy-
sowego. Do zakładów opieki 
zdrowotnej, w tym szpitali, 
jak również domów pomocy 
społecznych, noclegowni, 
schronisk dla bezdomnych, 
szkół i jednostek samorządu 
terytorialnego przekazano 
m.in. 113 respiratorów o łącz-
nej wartości prawie 11 milio-
nów złotych, 13 rentgenów o 
wartości prawie 6,5 miliona 
złotych czy 332 sztuk kardio-
monitorów o wartości ponad 
6 milionów złotych. 

TRANSFORMACJA - PLAN NA LATA
Wojewoda wraz Woje-

wódzką Radą ds. Potrzeb 
Zdrowotnych opracował dla 
obszaru województwa wiel-

kopolskiego projekt Woje-
wódzkiego Planu Transfor-
macji na lata 2022-2026. Plan 
obejmuje potrzeby zdrowot-
ne i wyzwania organizacji 
systemu opieki zdrowotnej. 
Ponadto 1 października 2021 
roku Wojewoda Wielkopol-
ski przejął realizację zadania 
polegającego na utworzeniu 
i prowadzeniu dyspozytorni 
medycznej w województwie 
wielkopolskim. Oznacza to, 
że od tego dnia na terenie wo-
jewództwa wielkopolskiego 
funkcjonuje tylko jedna dys-
pozytornia medyczna, która 
znajduje się w Poznaniu i to 
właśnie z nią łączą się miesz-
kańcy Wielkopolski, którzy 
dzwonią pod numer alarmo-
wy 112 lub 999. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA
Inwestycje w infrastruk-

turę drogową to jeden z 
priorytetów polskiego rzą-
du. W ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w 
2021 roku wojewoda zawarł 
z wielkopolskimi gminami i 
powiatami umowy na dofi-
nansowanie ponad 330 zadań 
drogowych, w tym 148 pole-
gających na budowie i prze-
budowie dróg oraz na ponad 
180 inwestycji mających po-
prawić bezpieczeństwo ru-
chu pieszych. Umowy opie-
wały na prawie 254 mln zł.

Z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg przyznano 
również środki na budowę 
obwodnic. 

W Wielkopolsce powstaną 
trzy takie inwestycje: w Sza-
motułach (w ciągu dróg woje-
wódzkich nr 184 i 187) wspar-
ta kwotą blisko 50 milionów 
złotych; w Rogoźnie (droga 
wojewódzka nr 241) dofinan-
sowana kwotą niemal 49 mi-
lionów złotych; w Kościanie 
(droga wojewódzka nr 308), 
na którą przeznaczono po-
nad 30 milionów.

Ale rozwój Wielkopolski 
i wzrost mobilności miesz-
kańców uzależniony jest nie 
tylko od dobrych dróg, ale 
również od sieci połączeń 
komunikacji publicznej. 
Wdrażany przez wojewodę 
Fundusz Rozwoju Przewo-
zów Autobusowych, którego 
nadrzędnym celem jest przy-
wracanie lokalnych połą-

czeń autobusowych, w 2021 
r. umożliwił przygotowanie 
46 umów na dofinansowanie 
kwotą 14,4 miliona złotych 
ponad 400 wielkopolskich li-
nii autobusowych.

PASZPORTY I CUDZOZIEMCY
W 2021 roku (statystyki 

obejmują okres do 30 listopa-
da) w Wielkopolsce wydano 
83 945 paszportów. To wzrost 
o ponad 135 procent w po-
równaniu do roku 2020. War-
to podkreślić, że w związku 
ze zwiększonym zaintereso-
waniem uzyskaniem pasz-
portu w okresie wakacyjnym, 
w czerwcu i lipcu ubiegłego 
roku osiem punktów pasz-
portowych przyjmowało 
klientów również w soboty. 

W ubiegłym roku do Wiel-
kopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego zostało złożonych 
186 wniosków o nadanie pol-
skiego obywatelstwa, z czego 
177 wniosków rozpatrzono 
pozytywnie.

INWESTYCJE I ROLNICTWO
W ubiegłym roku Wiel-

kopolski Urząd Wojewódzki 

wydał 337 pozwoleń na budo-
wę, przyjęto też 910 zgłoszeń 
robót budowlanych.  Wydano 
decyzje o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji m.in. dla ok. 150 
km gazociągów oraz decyzje 
o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej dla inwestycji pn. 
„Prace na obwodnicy towa-
rowej Poznania”.

Z kolei w zakresie rolnic-
twa w 2021 rokudokonano 
weryfikacji ponad 10 500 
protokołów (4000 w 2020 r.) 
z oszacowania zakresu i wy-
sokości szkód dotyczących 
suszy rolniczej oraz innych 
niekorzystnych zjawisk at-
mosferycznych; wartość strat 
ogółem wyniosła ponad 182,6 
mln zł. Do gmin przekazano 
środki finansowe pochodzą-
ce z rezerwy celowej budże-
tu państwa w kwocie ponad 
14,7 milionów złotych w ra-
mach funduszu sołeckiego. 
Udzielono dotacji dla spółek 
wodnych na dofinansowanie 
działalności bieżącej na łącz-
ną kwotę 7 149 000,00 zło-
tych; za otrzymaną dotację 
spółki wodne wykonały kon-
serwację rowów melioracyj-

nych na długości około 1000 
km oraz dokonały naprawy 
urządzeń drenarskich. Pod-
pisano też umowy na dotacje 
na łączną kwotę ponad 10 mi-
lionów złotych: PROW 2014-
2020 Pomoc Techniczna: 
kwota dotacji – 7 199 434,24 
złotych,PO RYBY 2014-2020: 
kwota dotacji - 382 000 zło-
tych oraz ZPKWW (parki kra-
jobrazowe): kwota dotacji - 1 
157 000 złotych.

REALIZACJA PROGRAMÓW 
RZĄDOWYCH
Wsparcie rodzin z dziećmi 

i seniorów to główne założe-
nia wielu programów rządo-
wych, realizowanych przez 
wojewodę i pracowników 
WUW w Poznaniu. Sztan-
darowym przedsięwzięciem 
jest realizowany od kilku lat 
program „Rodzina 500+”.W 
2021 roku na ten cel przezna-
czono 4 020 551 357, 65 zł, a 
programem objętych było 651 
687 dzieci. 

Wieloletni rządowy pro-
gram „Posiłek w domu i w 
szkole” to kolejne wsparcie 
płynące do rodzin. Program 
realizowany jest w 224 wiel-
kopolskich gminach. Osoby 
korzystające z tej formy po-
mocymogą liczyć na posi-
łek lub na zasiłek celowy na 
zakup produktów spożyw-
czych. Na realizację progra-
mu w 2021 r. przekazano 35 
089 340 złotych.

Kolejny rządowy program 
realizowany przez wojewo-
dę to „Opieka 75+”, czyli po-
prawa dostępności do usług 
opiekuńczych, w tym spe-
cjalistycznych usług opie-
kuńczych, dla osób w wieku 
75 lat i więcej. W ubiegłym 
roku za realizację zadań w ra-
mach programu “Opieka 75+” 
przeznaczono 2 686 171,78 
złotych, a opieką objęto 725 
osób.

Wsparcie popłynęło też do 
domów pomocy społecznej. 
Wielkopolskie samorządy, na 
terenie których funkcjonu-
ją DPS-y otrzymały dotację 
w wysokości 61 378 807,78 
złotych, w tym z rezerwy ce-
lowej 2 366 000,00 złotych. 
Ponadto w 2021 roku w Wiel-
kopolsce uruchomione zo-
stały dwa nowe Środowisko-
we Domy Samopomocy. 

Ponad 4,5 miliona prze-
znaczono na program 
„Wspieraj seniora”. Pieniądze 
trafiły do gmin jako zabez-
pieczenie środków na zorga-
nizowanie pomocy dla osób 
powyżej 70 roku życia, które 
ze względu na pandemię zde-
cydowały się zostać w domu 
i ograniczyć swoją aktyw-
ność. Program „Senior+” to 
kolejne rządowe wsparcie dla 
najstarszych mieszkańców. 
W ramach tego programu w 
2021 roku utworzonych zo-
stało 17 nowych placówek (3 
Dzienne Domy „Senior+” i 10 
Klubów „Senior+”), w których 
znalazło się miejsce dla 276 
seniorów. Ponadto ponad 3 
miliony złotych przeznaczo-
no na dofinansowanie już ist-

niejących placówek. 
„Maluch+” to z kolei pro-

gram wspierający rodziny z 
małymi dziećmi.W ubiegłym 
roku województwo wielko-
polskie otrzymało 33,5 mi-
liona złotych na realizację 
zadań związanych z orga-
nizacją opieki dla najmłod-
szych. Dzięki temu utwo-
rzono 1264 miejsc opieki dla 
dzieci i dofinansowano funk-
cjonowanie 8682 miejsc już 
istniejących.

40 gmin i 30 powiatów z 
Wielkopolski korzysta rów-
nież z rządowego programu 
„Za życiem”. Dotacja dla Śro-
dowiskowych Domów Samo-
pomocy, w których przeby-
wają osoby z niepełnościami 
sprzężonymi i autyzmem 
wyniosła 5 333 733,83 złotych.

W ubiegłym roku do Wiel-
kopolski popłynęły również 
środki z funduszu solidar-
nościowego. Dzięki dotacji z 
programu „Centra opiekuń-
czo-mieszkalne” w miejsco-
wości Kopojnie w gminie 
Zagórów otwarte zostało 
centrum dla 24 osób wyma-
gających specjalistycznej 
opieki. Koszt: 1 586 505,00 
złotych (w tym 240 000,00 
złotych na wyposażenie). 
Dodatkowo gmina Zagórów 
otrzymała dotację na funk-
cjonowanie centrum. Podob-
ny obiekt powstał w Kaliszu. 
Umowa podpisana między 
wojewodą wielkopolskim a 
władzami miasta opiewała 
na kwotę 

2 897 026,00 złotych. Uru-
chomienie centrum opie-
kuńczo-mieszkalnego zapla-
nowano na rok 2023. Będzie 
służyło 42 osobom.

Wojewoda wspierał rów-
nież repatriantów, w sumie 
402 osoby, do których popły-
nęło wsparcie w wysokości 5 
580 693, 27 złotych.

PAMIĘĆ O POLEGŁYCH
W ubiegłym roku woje-

woda wielkopolski Michał 
Zieliński wydał decyzję o 
rozpoczęciu tworzenia ewi-
dencji grobów wojennych z 
czasów II wojny światowej 
zlokalizowanych na terenie 
województwa wielkopol-
skiego. Zdecydował także o 
upamiętnieniu ofiar maso-
wych mordów w Lasach Roż-
nowskich. 27 wielkopolskich 
gmin otrzymało dotację na 
opiekę nad grobami i cmen-
tarzami wojennymi. W sumie 
wojewoda przeznaczył na ten 
cel 3 mln złotych. 

TYSIĄCE PISM I LISTÓW
W ubiegłym roku woje-

woda otrzymał blisko pół 
miliona pism, listów i do-
kumentów. W jego imieniu 
wysłano ich drogą pocztową 
ponad 233 tysiące oraz blisko 
110 tysięcy dokumentów wy-
słanych drogą elektroniczną 
przez platformę ePUAP. W 
tym czasie w imieniu woje-
wody wydano również ponad 
123 tysiące decyzji admini-
stracyjnych i trzy tysiące po-
stanowień.  

Nowe szanse dla Wielkopolski i walki z CoViD-19

Michał Zieliński
wojewoda wielkopolski 

- To był dla mnie rok pełen wyzwań, wytężonej pracy, ale 
też bardzo wielu ciekawych spotkań z samorządowcami 
z całego regionu. Na kolejny rok urzędowania życzyłbym 
sobie dalszej, dobrej współpracy z samorządami, przed-
stawicielami świata nauki, z działaczami społecznymi, 
sportowymi, z każdym komu leży na sercu rozwój wiel-
kopolski. Tylko dzięki takiej współpracy, bez względu na 
preferencje polityczne, będziemy mogli owocnie działać i 
rozwijać nasz region.
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Miejska Rada Seniorów 
w Poznaniu przyjrzała się 
propozycji Polskiego Ładu 
w zakresie sytuacji seniorów 
po zmianie przepisów podat-
kowych. Seniorki i seniorzy 
dobrze odebrali podwyższe-
nie kwoty wolnej od podatku, 
pozwoli to wielu z nich otrzy-
mać wyższe emerytury. Jed-
nak po głębszej analizie pro-
pozycji rządowej dotyczącej 
Polskiego Ładu, MRS posta-
nowiła wyrazić opinię, którą 
skierowała do Rządu RP i par-
lamentu, z prośbą o dokona-
nie zapowiedzianych przez 
Premiera zmian w przepisach 
tak by były one jasne i dawa-
ły ludziom starszym nadzieję 
na przetrwanie kryzysu in-
flacyjnego. W uchwale MRS 
podjętej na posiedzeniu Rady 
między innymi zwrócono 
uwagę na wiele czynników 
powodujących, że pozytyw-
ny wydźwięk Polskiego Ładu 
dla emerytów został jednak 
zachwiany. Polski Ład wpro-
wadza szereg zmian, które 
budzą duże zaniepokojenie, 

szczególnie w zakresie likwi-
dacji dotychczasowych ulg 
np. za leki i koszty rehabili-
tacji, czy zlikwidowanie ulgi 
podatkowej (7,75 %) związa-
nej ze składką zdrowotna. 
Oznacza to, że wzrasta roz-
piętość wysokości emery-
tur w grupie poniżej 2500 zł 
brutto, emeryt otrzymujący 
dotychczas 1200 zł otrzyma 
ok. 50 zł więcej, a emeryt 
2500 zł brutto otrzyma wię-
cej o ok. 185 zł, z kolei osoby 
z emeryturą 4920 zł brutto 
nie otrzymają żadnej kwoty 
więcej, a przekraczający tą 
wartość dostaną mniej. Wie-
lu emerytów z goryczą do-
strzega nierówne traktowa-
nie grup społecznych, osoba 
pracująca nawet jeśli zarabia 
12 tys. zł brutto może uzy-
skać ulgę podatkową, a eme-
ryt mający 5000 zł brutto 
już nie. Poza tym emerytki 
i emeryci pobierający emery-
tury i dorabiający do nich nie 
odczują żadnej zmiany, albo 
stracą na nowych przepisach, 
ich płaca będzie bowiem ob-

niżona o składkę zdrowotną.
Niepokój osób starszych 

budzi również przygotowy-
wana przez ZUS coroczna 
regulacja emerytur uzależ-
niona jest od wysokości in-
flacji na podstawie koszyka 
emerytalnego, który różni się 
od wskaźnika inflacji poda-
wanego przez GUS, według 
wstępnych danych wyliczo-
na inflacja „emerytalna” jest 
niższa niż faktyczna. W cza-
sie coraz większej inflacji, 
wzrostu cen odebranie ulgi 
składkowej znacznie umniej-
szyło oczekiwane wsparcie 
dla osób starszych. Dla części 
emerytów oznacza to ograni-
czenie ich możliwości lecze-
nia. Jednocześnie samorządy 
miast i gmin mają umniejszo-
ne dochody i z trudem znaj-
dują środki na tradycyjne 
działania na rzecz seniorek 
i seniorów. Miejmy nadzieję, 
że przesłane uwagi znajdą 
pozytywny odzew powodu-
jący korzystniejsze dla osób 
starszych zmiany.

Roman Szymański

Polski Ład w oczach seniorów…
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Beata Maszewska powołana 
na ii wicewojewodę wielkopolskiego

Spotkanie wojewody wielkopolskiego 
z wolontariuszkami z Chrustowa

W niedzielę 30 stycznia dwie 
uczennice Szkoły Podstawo-
wej im. Bronisława Malinow-
skiego w Chrustowie, Julia 
i Gabriela, podczas zbiórki 
charytatywnej zauważyły 
nieprzytomnego starszego 
mężczyznę i zdecydowały o 
wezwaniu pomocy. Ich na-
tychmiastowa interwencja i 
profesjonalne działanie po-
zwoliły na uniknięcie tragedii 
i ocalenie życia mężczyzny, 
który potrzebował ratunku.

1 lutego wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński oraz 
komendant wojewódzki poli-
cji w Poznaniu nadinsp. Piotr 
Mąka spotkali się z wolonta-
riuszkami i ich rodzinami w 
szkole, do której na co dzień 
uczęszczają.

Wojewoda podziękował 
wolontariuszkom za ich od-
wagę i dojrzałość w obliczu 
niełatwej sytuacji, z jaką się 
zmierzyły.

- To bardzo ważne zacho-

wanie, które chcę promo-
wać - młodzież, która w od-
powiednim miejscu i czasie 
potrafi zareagować tak, że 
ich postawa i działanie ra-
tują życie ludzkie. Jestem 
przekonany, że dzięki takim 
młodym ludziom, jak Julia i 
Gabriela, nasz świat będzie 
coraz lepszym miejscem - 
mówił wojewoda wielkopol-
ski Michał Zieliński podczas 
spotkania.

Nina Swarcewicz

Z dniem 3 lutego 2022 roku 
Premier Mateusz Morawiecki 
powołał panią Beatę Maszew-
ską na stanowisko II wicewo-
jewody wielkopolskiego.

- Jestem pewien, że do-
świadczenie pani Beaty Ma-
szewskiej w dziedzinie szkol-
nictwa i prawa oświatowego, 
wzmocni nasz zespół z ko-
rzyścią dla wszystkich miesz-
kańców Wielkopolski. Przed 
nami niełatwy czas nazna-
czony pandemią Covid-19, ale 
również szanse dla regionu 
wynikające z wdrażania wie-
lu rządowych programów - 
mówi wojewoda wielkopolski 
Michał Zieliński. 

Beata Maszewska urodzi-
ła się 12 marca 1965 roku w 
Czarnkowie. Jej życie zawo-
dowe od zawsze związane 
było z oświatą. Początkowo 
pracowała jako nauczycielka 
matematyki, następnie do-
skonaliła swój warsztat pracy 
w kierunku zarządzania. Peł-
niła funkcję wicedyrektora 
oraz dyrektora, przez ostatnie 
lata będąc dyrektorem Szkoły 
Podstawowej im. Leśników 
Polskich w Gębicach. Ponad 
12 lat pracowała w admini-
stracji rządowej - Kuratorium 

Oświaty - sprawując nadzór 
pedagogiczny nad szkołami i 
przedszkolami.

- Wielką radość czerpię z 
tworzenia czegoś innego niż 
dotąd, z podejmowania no-
wych wyzwań, które zmusza-
ją do ustawicznego rozwoju. 
Powołanie na stanowisko II 

wicewojewody wielkopolskie-
go traktuję jako ogromne wy-
różnienie i zaszczyt, ale jed-
nocześnie jako zobowiązanie 
do aktywnej pracy na rzecz 
rozkwitu Wielkopolski - mówi 
II wicewojewoda wielkopolski 
Beata Maszewska.

Nina Swarcewicz

Obecnie tak się często zda-
rza, że spór ateistów z ludź-
mi wierzącymi przybiera 
formy znaczącej dyskusji 
intelektualnej. Warunkiem 
sensowności takiego sporu 
jest pewna otwartość na 
argumenty. 
Osobiście bardzo cenię spo-
ry, które wskazują na pry-
mat rozumu nad siłą albo co 
gorzej agresją. Krytyka przez 
oponentów religii katolic-
kiej i kościoła katolickiego 
w Polsce to bardzo często 
wręcz fizyczna agresja. 
Przykładem może być mój 
znajomy ateista, który 
zapytał mnie, gdzie ja widzę 
Boga. Odpowiadam mu: 
Masz rozum, a czy ty Go 
widzisz? Ciężko pogodzić się 
z prostacką mową ”opiłowa-
nia katolików” przez posła 
Sławomira Nitrasa, ponie-
waż dał upust swojej agresji. 
Jeżeli to wypowiada promi-
nentny polityk to świadczy 
o jego niskim poziomie, 
a także formacji, z której się 
wywodzi. Postulaty opozy-
cji, aby stworzyć państwo 
świeckie, jest próbą ograni-
czenia działalności kościoła 
w przestrzeni publicznej, 
a więc próbą dyskryminacji 
kościoła. 
Niestety przykład idzie 
z państw zachodniej Europy, 
które zrzuciły z siebie 
dziedzictwo chrześcijań-
stwa. Zapomnieli, że to 
chrześcijaństwo ukształ-
towało Europę i zapewniło 
jej świetność oraz przezwy-
ciężyło rozliczne kryzysy 
w stuleciach. Obowiązujące 

w Unii Europejskiej dok-
tryny zarzuciły wartości 
chrześcijańskie. Dzisiejsza 
Unia Europejska coraz 
bardziej staje się instytucją 
próbującą w sposób totali-
tarny narzucać antyreligijne 
reguły i normy państwom 
członkowskim i ich narodom 
tworzącym Europę. 
Uważam, że warto powrócić 
do nauczania prymasa Wy-
szyńskiego, które pokazuje 
zło systemu komunistyczne-
go, którego nie da się cywili-
zować, więc trzeba zdecydo-
wanie odrzucić. Walka z tą 
ideologią  jest obowiązkiem 
katolika. Według opozycji 
ateistycznej granicą  przy-
zwolenia na życie katolików 
jest dostępne tylko w sferze 
prywatnej, czyli tylko 
w domu. Są pewne grupy 
polityczne i pewne media, 
które deformują wizerunek 
kościoła i katolików. Mało 
tego podsycają  do walki 
i próbują zastąpić Ewangelię 
Chrystusa książeczką mark-
sistowską. Są pewne osoby 
w formacjach politycznych, 
które pojawiały się na 
jesiennych protestach i były 
powiązane z zachodnimi 
instytucjami finansowymi. 
Jeżeli patrząc przez pryzmat 
młodego pokolenia, to nie 
wyrasta ono pod wpływem 
kościoła. Mało tego,  niektó-
re środowiska, przeważnie 
w dużych miastach, są 
coraz częściej przeciwko 
kościołowi i religii katolic-
kiej. Wychowanie młode-
go pokolenia to zadanie 
wyłącznie rodziców. Coraz 

częściej rodzice nie mają 
czasu, a czasem także chęci, 
aby z dziećmi rozmawiać 
o obecności w życiu Boga. 
Wielu młodych ludzi 
rezygnuje z lekcji religii 
i uczestnictwa w życiu ko-
ścioła co jest oddaleniem się 
od Boga. Należy zawalczyć 
o tę młodzież przez mądrych 
katechetów, a także nauczy-
cieli o kulturze katolickiej. 
Ten apel dotyczy instytucji 
katolickich, ale także  dzia-
łaczy związków zawodo-
wych „Solidarność”. 
Jeżeli chodzi o gremia 
polityczne w Unii Europej-
skiej to większość polityków 
zmierza do wykluczenia 
Boga z życia publicznego. 
Encyklika papieża Jana Paw-
ła II stwierdza, że u schyłku 
drugiego tysiąclecia i dalsze 
lata misja kościoła dopiero 
się rozpocznie i powinna być 
kontynuowana. W więk-
szości państw starej Unii 
prawa religijne katolików są 
jawnie łamane. Wykluczenie 
Boga z życia publicznego 
będą skutkowały ciężkimi 
konsekwencjami. W wielu  
konserwatywnych środo-
wiskach i frakcjach Unii 
Europejskiej powinna odby-
wać się dyskusja nad sprawą 
demokracji oraz ukrócenia 
narzucających się ideologii, 
bo coraz gorzej żyje się pol-
skiemu społeczeństwu pod 
ich dyktatem. 
Więc katolicka Polsko 
zawalczmy o naszą kochaną  
młodzież aby swoje życie 
związała z Bogiem. 

Franciszek Gwardzik

łamane są prawa katolików w Europie
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Nowożytnym chłopom 
pańszczyźnianym niemal 
stale towarzyszył głód. Na 
ich stołach lądowało tylko 
to co sami wyhodowali 
lub zebrali. Aby urozma-
icić swą monotonną dietę 
musieli uciekać się nie-
rzadko do kradzieży. Oto 
jak naprawdę wyglądał ich 
jadłospis.

U schyłku istnienia Rzecz-
pospolitej sytuacja przytła-
czającej większości społe-
czeństwa była dramatyczna. 
Trafnie oddał ją chociażby 
były francuski jezuita Hubert 
Vautrin, który przyjechał nad 
Wisłę niedługo po pierwszym 
rozbiorze.

Pamiętnikarz, szeroko 
cytowany w nowej książce 
Kamil Janickiego pt. Pańsz-
czyzna. Prawdziwa histo-
ria polskiego niewolnictwa, 
z goryczą stwierdzał o losie 
polskich wieśniaków: „owo-
cem ich trudu jest najbardziej 
prymitywne pożywienie”.

„Przez ćwierć roku samo zielsko”
Wtórował mu Stanisław 

Staszic. W wydanych w 1790 
roku Przestrogach dla Pol-
ski słynny oświeceniowy 
działacz i katolicki ksiądz 
w jednej osobie ubolewał, że 
strawą chłopów był „chleb 
z śrutu, a przez ćwierć roku 
samo zielsko; napojem — 
woda i paląca wnętrzności 
wódka”.

Sytuacja była tak zła już 
od czasów niszczycielskiego 
potopu szwedzkiego, który 
przyniósł ogromną kata-
strofę gospodarczą i demo-
graficzną. Możemy się o tym 
przekonać sięgając po mo-
numentalne dzieło Jana 
Stanisława Bystronia Dzieje 
obyczajów w dawnej Polsce. 
Wiek XVI-XVIII. Autor, two-
rzący w początkach minione-
go stulecia, z wielką skrupu-
latnością opisał realia życia 
różnych warstw społecznych 
Rzeczpospolitej.

Również ksiądz Stanisław 
Staszic nie pozostawiał złu-
dzeń co do kondycji i wyglądu 
chłopów (Władysław Barwic-
ki/domena publiczna).

Stanisław Staszic z goryczą 
pisał, że chłopi przez ćwierć 
roku jedzą „samo zielsko” 
(Władysław Barwicki/dome-
na publiczna).

Pieczone gawrony  
i kradzione ryby
Poświęcił również sporo 

miejsca temu, co jedli zwy-
kli włościanie w XVII stule-
ciu. Jak czytamy na kartach 
książki żywili się oni:

(…) prawie wyłącznie po-
karmem roślinnym. Mięso 
(…) było rzadkie, na wielkie 
święta lub wesela, chyba że 
udało się gdzie co upolować 
wbrew zakazom albo też po-
rwać z sąsiedniej wsi.

Łowiono też ptaki na róż-
ne, pomysłowe sidła i za-
trzaski. Na Mazowszu także 
i gawrony spożywano, żarto-

bliwie stąd „mazowieckimi 
kurami“ nazywane. Jedzono 
ryby, o ile można je było gdzie 
w pobliżu ułowić albo też 
ukraść z dworskiego stawu. 
Z kupnych znany był chyba 
tylko śledź.

Mięso stanowiło rarytas, 
ale za to nabiału chłopi je-
dli dużo. W ich jadłospisie 
nie brakowało mleka, sera, 
śmietany czy jaj. Te ostatnie 
nie tylko brano od niosek, ale 
też… podbierano dzikiemu 
ptactwu.

Zboża, groch i kapusta
Jednak, jak podkreślał 

Bystroń, podstawą codzien-
nego menu były jarzyny 
i zboża: „groch i kapusta zaj-
mują tu naczelne miejsce, 
dalej bób i soczewica”. Jeże-
li chodzi o ziarna to część 
z nich oczyszczano przy po-
mocy ognia i spożywano jako 
tak zwane prażmo. Inne z ko-
lei tłuczono na kaszę w stę-
pach lub mielono na mąkę za 
pomocą kamiennych żaren. 
Z tej:

(…) gotowano polewki 
i bryje, pieczono w popiele 

podpłomyki, przyrządzano 
wreszcie w specjalnych pie-
cach chleb, co jednak było już 
oznaką wyższego poziomu 
technicznego i majątkowego.

Dopełnienie jadłospisu 
stanowiły chętnie zbierane 
jagody, grzyby, orzechy la-
skowe oraz dzisiaj wykorzy-
stywane już tylko jako pasza 
dla zwierząt orzechy wod-
ne. Ktoś może zapytać, a co 
z ziemniakami? Te w Polsce 
zaczęto uprawiać na szerszą 
skalę w drugiej połowie XVIII 
wieku. Podstawą chłopskiego 
jadłospisu stały się zaś dopie-
ro w XIX stuleciu.

Kryzysowe menu
Tak stołowano się okre-

sach, gdy akurat żadna susza, 
powódź albo przymrozki nie 
zniszczyły upraw. W cza-
sach nieurodzaju lub wojen, 
które jak podkreśla Kamil 
Janicki w książce Pańsz-
czyzna. Prawdziwa historia 
polskiego niewolnictwa „dla 
chłopów oznaczały przede 
wszystkim głód”, ludność 
wiejska w znacznym stopniu 
przeistaczała się w zbieraczy 

żywiących się wszystkim, co 
udało się znaleźć w lasach 
i na polach.

Według profesora Bystro-
nia, szczególnie istotną rolę 
odgrywała trawa nazywana 
manną jadalną. Cieszyła się 
ona największą popularno-
ścią na wschodzie Rzeczpo-
spolitej. Żyjący na przełomie 
XVI i XVII wieku botanik 
i profesor Akademii Krakow-
skiej Szymon Syreński pisał, 
że była „za rosy na sito zbie-
rana, suszona, a potem w stę-
pach otłukana“. Spożywano 
ją w formie swego rodzaju 
kaszy.

Kmiecie nie gardzili rów-
nież perzem. Chwast ten, 
będący prawdziwą zmorą 
rolników, wykopywano, a na-
stępnie suszono jego korze-
nie. Gdy już wyschły na wiór 
siekano je lub mielono i z tak 
powstałej mąki wypiekano 
chleb. Dążąc do zapełnienia 
żołądka chłopi nie gardzili 
również szczawiem, młody-
mi pokrzywami czy lebiodą.

W czasach szczególnie 
dotkliwego głodu na stołach 
lądowały żołędzie oraz bu-

kiew (bukowe orzeszki). Gdy 
okoliczności do tego zmusza-
ły spożywano ponadto korę 
brzozową, którą mielono na 
mąkę.

Tworzący w drugiej po-
łowie XVII wieku Jakub 
Kazimierz Haur twierdził 
zresztą, że w uboższych 
rejonach Litwy chleb z ta-
kiej mąki spożywano na co 
dzień. W wydajnej w 1675 
roku Oekonomice ziemiań-
skiej generalnej pisał: „skóry 
z drzewa suszą i drzeń potem 
miałko trą, tłuką i sobie po-
tem z tego chleb pieką”.

Na przednówku sięga-
no nawet po trawę i liście 
drzew. XVII-wieczny poeta 
Wacław Potocki w jednej ze 
swych fraszek poruszał los 
mieszkańców Podgórza, któ-
rzy „z lipowego liścia chleb 
jedzą, kędy owszem i samym 
przędziwem ludzie żywi”.

Chamskie żołądki i grube 
pożywienie
Lista spożywanych roślin 

rzecz jasna była znacznie 
dłuższa i różniła się w zależ-
ności od ich występowania 
w danym regionie kraju. Po-
wszechnie zdawano sobie 
jednak sprawę z nędzności 
wieśniaczej diety.

W XVII i XVIII wieku, gdy 
szlachta usilnie szukała do-
wodów na to, że stanowi 
nie tylko odrębny naród, ale 
nawet lepszy rodzaj ludzi 
niż chłopi, chętnie sięgano 
i po argumenty żywieniowe. 
Kamil Janicki przytacza na 
kartach Pańszczyzny. Praw-
dziwej historii polskiego 
niewolnictwa szokujące ko-
mentarze Jakuba Kazimierza 
Haura.

Agronom i właściciel fol-
warków przekonywał czy-
telników, że wieśniacy mu-
szą pracować, bo „pocąc się, 

zbywają złe humory z ciała, 
co wielce pomaga ich grubej 
kompleksji”, a więc – chłop-
skiej budowie organizmu.

XVII-wieczny specjalista 
od spraw rolnych wyjaśniał 
też, iż jest rzeczą zupełnie 
naturalną, że chłopi żywią 
się najgorszym jadłem, spo-
żywają pokarmy „grube i nie-
posilające”. Dokładnie tego 
miały wymagać ich cham-
skie, zupełnie odmienne od 
szlacheckich, żołądki.

Stałe widmo głodu
Co warte podkreślenia, 

głodowy jadłospis niewiele 
się zmienił przez całe stule-
cia.

Profesor Uniwersytetu Ja-
giellońskiego Napoleon Cy-
bulski w wydanej pod koniec 
XIX wieku książce Próba ba-
dań nad żywieniem się ludu 
wiejskiego w Galicji podawał, 
że dotknięci klęską głodu 
ubodzy chłopi w 1865 roku 
używali:

(…) na chleb i placki siecz-
ki mieszanej z grysem, liści 
lipowych lub buraczanych, 
kwiatów koniczyny, kacza-
nów z kukurydzy, żołędzi, łu-
pin z ziemniaków, wszelkich 
możliwych grzybów, jagód 
i wszelkiego rodzaju roślin, 
przyrządzanych bądź podob-
nie jak kapusta, bądź na spo-
sób przyrządzania szpinaku.

Do tej kategorii roślin wy-
pada zaliczyć lebiodę, miod-
nik, gorczyce, macierzanko, 
skrzyp, pokrzywę i wszelkie 
gatunki roślin szczawio-
wych. Gdzieniegdzie mieli 
używać w tym samym czasie 
nawet kory i liści z drzew.

Z łudząco podobnymi opi-
sami można się spotkać aż do 
czasu II wojny światowej. Do-
piero po zakończeniu global-
nego konfliktu widmo głodu 
nękającego mieszkańców 
polskiej wsi odeszło w zapo-
mnienie.
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Czym żywili się chłopi pańszczyźniani? 

Portret chłopa. Obraz Ludwika de Laveaux w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu

Polscy chłopi pańszczyźniani. Fragment obrazu Canaletta (domena publiczna)

Mielenie zboża na kaszę przy pomocy żaren na rysunku Jana Piotra Norblina 
(domena publiczna)
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Pod koniec 2021 r. wypa-
lenie zawodowe zostało 
wpisane do Międzynaro-
dowej Kwalifikacji Chorób 
(ICD-11). Oznacza to, że 
choć WHO nie zakwalifi-
kowała go jako jednostki 
chorobowej, a jako syndrom 
wpływający na stan zdro-
wia pacjenta, to lekarze 
będą mogli wystawiać 
zwolnienia lekarskie oso-
bom, u których zdiagnozują 
wypalenie pracą. Pytanie, 
czy ZUS będzie honorować 
L4 wystawione na ICD-11? 

Przyczyną wypalenia zawo-
dowego może być nie tylko 
nadmierne przeciążenie 
i znużenie pracą, ale też tok-
syczne relacje pracownicze 
i mobbing. Może się też łą-
czyć z zespołem przewle-
kłego zmęczenia (ang. CFS) 
oraz pracoholizmem. Para-
doksalnie, mimo oficjalnego 
uznania wypalenia, lekarze 
twierdzą, że na pewno osoby 
dotknięte tym syndromem 
nie będą się masowo zgłaszać 
po pomoc do poradni. Tak 
samo trudno jest je nakłonić 
do terapeutycznej przerwy 
w pracy jak pracoholików. 

Należy jednak podkreślić, 
że nie każde zmęczenie pracą 
i złe emocje związane z miej-
scem pracy  kwalifikuje się 
jako wypalenie zawodowe. 
Jak wspomniano nie jest ono 
chorobą, a raczej zaburze-
niem adaptacyjnym ze śro-
dowiskiem pracy, które jest 
głównym źródłem stresu. Nie 
można go jednak bagatelizo-
wać, gdyż może przekształcić 
się w chorobę, np. epizod de-
presyjny. 

Problem wypalenia zawo-
dowego nie pojawił się nagle, 
choć niektórzy zwracają uwa-
gę na jego nasilenie w okresie 
pandemii, kiedy wiele osób 
przeszło na pracę zdalną. Nie 
wszystkim odpowiada taka 
forma pracy, w której często 
nie potrafią narzucić sobie 

dyscypliny pracując w domu, 
nie oddzielają życia prywat-
nego od pracy, co powoduje 
frustracje i poczucie bez-
nadziejności sytuacji, którą 
dodatkowo potęguje izolacja. 
Z drugiej strony z powodu in-
flacji firmy mają coraz więk-
sze koszty, co sprawia, że  
zamiast zatrudniać np. wię-
cej osób, obciążają obecnych 
pracowników dodatkowymi 
obowiązkami. Nadmiar pra-
cy znacząco przyspiesza wy-
palenie zawodowe. Pojawiają 
się zaburzenia lękowe, zabu-
rzenia snu, hormonalne itd.

Wypalenie zawodowe nie 
jest jednak zjawiskiem no-
wym. Nasila się od lat 60. 
ubiegłego wieku. W naszym 
kraju uwidocznił się w cza-
sie wprowadzenia gospodar-
ki wolnorynkowej, w której 
sukces zaczęto liczyć liczbą 
przepracowanych godzin 
na dobę. Obecnie Polacy są 
drugim – po Chinach – naj-
bardziej zapracowanym na-
rodem na świecie. 

Jak zatem odróżnić wypa-
lenie zawodowe od praco-
holizmu? Jak wskazują leka-
rze, w przypadku wypalenia 
mamy tu do czynienia z kon-
kretnym schematem: przy 
natłoku obowiązków pojawia 
się z czasem bezsilność i brak 
rzeczowej oceny sytuacji. 
Takiej osobie zaczyna mu się 
wydawać, że jest niezastąpio-
na i bez jego ekstremalnego 

zaangażowania firma upad-
nie. Takie osoby nie chodzą 
na urlopy, nie chcą nawet 
słyszeć o L4, mimo że bar-
dzo potrzebują odpoczynku. 
Praca wydaje się być jedynym 
sensem życia, jednocześnie 
przyjmując destrukcyjny 
charakter. 

Czasem potrzeba aż pół-
rocznego zwolnienia lekar-
skiego, by pacjent zrozumiał, 
że dotknęło go wypalenie za-
wodowe i by wyeliminować 
wewnętrzny przymusu pracy 
bez wytchnienia.

Już teraz w krajach rozwi-
niętych w Azji (np. Singapur) 
oraz w Stanach Zjednoczo-
nych obserwuje się zjawisko-
,,Wielkiej Rezygnacji” (tzw. 
Great Resignation) – porzu-
cenia pracy lub przejścia 
z etatu na prace zlecone lub 
dorywcze. W USA, we wrze-
śniu 2021 r. z tego powodu 
z pracy zrezygnowało rekor-
dowe 4,4 miliona osób. 

W Polsce na pewno ten 
trend nie będzie aż tak silny, 
ale zwolenników rezygna-
cji z etatu na rzecz pracy na 
własny rachunek jest coraz 
więcej. W przeciwdziałaniu 
wypaleniu bardzo ważne zła-
panie balansu między pracą 
a życiem prywatnym, co dla 
wielu osób może być trudne 
do zrealizowania. Pamiętaj-
my jednak, że każdemu po-
trzebny jest czas na regene-
rację.AD

Wypalenie zawodowe powodem 
do zwolnienia lekarskiego W 2022 roku będzie wypłaca-

ny dodatek osłonowy w celu 
ochrony najwrażliwszych go-
spodarstw domowych przed 
skutkami wzrostu cen energii 
oraz cen paliw stałych i płyn-
nych zakupionych do ogrze-
wania domu.

Dodatek będzie przysłu-
giwał gospodarstwom do-
mowym, których dochody 
w przeliczeniu na osobę nie 
będą przekraczały :

- 2100 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym

- 1500 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym

Dochody będą liczone w 
taki sposób, jak w przypad-
ku świadczeń rodzinnych 
(na podstawie dochodów z 
roku 2021). Co istotne w razie 
nieznacznego przekroczenia 
kryteriów dochodowych, zo-
stanie zastosowana zasada 
„złotówka za złotówkę”, czyli 
świadczenie będzie pomniej-
szone o kwotę przekroczenia 
kryterium dochodowego.  W 
przypadku gdy świadczenie 
będzie wynosiło mniej niż 20 
zł, dodatek nie będzie przy-
sługiwał.

Roczne kwoty dodatku wy-
noszą:

1) 400 zł dla gospodarstwa 
jednoosobowego

2) 600 zł dla gospodarstwa 
2-3 osobowego

3) 850 zł dla gospodarstwa  
4-5 osobowego

4) 1150 zł dla gospodarstwa 

6 osobowego +
Jeżeli głównym źródłem 

ogrzewania w gospodarstwie 
domowym jest paliwo stałe 
kwota dodatku będzie po-
większona o 25%, w takim 
przypadku źródło ogrzewa-
nia musi być wpisane do cen-
tralnej ewidencji emisyjności 
budynków (ceeb.gov.pl).

Dodatek będzie wypłacany 
w dwóch równych ratach do 
31 marca 2022 r. i do 2 grud-
nia 2022 r., chyba że wniosek 
złożony zostanie po styczniu 
2022 r., wtedy wypłata będzie 
jednorazowa. Uwaga! Wnio-
ski składane po 31 paździer-
nika 2022 r. nie będą rozpa-
trywane. 

Gdzie się o niego ubiegać?
Wniosek w przyznanie 

dodatku osłonowego należy 
złożyć w urzędzie gminy wła-
ściwej do miejsca zamieszka-
nia wnioskodawcy.

Jak składać wniosek?
Wnioski można składać w 

gminie w formie tradycyj-
nej (dostępny będzie formu-
larz wniosku) lub za pomocą 
środków komunikacji elek-
tronicznej (potrzebny profil 
zaufany lub kwalifikowany 
podpis elektroniczny).

Przyznanie dodatku nie 
wymaga decyzji, informa-
cję o przyznanym dodatku 
można otrzymać na podany 
we wniosku adres e-mail lub 
odebrać osobiście z urzędu.

Sprzedawcy energii oraz 
gazu zostali zobowiązani do 
przekazania swoim klientom 
wraz z fakturami za swoje 
usługi informacji o możliwo-
ści ubiegania się o dodatek.

Dodatek osłonowy nie bę-
dzie opodatkowany ani brany 
pod uwagę przy egzekucjach.
abg

(solidarnosc.org.pl)
fot.pixabay.com 

Dodatek osłonowy w 2022 r. 

Szanowni Państwo, Drogie 
Siostry i Bracia,

pierwsze posiedzeniu sądu 
w moim lawendowym pro-
cesie odbędzie się w Kolonii 
nad Renem w piątek 11 lute-
go, akurat w samo wspo-
mnienie Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes. Początek 
o godz. 9.30 rano.

Ważne, żeby na sali sądowej 
byli ludzie nam życzliwi, 
a nie tylko nasi przeciwnicy. 
Jeżeli mają Państwo znajo-
mych (zarówno Polaków, jak 
i Niemców), którzy mieszkają 
w pobliżu, a zechcieliby być 
tam obecni, to proszę o poin-
formowanie mnie o nich, a ja 
przekażę im organizacyjne 
szczegóły. Wiadomo, że tu 
chodzi nie tyle o mnie, co 
o obronę prawdy, dobra, wol-
ności i godności wszystkich 
Europejczyków. O obronę 
przed próbami kolejnego 
zniewolenia nas. O obronę 
fundamentalnych wartości, 
bez których nie da się żyć jak 
na człowieka przystało.

Proszę także o modlitwę 
zwłaszcza w tym dniu, oraz 
dalsze podpisywanie petycji 
w mojej obronie na stronie 
https://bronmyksiedzaoko.
pl/

Do tej pory uczyniło to już 
ponad 57,5 tysiąca osób, 
a może do 11 lutego uda 

nam się osiągnąć liczbę 60 
tysięcy.

Wyrazem poparcia ludzi 
dobrej woli jest również 
przyznanie mi Nagrody im. 
Papieża Grzegorza Pierw-
szego Wielkiego: https://
niezalezna.pl/428148-k-
siadz-profesor-dariusz-
oko-laureatem-nagrody-im-
grzegorza-i-wielkiego
„Nie toczymy bowiem walki 
przeciw krwi i ciału, lecz 
przeciw Zwierzchnościom, 
przeciw Władzom, przeciw 
rządcom świata tych ciem-
ności, przeciw pierwiastkom 
duchowym zła na wyżynach 
niebieskich” (Ef 6,12).

O prawdziwości tych słów 
można się przekonać ogląda-
jąc choćby zdjęcia naszego 
oskarżyciela ks. W. Rothe, 
które dołączam. Jakby żywa 
ilustracji i postscriptum dla 
mojego artykułu i książki 
„Lawendowa mafia”. Także 
kolejny, mocny dowód na 
prawdziwość ich przesłania.

Z serdecznym podziękowa-
niem za wszystko

Ks. Dariusz oko
Kraków, W Święto ofiarowania 

Pańskiego 2.02.2022

Więcej informacji na stronie
https://bronmyksiedzaoko.pl/

Mój Sądny Dzień w Kolonii - APEL

Ks. Dr. Wolfgang F. w monachijskim klubie Deutsche Eiche, czyli w czymś rodzaju 
gejowskiego domu publicznego
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14 lutego to dzień, kiedy 
chcemy spędzić czas z tymi, 
którzy są dla nas wyjątkowo 
ważni. Chcemy w tym dniu 
sprawiać drobne przyjemno-
ści tym, którzy na co dzień 
okazują nam wsparcie, dając 
poczucie bezpieczeństwa 
i szczęścia. Gmina Grodzisk 
Wielkopolski planuje na ten 
dzień kilka niespodzianek. 
W naszym mieście pojawią 
się dekoracje, zachęcające do 
spacerów.

Na naszym profilu na FB 
przygotujemy wydarzenie, 

w którym dodawać będziemy 
wszystkie zaplanowane wy-
darzenia i propozycje.

Zwracamy się również do 
grodziskich przedsiębior-
ców z prośbą o przesłanie 
do nas  na adres: promocja@
grodzisk.wlkp.pl informacji 
o zaplanowanych z okazji 
walentynek akcjach, promo-
cjach, ofertach, które z chę-
cią dodamy do wydarzenia 
sprawiając, że dzień 14 lutego 
2022 roku w Grodzisku Wiel-
kopolskim będzie naprawdę 
wyjątkowy. 

Przeżyjmy niezapomniane 
Walentynki

W poniedziałek 10 stycznia 
Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego Piotr Hojan 
gościł w siedzibie Urzę-
du  Miejskiego laureatów 
tegorocznego plebiscytu 
na najpiękniej oświetlony 
dom, posesję, mieszkanie. 

W tym roku, to mieszkańcy 
zdecydowali, które dekoracje 
skradły im serca. 

Największą ilość głosów 
zdobyła iluminacja pani Emi-
lii Nowak, która zajęła tym 
samym I miejsce. II Miejsce 
zajęła dekoracja pani Ewy 

Białej, a III nagrodę zdobył 
pan Piotr Rogalski.  

Choć przyznanie miejsc 
jest nieodłącznym elemen-
tem każdego konkursu, to 
przyznać należy, że wszyst-
kie przesłane dekoracje były 
wyjątkowe, piękne, przygoto-
wane z dużym zaangażowa-
niem i zasługują na wielkie 
uznanie. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
przygotowanie dekoracji, 
które sprawiły, że nasza gmi-
na na czas świąt stała się jesz-
cze piękniejsza.

Wraz z końcem ferii, zakoń-
czyła się coroczna nauka jaz-
dy  na łyżwach dla uczniów 
szkół podstawowych gminy 
Grodzisk Wielkopolski. W 15 
grupach, w zajęciach uczest-

niczyło łącznie blisko 200 
dzieci w wieku od 7 do 15 
lat. Instruktorom za popro-
wadzenie zajęć podziękował 
Burmistrz Grodziska Wielko-
polskiego Piotr Hojan.

Laureaci konkursu 
„Świąteczny blask”

Zakończenie nauki jazdy 
na grodziskim lodowisku

Trzy biegi o uznanej marce 
łączą siły, dzięki czemu mi-
łośnicy długodystansowego 
biegania w Polsce, otrzy-
mują szansę uczestnictwa 
w nowatorskim, niepowta-
rzalnym projekcie.

Rzeczywistość zdominowa-
na miesiącami walką z pan-
demią koronawirusa sprawia, 
że wszyscy potrzebujemy no-
wych, dodatkowych bodźców 
do działania, aby powrócić do 
zdrowych nawyków, o któ-
rych niestety w dużej mie-
rze zdążyliśmy zapomnieć. 
Świat sportu to także miejsce 
stałych różnokierunkowych 
zmian powodujących, że na-
dal ta dziedzina życia potrafi 
być ekscytująca, emocjonują-
ca i zaskakująca.

Świadomi tych zdarzeń 
organizatorzy trzech biegów 
o ustalonej przez lata bardzo 
wysokiej marce, doceniani 
nie tylko na krajowym rynku, 
łączą swoje siły, dając amato-
rom długodystansowego bie-
gania nowe, nieznane dotąd 
wyzwanie. Maraton Dębno, 
Hunters Grodziski Półmara-
ton „Słowaka” i Bieg po Plaży 
w Jarosławcu – trzy wyjątko-
we wydarzenia łączy od teraz 
jeden tytuł „Orły Biegowe”.

Każdy śmiałek, który zgło-
si się, wystartuje i ukończy 
biegową „trójkę”, będzie mógł 
dumnie chwalić się tytułem 
„Orła”, a na mecie cyklu który 
będzie miał miejsce w Jaro-
sławcu, czekać go będzie nie 
tylko wyjątkowy finał z licz-
nymi atrakcjami, ale także 
szczególne nagrody z dedy-
kowanym, nietuzinkowym 
i niepowtarzalnym medalem 
włącznie.

Właśnie ruszają zapisy. Na 
śmiałków czeka w kwietniu 
maraton (10.04.2022 Dęb-
no), w czerwcu półmaraton 
(12.06.2022 Grodzisk Wiel-
kopolski) i na początku lipca 
15-cie kilometrów między 
innymi po piaskach nadbał-
tyckiej plaży (3.07.2022 Jaro-
sławiec).

Postanowiliśmy napędzić 
się wspólnie rozwojowo i za-
proponować nowe wyzwanie, 
które do tej pory w Polsce nie 
miało precedensu. Jest ono 
na pewno poważne, ale jest 
wykonalne. W końcu wszy-
scy mamy już doświadczenie 
w organizowaniu jednych 
z najlepszych imprez biego-
wych w Polsce. Dlatego za-
praszam biegaczy do udziału 
w trzech chyba najbardziej 
rozpoznawalnych biegach 

w swojej kategorii w drodze 
do tytułu Orła Biegowego – 
podsumował podpisanie po-
rozumienia burmistrz Gro-
dziska Wielkopolskiego Piotr 
Hojan.

Ciągle pracujemy nad no-
wymi wyzwaniami, nowy 
pomysł, nowy projekt biego-
wy, ma tak naprawdę pod-
kreślić rangę tych wielkich 
trzech wydarzeń sportowych 
w Polsce i zachęcić jak naj-
większą liczbę naszych roda-
ków do biegania. Chcę wziąć 
czynny udział we wszystkich 
wydarzeniach i chcę zdobyć 
pierwszego Orła – ambitnie 
zapowiedział burmistrz Dęb-
na Grzegorz Kulbicki.

Znakomita współpraca 
samorządowa oraz biegowa 
spowodowała, że wpadli-
śmy na pomysł by stworzyć 
wspólnie nowy cykl biegowy 
w Polsce. Z całego serca już 
teraz zapraszam – na śmiał-
ków czekamy w Jarosławcu 
– stwierdził wójt Postomina, 
organizator Biegu po Plaży 
w Jarosławcu, Janusz Bojkow-
ski.

I kolejna ważna informa-
cja, która z pewnością ucie-
szy biegaczy. Biorąc pod uwa-
gę właśnie to nowe wyzwanie 
organizatorzy Maratonu 

Dębno po raz pierwszy znie-
śli wszelkie limity uczestnic-
twa w wydarzeniu, tak by jak 
największe grono śmiałków 
miało szansę uczestnictwa 
w tym nowym wyzwaniu.

Jako pierwszy zaprasza 
Maraton Dębno. Jego ukoń-
czenie daje przepustkę do 
kolejnej odsłony wyzwania 
„Orły Biegania”.

Zapisy na maraton 
w Dębnie oraz Bieg po Plaży 
w Jarosławcu właśnie rusza-
ją. W Grodzisku Wielkopol-
skim ruszyły opłaty dla osób 
z listy startowej z 2020 roku. 
Zapisy dla uczestników na 
pozostałe wolne miejsca uru-
chomione zostaną 27 lutego 
o godzinie 16.00.

Link do zapisów https://
online.datasport.pl/zapisy/
portal/zawody.php...

Organizatorzy Orłów Bie-
gowych:

Maraton Dębno Hunters 
Grodziski Półmaraton „Sło-
waka” Bieg po Plaży w Jaro-
sławcu

dodatkowe informacje: 
https://www.facebook.com/
OrlyBiegowe
strona internetowa: http://
www.orlybiegowe.pl/

W czwartek 27 stycznia 
odbyły się uroczystości 
związane z 77 rocznicą wy-
zwolenia Grodziska Wielko-
polskiego. Uroczystości roz-
poczęła msza św. oprawiona 
w kościele farnym. Następnie 
uczestnicy prowadzeni przez 
Grodziską Orkiestrę Dętą 
wraz z pocztami sztandaro-
wymi przeszli ulicami miasta 
przed Pomnik Wdzięczności.

Tam, po odegraniu hymnu 
państwowego oraz hejnału 
miasta Burmistrz Grodziska 
Wielkopolskiego Piotr Hojan 
przypomniał jednocześnie 
jeden z najszczęśliwszy i naj-
tragiczniejszy dla naszego 
miasta dzień okresu II wojny 
światowej.

Oddając hołd wszystkim 
ofiarom II wojny światowej, 
delegacje złożyły wiązan-
ki kwiatów i zapaliły znicze 
przed pomnikiem. W imie-
niu samorządu Grodziskiego, 
wiązankę złożyli: Burmistrz 

Grodziska Wielkopolskiego 
Piotr Hojan, Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopol-
skiego Henryk Szymański, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Gawron, Wice-
przewodnicząca Rady Miej-
skiej Danuta Grzanowska, 
proboszcz parafii pw. św. Ja-
dwigi ks. Dariusz Dąbrowski 
COr oraz Zastępca Burmi-

strza Grodziska Wielkopol-
skiego Marcin Brudło.

Delegacja w osobach Bur-
mistrza i Zastępcy Burmi-
strza złożyła również wią-
zankę kwiatów i zapaliła 
znicze przed pomnikiem w 
Młyniewie, upamiętniającym 
ofiary znajdującego się w tym 
miejscu w czasie II wojny 
światowej obozu.

Burmistrz Grodziska Wiel-
kopolskiego składa serdeczne 
podziękowanie wszystkim 
delegacjom uczestniczącym 
w uroczystościach, pocztom 
sztandarowym, harcerzom, 
Grodziskiej Orkiestrze Dętej 
oraz służbom mundurowym 
za zabezpieczenie trasy prze-
marszu i obchodów uroczy-
stości.

Kochasz biegać? Zostań orłem Biegowym!

Uroczystość 77. rocznicy wyzwolenia 
Grodziska Wielkopolskiego
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Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium 
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania, 
Volvo, Renault itp.

OKRĘGOWA 
STACJA 
KONTROLI 
POJAZDÓW

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

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA
POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

62-065 Grodzisk Wielkopolski ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869 tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl
e-mail: tomaszmachnicki@o2.pl

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

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

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

ZST GROdZISK WLKP. / ReKLAMY

W dniu 14 stycznia 2022 roku 
o godzinie 11:00 na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym od-
był się II stopień (okręgowy) 
etap XXXV Olimpiady Wie-
dzy Ekonomicznej. Do etapu 
zakwalifikowała się Klaudia 
Balcerekuczennica klasy 
czwartej technikum eko-
nomicznego Zespołu Szkół 
Technicznych im. Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego w Gro-
dzisku Wlkp. 

Zawody okręgowe miały 
charakter pisemny i składały 
się z trzech elementów:

• jednego pytania o cha-
rakterze ogólnym nawiązu-
jącego do hasła przewodnie-
go Olimpiady „Efektywność 
rynku kapitałowego i jej zna-
czenie dla funkcjonowania 
gospodarki realnej”

• zadania z analizy finan-
sowej

• 30 pytań testowych (każ-
de z jedną prawidłową odpo-
wiedzią).

Życzymy awansu do kolej-
nego etapu.

olimpiada Wiedzy 
Ekonomicznej

W piątek 14 stycznia 2022r.
odbyło się podsumowanie 3 
konkursów organizowanych 
przez nauczycieli WF. Nagro-
dy dla najlepszych wręczyła 
Pani Dyrektor mgr inż. Anna 
Matysiak.

W konkursie CS Go 5V5 
najlepsza okazała się, druży-

na „Międzygalaktyczni Wo-
jownicy Jedi”

W konkursie „FIFA 2022” 
spośród ośmiu najlepszych 
zawodników z gier elimina-
cyjnych najwyższe miejsca 
na podium zajęli:

I miejsce – Joachim Lemań-
ski

II miejsce – Oskar Sławiń-
ski

III miejsce – Filip Rosa-
dziński

IV miejsce – Kacper Ruta
W akcji „Kroki dla szkoły 

z okazji 35- lecia istnienia 
ZST” najwięcej kroków zdo-
była w kategorii dziewcząt 

Iryna Sobol klasa 3A, a w ka-
tegorii chłopców najwięcej 
kroków pokonał Adam Ol-
szewski z klasy 3D.

Wszyscy uczestnicy łącz-
nie pokonali 310 250 kroków.

Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy i gratulujemy!.

Mirella Jany

Nagrody dla zwycięzców



15POWIATY-GMINY
9 lutego 2022 AKTuALNOŚcI / TuRYSTYKA

Adres redakcji: 62-065 Grodzisk Wlkp.  ul. Garbary 23 pok. 219 tel. 608 321 611 / Redaktor naczelny: Franciszek Gwardzik, tel. 608 321 611 
WyDAWCA:  Wydawnictwo  Reklamowo - Prasowe „Powiaty-Gminy”, Grodzisk Wlkp.,  ul. Garbary 23 / e-mail:powiaty@wp.pl, www.powiatygminy.pl / 
Redakcja: Hieronim Dymalski, tel: 660-777-601,  e-mail: h-dymalski@wp.pl 
DRUK: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o. oddział Poznań/Skórzewo , ul. Malwowa 158, 60 - 175,  tel. +48 61 626 21 00,  +48 61 626 21 17, e-mail:  drukarnia.poz@pprint.pl
Za treść reklam, ogłoszeń i tekstów autoryzowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja ma prawo do skrótów nadsyłanych listów i artykułów oraz zmian tytułów  

EDMUND BOSY

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

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

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

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

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

AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”

PRZYCZEPY I NACZEPY „E” 

P. H. ANDRZEJ CIORGA
OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA

PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY

WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841
CZYNNE OD 7.00 DO 18.00   SOBOTY 7.00 - 15.00

Wiadomo, że 2022 rok przy-
niesie dalszy wzrost cen. 
Polski Instytut Ekonomicz-
ny przedstawił kilka dni 
temu swoje prognozy. Infla-
cja w 2022 roku ma wynieść 
7,3 proc. Zgodnie z ustawą 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych świadczenia te 
podlegają corocznie walory-
zacji od 1 marca. Wskaźnik 
waloryzacji to średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w poprzed-
nim roku kalendarzowym, 
zwiększony o co najmniej 
20 proc. realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia 
w poprzednim roku kalenda-
rzowym.

Z wypowiedzi minister 
rodziny i polityki społecz-
nej Marleny Maląg wskaźnik 
waloryzacji rent i emerytur 
w 2022 wyniesie ok. 6 proc.. 
W roku ubiegłym prognozo-
wano waloryzację na pozio-
mie 4 proc. w 2022 r. Emeryci 

mogą zatem liczyć na znacz-
nie wyższe świadczenia niż 
w zeszłym roku.

Coroczna waloryzacja 
świadczeń jest zagwaranto-
wana ustawowo. Ostateczny 
wskaźnik inflacji emerytur 
i rent na dany rok zawsze 
ogłaszany jest pod koniec 
lutego, kiedy Główny Urząd 
Statystyczny ma już pełne 
informacje na temat infla-
cji i wzrostu wynagrodzeń.
Na ostateczną decyzję trze-
ba jeszcze będzie poczekać, 
ale już lada dzień wszystko 
będzie jasne; i wskaźnik wa-
loryzacji, i wysokość emery-
talnej emerytury 2022, a tym 
samym także wysokość 13. 
emerytury, która w większo-
ści przypadków w kwietniu 
zasili budżety domowe eme-
rytów.  Roman Szymański

Waloryzacja emerytur 
w 2022 r.

Emeryci mogą 
liczyć na znacznie 
wyższe świadcze-
nia niż w zeszłym 
roku

„

Turystyka jeszcze do niedaw-
na była kołem zamachowym 
rozwoju wielu krajów na świe-
cie. Dawała pracę dosłownie 
milionom ludzi, także na na-
szym kontynencie. Jednak 
globalne załamanie gospodar-
cze, które pojawiło się w roku 
2020 spowodowało ogromne 
perturbacje. Zamykanie się 
krajów, odwoływane tysiące 
lotów, bankructwa wielkich 
i małych podmiotów „żyją-
cych” z turystyki. To wszystko 
spowodowało, że mocno zmie-
niliśmy preferencje związane 
z wyjazdami. Było to widać 
w ubiegłym sezonie, kiedy co 
prawda do licznych ośrodków 
na świecie mogliśmy już doje-
chać czy też z powrotem dole-
cieć, ale nagle okazało się, że 
coraz chętniej plany podróży 
wiążemy z naszym krajem. 
Zresztą podobną tendencję ob-
serwowana nie tylko u nas.

Na chwilę zastanówmy się 
czym jest turystyka? Pytanie 
tylko z pozoru wydaje się ba-
nalne. Ale pamiętajmy, że tury-
styka to nie tylko wielodniowe 
wyjazdy w odległe regiony. To 
także wycieczki, choćby week-
endowe, do miejsc niezbyt od-
dalonych od domu. Bo przecież 
turystyka to wędrowanie, po-
znawanie, zachwyty, niekie-
dy wręcz nawet olśnienia. To 
kontakt z naturą i chyba to co 
najważniejsze, przebywanie 
na świeżym powietrzu. Tu ktoś 
mógłby powiedzieć...chwilecz-
kę, a zwiedzanie zabytków 
w zatłoczonych miastach? 
Gdzie tu świeże powietrze? 

Zgoda, ale najczęściej jest tak, 
że tego typu wędrowanie połą-
czone jest z choćby z kilkoma 
dniami na tzw. łonie przyrody 
i głównie o takiej turystyce bę-
dziemy podczas tych naszych 
spotkań mówić.   

Zajmijmy teraz się Wielko-
polską.

A jest to przecież region ob-
fitujący w ogromną ilość atrak-
cji. W większości z nich być 
może nigdy nawet nie byliśmy. 
Stąd myślę, że warto zainte-
resować się takimi miejscami. 
Równocześnie to wcale nie 
oznacza, że do tych najbardziej 
nam już znanych nie powin-
niśmy powracać z radością. 
A powód jest prosty, o każdej 
porze roku wszystko wygląda 
inaczej.

Niektórym z nas wydaje się, 
że jedynie wiosna, lato to czas 
kiedy warto wędrować. Bo 
wtedy cieplej, dookoła pach-
nąca zieleń, łatwiej poruszać 

się z dziećmi. To oczywiście są 
atuty, ale przecież także i zima 
ma swoje zalety i wcale nie jest 
ich tak mało. Choćby to, że na-
wet mroźne powietrze to prze-
cież samo zdrowie. Wystarczy 
odpowiednio się do takiej wy-
cieczki przygotować. Właści-
wy do pory roku strój. Termos 
z herbatą, czy kawą, przygo-
towane w domu kanapki. Coś 
słodkiego, nieco wcześniejsza 
pobudka i możemy ruszać.

Dzisiaj na taką zimową wę-
drówką zapraszam do Rogali-
na. Być może byliście tam Pań-
stwo niejednokrotnie, ale czy 
właśnie zimą?

Pałac Rogaliński wraz 
z ogrodem i rozległymi nad-
warciańskimi terenami to 
miejsce wyjątkowe. Często 
pomimo, że wydaje nam się 
dobrze znane, to i tak potrafi 
miło zaskakiwać. A właśnie 
zimą, kiedy pojawia się mróz 
zdecydowanie łatwiej nam 
dotrzeć do bardziej odległych 
od pałacu miejsc, niekiedy 
trudno dostępnych w innych 
porach roku. Przecież to cały 
system starorzeczy. Osobnych 
zbiorników wodnych, miejsc 
zabagnionych. Możliwych do 
przejścia tylko w okresie mro-
zów. Oczywiście nie ma mowy 
o chodzeniu po kruchym lu-
dzie, ale to chyba oczywiste.  
Do tego brak liści na drzewach 
otwiera nam zupełnie nowe 
krajobrazy i to wcale  nie uboż-
sze w barwy, szczególnie w sło-
neczne dni. Ale już sam spacer 
po zaśnieżonych alejkach pała-
cowego kompleksu daje wiele 

radości. Ta imponująca rezy-
dencja wzniesiona w latach 
siedemdziesiątych XVIII wie-
ku, zachowana w stanie wręcz 
idealnym pozwala nam dzisiaj 
cieszyć się wyjątkową atmos-
ferą. A po ostatnim remoncie 
nie tylko pałacowe komna-
ty, z piękną reprezentacyjną, 
dwupiętrową salą balową, ale 
także osobno stojąca galeria 
z cennymi zbiorami obrazów 
gromadzonych przez Edwar-
da Raczyńskiego, wozownia, 
czy zamykająca perspektywę 
kasztanowej alei kaplica,  sta-
nowiąca także mauzoleum 
członków rodu Raczyńskich, 
także zimą stanowią wielką 
atrakcję. Kiedyś opowiemy so-
bie o wspomnianej kaplicy bar-
dziej szczegółowo, bo to jedyny 
taki obiekt w Polsce.

Z kolei pamiętajmy, że nie-
wiele mamy w kraju tak dobrze 
zachowanych zabytkowych 
kompleksów, bo przecież kie-
dy dochodzimy do głównego 
wejścia na reprezentacyjny 
dziedziniec, mijamy już stojące 
po obu stronach, zachowane 
z dawnych czasów, czworaki.

Myślę, że spacer po tym im-
ponującym obiekcie pozwoli 
Państwu choćby na chwilę 
zapomnieć o trudach codzien-
nego życia, a dla najmłodszych 
będzie to nie tyko frajda, ale 
i świetna lekcja historii. Histo-
rii w towarzystwie sędziwych 
dębów, z których trzy „Lech”, 
„Czech” i „Rus” przenoszą nas 
w najodleglejsze czasy począt-
ków naszego kraju.

Tekst i zdj.: Andrzej Błaszczak

A może zimą warto wybrać się do Rogalina?
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TELESKoP
Codzienny program informacyjny 
Wielkopolski przygotowywany przez  
zespół kilkudziesięciu dziennikarzy. 
od poniedziałku do piątku program
 ukazuje się 4 razy na dobę, a w sobo-
ty i w niedziele 3 razy dziennie. Pro-
gram  otrzymał nagrodę Grand Prix 
w kategorii „Najlepszy program in-
formacyjny”,  podczas 26. Przeglądu 
i Konkursu Dziennikarskiego oddzia-
łów Terenowych TVP.
Wydania Teleskopu:
pon-pt: godz. 9:30, 16:40 (flesz), 
18:30, 21:30
sob-nd: godz. 16,40 (flesz), 18:30, 
21:30

TELESKoP Z PoWiATÓW
„Teleskop z powiatów” w całości 
poświęcony jest temu, co dzieje się 
w miejscowościach położonych da-
leko od wielkomiejskich ośrodków 
Wielkopolski i przygotowywany 
w oparciu o materiały reporterów 
TVP3 
Poznań, dziennikarzy lokalnych me-
diów, pracowników domów kultury, 
a także członków klubów filmowych.
Emisja programu: 
poniedziałek - piątek: godz. 8:30, 
14:30, 16:30 (flesz) i 18:00; 
sobota - niedziela: godz.14:30, 16:30 
(flesz) i 18:00.

LUSTRA
Debata polityków i ekspertów w stu-
diu TVP3 Poznań. Punktem wyjścia 
do dyskusji w programie jest kon-

kretne zagadnienie, które odsyła do 
szerszych ujęć problemu, związane-
go z funkcjonowaniem Wielkopolski 
w ramach większych struktur: ogól-
nopolskiej, europejskiej, światowej.
Emisja programu: poniedziałek - pią-
tek, godz. 19:00

TEMAT DNiA
Rozmowy z osobami związanymi 
z wydarzeniem dnia.
Emisja programu: godz. 20:20 (od 
poniedziałku do piątku)

WiELKoPoLSKA WARTA PoZNANiA
Rozmowy i wywiady z ciekawymi 
gośćmi w studiu TVP3 Poznań. Pro-
gram w formule studia otwartego 
prowadzą młodzi i dynamiczni pre-
zenterzy pod okiem doświadczonych 
wydawców. Codziennie w studiu przy 
ulicy Serafitek 8 gościmy od kilku do 
kilkunastu gości. W programie m.in. 
wywiady na temat tego co wydarzy-
ło się w Wielkopolsce i co zdarzyło się 
w Poznaniu.
Emisja: poniedziałek – piątek: godz. 
17:15 (część i) i 18:15 (część ii).

TELEKURiER
Magazyn reporterów TVP. Program 
prezentuje sprawy o charakterze 
śledczym i obyczajowym, sensacyjne 
zdarzenia, reporterskie interwencje, 
ludzkie dramaty i sukcesy, zwyczaj-
nych, ale niezwykłych ludzi. Auto-
rami reportaży są dziennikarze od-
działów TVP z całej Polski. Poruszają 
w nich tematy niechętnie ujawniane, 
jak korupcja, łamanie prawa, przy-

zwolenie na przemoc.
Emisja: poniedziałek, środa, piątek, 
godz. 23:15  

WiTAJ WiELKoPoLSKo!
Poranne pasmo TVP3 Poznań. Już 
od godz. 8:00 ekipa programu „Witaj  
Wielkopolsko!” informuje widzów 
o wszystkim, co istotne z samego 
rana. W porannym paśmie na żywo 
m.in. wydania „Teleskopu” z aktual-
nymi informacjami z Wielkopolski, 
raporty z dróg, przegląd prasy, porta-
li  internetowych, serwis pogodowy, 
a także ciekawe rozmowy w  studiu 
z zaproszonymi gośćmi.
Emisja programu: godz. 8:00-10:00 
(od poniedziałku do piątku) 

WiADoMoŚCi SPoRToWE
Serwis informacyjny z aren sporto-
wych Wielkopolski. W codziennym 
programie najświeższe informacje 
o wydarzeniach sportowych z regio-
nu, w których udział biorą zawodnicy 
i zespoły z Wielkopolski.
Emisja programu: pn-sob, godz. 
21:45

SPoRToWy WEEKEND
Podsumowanie najważniejszych 
wydarzeń sportowych tygodnia. 
W programie dominują informacje 
o najważniejszych wydarzeniach 
sportowych w naszym regionie, 
a także rozmowy z gośćmi – ludźmi 
wielkopolskiego sportu.
Emisja programu: niedziela, godz. 
20:00

REPoRTAŻE SPoRToWE
Reportaże, transmisje i retransmisje 
z najważniejszych wydarzeń sporto-
wych w Wielkopolsce.
Emisja programu: środa, godz. 19:30

Z ŻyCiA KoŚCiołA
informator o bieżących uroczysto-
ściach i wydarzeniach w wielkopol-
skich kościołach.
Emisja programu: sobota, godz. 
18:15

SłoWA PoZNANiA. 
oTWiERAMy PiSMo ŚWiĘTE
W cotygodniowych programach pre-
zentujemy niedzielne Ewangelie oraz 
komentarze do nich, wygłoszone 
przez kapłanów.
Emisja programu: sobota, godz. 
20:25

AGAPE
Magazyn prezentujący religijną 
aktywność Kościoła oraz środowisk 
z nim związanych w całej Polsce. 
Program powstaje przy współpracy 
dziennikarzy oddziałów regional-
nych pod opieką merytoryczną 
Redakcji Katolickiej TVP. Prezentuje 
on bieżące wydarzenia i inicjatywy 
religijne. Program emitowany jest 
również na antenach ogólnopolskich: 
TVP1 i TVP3.

Emisja programu na antenie TVP3 
Poznań: niedziela, godz.11:30

STARSZAKi
Program cykliczny adresowany nie 
tylko do osób 65+, które bardzo 
często są w pełni zawodowej lub 
społecznej aktywności , ale także do 
nas- ich dzieci, wnuków .W „Star-
szakach” spotkają się starsi i młodsi. 
Program pokazuje fantastycznych 
ludzi, ciekawe miejsca, a także za-
chęca do wyjścia z domu. Podczas 
cotygodniowych spotkań radzimy 
co zrobić, dokąd iść i gdzie szukać 
wsparcia w trudnych sytuacjach. Po-
kazujemy też zwykłych–niezwykłych 
starszaków, dla których życie zaczęło 
się po siedemdziesiątce.
Emisja programu na antenie TVP3 
Poznań: niedziela, godz.11:00

PoCiĄG Do WiELKoPoLSKi
Celem programu jest przekonanie 
mieszkańców naszego regionu, by 
zostawili samochody na parkingach 
i przesiedli się do pociągów. Program 
pokazuje, co w najbliższych latach 
zmieni się na wielkopolskiej kolei, 
w jakim kierunkach będzie się ona 
rozwijać, a także jak wykorzystać po-
tencjał i istniejącą infrastrukturę PKP.
Emisja programu: niedziela, 
godz.19:00

SZLAKiEM 
DREWNiANyCH KoŚCiołÓW
Jeszcze w XVi wieku na terenie 
Wielkopolski znajdowało się ponad 
600  drewnianych kościołów i kaplic 

cmentarnych. Do naszych czasów 
przetrwało ich blisko 250. W każdym 
odcinku programu prezentujemy 
jeden kościół oraz historię jego po-
wstania, legendy, które związane są 
z jego budową i patronów, którzy byli 
impulsem do budowy drewnianych 
świątyń.
Emisja programu: niedziela, godz. 
19:40

EWA i JEJ GoŚCiE
Program, w którym Ewa Siwicka 
spotyka się ze znanymi i lubianymi 
osobami, by porozmawiać o ich 
pracy, życiu i planach. Cykl rozmów 
z luminarzami polskiej kultury – 
reżyserami, aktorami, muzykami, 
kompozytorami. Różne gatunki 
twórczości, różne pokolenia, style 
i osobowości. Wszystkich – kobiety 
i mężczyzn, młodych i dojrzałych 
– połączyło jedno: zostawili swój 
ślad w dziedzictwie narodowym, 
a w wielu  wypadkach – europejskim 
i światowym.
Emisja programu: sobota, godz. 
17:00

MEDyCyNA i Ty
Poradnikowy magazyn medyczny 
poświęcony tematyce zdrowotnej 
i profilaktyce. Ze względu na róż-
norodną tematykę skierowany jest 
do szerokiego spektrum odbiorców. 
W programach omawiamy m.in. 
problemy uzależnień, choroby cy-
wilizacyjne, operacje plastyczne, 
zdrową dietę oraz choroby związane 
z wiekiem.
Emisja programu: czwartek, 
godz.19:30

SEANS DLA KAŻDEGo
„Seans dla każdego” to 30-minutowe 
lekcje, obrazujące historię kina od 
jego narodzin do czasów współcze-
snych, ilustrowane fragmentami 
filmowymi i fotografiami z epoki. 
Szczególne miejsce w programie 
zajmie kino polskie oraz ekranizacje 
lektur szkolnych.
Emisja programu: niedziela, 
godz.17:00

PoZA MiASTEM
Program o wielkopolskiej wsi, z jej 
tradycjami i nowoczesnym, zróżni-
cowanym rolnictwem. W programie 
prezentujemy ciekawych ludzi i ich 
pomysły na wiejski biznes.
Emisja programu: wtorek, 
godz.19:30

CZyTAĆ KAŻDy MoŻE
Polacy wciąż czytają za mało. W pro-
gramie pt. „Czytać każdy może” auto-
rzy nie tylko zachęcają do czytania, 
ale także polecają wyjątkowe tytuły. 
Program prowadzi Grzegorz Kotłow-
ski - literaturoznawca oraz charyzma-
tyczny nauczyciel.
Emisja programu: sobota, godz.11:30

WiDZiANE Po DRoDZE
Relacje reporterów TVP3 Poznań 
z najważniejszych i najciekawszych 
wydarzeń w całej Wielkopolsce.

MoC ZiÓł
W programie o tym, dlaczego warto 
sięgnąć do pradawnej mocy 
zielarskich cudów natury. Naturalna 
chemia – to tajemnice liści, kwiatów, 
korzeni. Wiele cennych dla zdrowia 
roślin jest na wyciągnięcie ręki. W 
programie także praktyczne porady 
co można zrobić z ziół, aby wspomóc 
swoje zdrowie.
Emisja programu: sobota, godz.19:45

ZAPoMNiANE HiSToRiE
Program o mało znanych faktach 
z najnowszej historii Wielkopolski. 
W programie prezentujemy przede 
wszystkim wydarzenia z lat 1939 
– 1989, pokazujące niepokorną po-
stawę wobec władz PRL-u, a także 
tematy walki z okupantem niemiec-
kim podczas ii wojny światowej.
Emisja programu: piątek, godz. 20:00

WiELKoPoLSKA KAŻDEGo DNiA
Codzienny program historyczny 
prezentujący postaci, wydarzenia, 
fakty i ciekawostki z historii Wielko-
polski. W programie prezentujemy 
wydarzenia wielkie i oczywiste oraz 
drobne i zupełnie zapomniane, a tak-
że ciekawostki, archiwalne zdjęcia, 
komentarze ekspertów.

PROPOZYcJe PROGRAMÓW


