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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

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

PRZYJMIEMY UCZNIóW 
W ZAWODZIE śLUSARZ

Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 61 00    |    503 654 087
biuro@frawent.pl          www.frawent.pl

tel. 61 44 43 217                       tel. 61 44 33 153
www.zpmzielinski.pl            www.maciejkozlowski.pl

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

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

Zatrudnię 
pracownika do myjni 

samochodowej
miejsce pracy GRADOWICE

tel: 604 347 452
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W środę 16 lutego oficjalnie 
otwarto przebudowaną drogę 
powiatową Kotowo – Karcze-
wo na odcinku miejscowości 
Kotowo (Gmina Granowo).

W uroczystym otwarciu ki-
lometrowego odcinka jezdni 
wziął udział Wojewoda Wiel-
kopolski Michał Zieliński, 
który wraz ze Starostą Grodzi-
skim Mariuszem Zgaińskim, 
Wójtem Granowa Zbigniewem 
Kaczmarkiem, przedstawicie-
lami samorządu powiatowego 
i gminnego oraz wykonawcą 
inwestycji, dokonał przecięcia 
symbolicznej wstęgi.

Inwestycja została zrealizo-
wana pod koniec 2021 roku, 
przy wsparciu finansowym 
Rządowego Funduszu Roz-

woju Dróg w wysokości 1 973 
064,68 zł. Wartość całej inwe-
stycji to 3 382 552,12 zł. 

Pozostałą część w wysoko-
ści 1 409 487,44 zł sfinanso-
wały 50/50, Powiat Grodziski 
oraz Gmina Granowo. Reali-
zatorem zadania był Powiat 
Grodziski a wykonawcą robót 
była firma „INFRAKOM Sp. 
z o.o. Sp. Komandytowo – Ak-
cyjna”.

Wojewoda Wielkopolski, 
tego dnia, uczestniczył rów-
nież w otwarciu wyremonto-
wanej drogi gminnej w Gra-
nowie.

Mieszkańcom życzymy, aby 
nowo oddane do użytku dro-
gi, okazały się bezpiecznego 
i funkcjonalne.

POWIAT GRODZISKI

Uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg

62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26

tel. 602 495 869
tel. 61 863 69 29 w 13

www.ubezpieczeniatomex.com.pl

ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!

ul. Zachodnia 10 
Nowy Tomyśl
biuro@scrapssw.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

tel. 536-859-982

a wsad/niewsad 1350 zł /tona 
a blacha 1150 zł/tona

a puszka 4,50 zł/kg 

SKUP ZłOMU

REKLAMY I OGŁOSZENIA: 
powiaty@wp.pl / tel.  608 321 611
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Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Poznaniu zapra-
sza właścicieli gospodarstw 
rolnych do udziału w XVIII 
Ogólnokrajowym Konkursie 
„Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Udział należy zgłaszać 
do 22 kwietnia br.

- Pomimo licznych ob-
ostrzeń obowiązujących ze 
względu na wprowadzenie 
stanu epidemii na terenie 
całego kraju, kasa nie zrezy-
gnowała z aktywnego promo-
wania zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rol-
nym. Poprawie bezpieczeń-
stwa pracy służą organizo-
wane dla rolników szkolenia, 
konkursy, pokazy oraz Ogól-
nokrajowy Konkurs „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rol-
ne”-  mówiŁukasz Grabowski, 
Dyrektor Wielkopolskiego 
Oddziału KRUS. 

Celem konkursu jest pro-
mowanie zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych oraz upo-
wszechnienie wiedzy na te-
mat zapobiegania wypadkom 
przy pracy rolniczej oraz rol-
niczym chorobom zawodo-
wym. Konkurs kierowany jest 
do osób pełnoletnich, prowa-
dzących produkcyjną dzia-
łalność rolniczą. Regulamin 
Konkursu wraz z formula-
rzem zgłoszeniowym dostęp-
ny jest w Placówkach Tereno-
wych  i Oddziale Regionalnym 
Kasy, na stronie internetowej 
www.krus.gov.pl, w prasie 
oraz w przedstawicielstwach 

współorganizatorów.
Warunkiem udziału w kon-

kursie jest przekazanie do naj-
bliższej Placówki Terenowej 
KRUS lub OR KRUS w Pozna-
niu, w terminie do 22 kwietnia 
2022 r. wypełnionego Formu-
larza zgłoszeniowego (którego 
wzór określa załącznik nr 1 do 
Regulaminu Konkursu).  

Patronat Honorowy nad 
konkursem objął Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzej Duda. Współorganiza-
torami konkursu są: Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Państwowa Inspekcja Pracy, 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. 

Dotychczasowi laureaci 
konkursu otrzymali atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe i finan-
sowe – w ubiegłej edycji zwy-
cięzca został uhonorowany 
nowym ciągnikiem rolniczym 
podczas targów rolniczych 
AGRO SHOW w Bednarach. 
 RED

XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg to realne wsparcie 
na budowę nowych tras. 
Nowa infrastruktura dro-
gowa na szczeblu lokalnym 
to spełnione obietnice rzą-
du Prawa i Sprawiedliwości. 
To również bezpieczeństwo 
mieszkańców szybszy czas 
dojazdu, a także nowe miej-
sca pracy i możliwości dla 
biznesu.

Premier Mateusz Mora-
wiecki Premier zatwierdził 
listy zadań powiatowych 
i gminnych w ramach naboru 
wniosków na 2022 rok. Łącz-
na wartość środków Rządo-
wego Fundusz Rozwoju Dróg 
przeznaczonych na dofinan-
sowanie budowy, przebu-
dowy lub remontu dróg po-
wiatowych i dróg gminnych 
w 2022 roku to  ok. 2,73 mld 
zł: na zadania powiatowe: 
ok. 1,21 mld zł oraz zadania 
gminne: ok. 1, 51 mld zł.

Limit na dofinansowanie 
zadań realizowanych przez 
samorządy województwa 
wielkopolskiego wyniesie 
234,7 mln zł:

a 86,4 mln zł na zadania 
powiatowe,

a 148,3 mln zł na zadania 
gminne.

Wsparcie uzyska 198 za-
dań: 46 powiatowych i 152 
gminne, co pozwoli na budo-
wę, przebudowę lub remont 
233 kilometrów dróg: 108 km 
powiatowych i 125 km gmin-
nych.
Na liście podstawowej zadań  
są:

a Powiat Grodziski 
- 254 312,78 zł - przebudo-

wa drogi powiatowej nr 3571P 
Dębsko – Prochy w miejsco-
wości Prochy

Gmina Grodzisk Wielkopolski
- 584 250,00 zł - remont 

drogi gminnej nr 530542P 
na odcinku od miejscowości 
Snowidowo do skrzyżowania 
z drogą powiatową nr 3583P, 
gmina Grodzisk Wielkopol-
ski

- 1 317 637,50 zł - remont 
drogi gminnej nr 530741P 
(ulicy Aleja 18-latków) i dro-
gi gminnej nr 530667P (ulicy 
Nowaczyka) w miejscowości 
Grodzisk Wielkopolski 

Gmina Granowo
- 415 081,83 zł - remont 

(modernizacja) ulicy Konsty-
tucji 3 Maja w Granowie 

Gmina Rakoniewice
- 1 797 164,76 zł - przebu-

dowa pasa drogi gminnej nr 
540515P na odcinku Rosta-
rzewo - Cegielsko ul. Goście-
szyńska w m. Rostarzewo

a Powiat Wolsztyński

Gmina Przemęt
- 380 172,58 zł - budowa uli-

cy Akacjowej w miejscowości 
Kaszczor wraz ze zjazdami 
i odwodnieniem powierzch-
niowym. 

Gmina Wolsztyn  
(miejsko–wiejska)
- 575 660,05 zł - przebudo-

wa skrzyżowania drogi kra-
jowej nr 32 i ulicy Żwirowej 
w Wolsztynie 

Gmina Siedlec
- 328 856,42 zł - przebudo-

wa ulicy Słonecznej i Piasko-
wej w miejscowości Kopanica 

Wierzę, że pieniądze uzy-
skane na budowę lub prze-
budowę dróg poprawią bez-
pieczeństwo wszystkich jej 
uczestników. Program bo-
wiem kompleksowo odpo-
wiada na potrzeby związane 
z drogami na poziomie lo-
kalnym. Ich brak bądź nieod-
powiedni stan to bariera dla 
rozwoju regionu. Dobre dro-
gi mają pozytywny wpływ 
na aktywność gospodar-
czą, przyciągają inwestorów 
i zwiększają konkurencyj-
ność regionu - powiedziała 
poseł Marta Kubiak.  RED

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na 2022 rok 
w ramach w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
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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
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16 lutego 2022 roku, w 103. 
rocznicę zakończenia zwy-
cięskiego Powstania Wielko-
polskiego, w Jabłonnie odbyła 
się wyjątkowa uroczystość. Na 
cmentarzu parafialnym przy 
ulicy Grodziskiej, dokonano 
uroczystego odsłonięcia tabli-
cy upamiętniającej poległych 
Powstańców Wielkopolskich, 
którzy pochodzili z Jabłonny 
i jej okolic. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą w Ko-
ściele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Jabłonnie.

W uroczystościach wzięli 
udział zaproszeni goście: Wo-
jewoda Wielkopolski Michał 
Zieliński, Dyrektor Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Poznaniu Rafał Reczek, 
Prezes Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 
Tadeusz Musiał, Prezes Od-
działu Wielkopolskiego To-
warzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego Wawrzyniec 
Wierzejewski, Starosta Gro-
dziski Mariusz Zgaiński, Bur-
mistrz Rakoniewic dr Gerard 
Tomiak, przedstawiciele Sa-
morządu Powiatu Grodziskie-
go i Nowotomyskiego, miesz-
kańcy Jabłonny i okolicoraz 
rodziny poległych Powstań-
ców Wielkopolskich. 

Oficjalnego odsłonięcia 
tablicy dokonali:Przewodni-
czący Komitetu Społecznego 
Ustanowienia Miejsca Pamię-
ci w Parafii Jabłonna Arka-
diusz Kaźmierczak, Wojewoda 
Wielkopolski Michał Zieliński 
oraz Dyrektor Poznańskiego 
Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej Rafał Reczek. Na 
tablicy umieszczono 48 na-
zwisk poległych Powstańców 
Wielkopolskich z terenu Ja-
błonny, Komorówka, Wioski 
i okolic.

Na zakończenie uroczy-
stości wysłuchano Apelu Pa-
mięci. Całej uroczystości to-
warzyszyła asysta honorowa 
5. Lubuskiego Pułku Artylerii 
z Sulechowa. Uroczystość 
uświetniła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Rostarzewa, 
która wykonała utwory pa-
triotyczne oraz werblowała 
podczas odczytanego Apelu 
Pamięci. 

Przewodniczący Komitetu 
Społecznego Ustanowienia 
Miejsca Pamięciw Parafii Ja-
błonna Arkadiusz Kaźmier-
czaknapisał nową publikację 
pt. „Powstańcy Wielkopolscy 
z Parafii Jabłonna - biogram 
powstańca...i co nieco”.

Jej przygotowanie zajęło 
kilka lat. Autor książki, Arka-
diusz Kaźmierczak przeszukał 
wiele dokumentów i archi-
wów. Dotarł do informacji-
,o których często nie miała 
pojęcia najbliższa rodzina 
Powstańców. Książkę wydano 
przy wsparciu finansowym 
Powiatu Grodziskiego i Gminy 
Rakoniewice. 

Publikacja pt. „Powstańcy 
Wielkopolscy z Parafii Jabłon-

na - biogram powstańca...i co 
nieco” jest 15. pozycją Grodzi-
skiej Biblioteczki Regionalisty.
Książka została wydana z ini-
cjatywy: Starostwa Powiato-
wego w Grodzisku Wielko-
polskim, Urzędu Miejskiego 
Gminy Rakoniewice, Muzeal-
nej Izby Tradycji Ziemi Gro-
dziskiej, Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Grodziskiej oraz 
Stowarzyszenia Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Grätz”.

Uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniającej Powstańców Wielkopolskich

Bardzo miło nam poinformować, że Gmina Rakoniewice pozyskała 1 797 164 zł
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostaną przeznaczone na zadanie

„Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo Cegielsko ul. 
Gościeszyńska w m. Rostarzewo”. Dofinansowanie zewnętrzne stanowi 

aż 60 % wartości całej inwestycji.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że drugi składany wniosek przez 

Gminę Rakoniewice w naborze programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
tj. „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”

uplasował się na wysokim 5 miejscu zadań gminnych listy rezerwowej.

Przewodniczący Komitetu Społecznego Ustanowienia Miejsca Pamięci w Parafii Jabłonna Arkadiusz Kaźmierczak, 
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz Dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Reczek 

dokonują uroczystego odsłonięcia tablicy.
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Ogłoszono wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie jest wniosek Gminy Wolsztyn dot. przebudowy skrzyżowania drogi 
krajowej nr 32 i ulicy Żwirowej w Wolsztynie, na którą przeznaczono 575.660,05 zł.

Gmina Wolsztyn pozyska-
ła kolejne środki zewnętrz-
ne. Tym razem 326 tys. zł 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich zainwestowa-
nych zostanie aż w pięć dzia-
łań. 15 lutego br. umowę w tej 
sprawie podpisali Wicemar-
szałek Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztof Gra-
bowski, Burmistrz Wolsztyna 
Wojciech Lis oraz Skarbnik 
Gminy Anna Prządka.

Na spotkaniu obecni byli 
także Radna Województwa 
Wielkopolskiego Zofia Szal-
czyk oraz Poseł na Sejm RP 
Krzysztof Paszyk.

Wniosek na realizację pro-
jektu „Budowa i modernizacja 
infrastruktury sportowo - re-
kreacyjnej oraz świetlic wiej-
skich na terenie gminy Wolsz-

tyn” Gmina Wolsztyn złożyła 
w kwietniu 2021 r. Uzyskał on 
wsparcie w ramach poddzia-
łania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Sam projekt obejmuje pięć in-
westycji:

a termomodernizację bu-
dynku sali wiejskiej w No-
wych Tłokach,

a dostosowanie budynku 
świetlicy wiejskiej i biblioteki 
we Wroniawach do aktualnie 
obowiązujących warunków 
ochrony p.poż.,

a budowę wiaty rekreacyj-
nej w m. Gościeszyn,

a montaż zestawu trenin-
gowego typu Street Workout 
na ul. Garbarskiej w Wolszty-
nie,

a (street workout to aktyw-
ność fizyczna polegająca na 
wykorzystywaniu elemen-
tów zabudowy miejskiej lub 
specjalnie wykonywanych do 
tego celu parków do ćwiczeń 
opartych głównie o kaliste-
nikę, polegającą na treningu 
oporowym opartym na ćwi-
czeniach z wykorzystaniem 
własnej masy ciała),

a dostawę trybun sporto-
wych na boisko sportowe we 
Wroniawach.

Wartość całego zadania 
wyceniono na 512,8 tys. zł, 
z czego dofinansowanie jakie 
Gmina Wolsztyn pozyskała 
wyniesie 326.331 zł.

Ponad 575 tys. zł na przebudowę skrzyżowania 

Gmina Wolsztyn pozyskała 326 tys. zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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16 lutego br. obchodziliśmy 
w Nowym Tomyślu 103-cią 
rocznicę zawarcia rozejmu                        
w Trewirze, który uznaje się 
za datę zakończenia powsta-
nia wielkopolskiego. Uro-
czyste obchody z udziałem 
licznych pocztów sztandaro-
wych ze szkół, jednostek OSP 
oraz Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, odbyły się na Placu 
Niepodległości. Złożono wią-
zanki kwiatów pod pomni-
kiem oraz odśpiewano hymn 
narodowy. 

Część artystyczna odbyła 
się w Nowotomyskim Ośrod-
ku Kultury. Można było wy-

słuchać znanych pieśni pa-
triotycznych wykonanych 
przez Poznański Chór Na-

uczycieli im. Ignacego Jana 
Paderewskiego oraz Kapelę 
„Zza Winkla”, która w swo-

im repertuarze posiada wiele 
utworów, nawiązujących do 
tematyki powstania.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn. „PO-
WSTANIE WIELKOPOLSKIE OCZAMI DZIECKA”.  
Zgodnie z Regulaminem konkursu prace oceniła komisja złożona z artystów plasty-
ków, przyznając I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Gratulujemy wszystkim uczestnikom za kreatywność i dziękujemy za zaan-
gażowanie. 

Obchody 103. rocznicy zakończenia 
powstania wielkopolskiego

Wyniki konkursu plastycznego
pn. „Powstanie Wielkopolskie oczami dziecka”
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Od wczesnego niedzielnego 
poranka na ulicach miejsco-
wości gminy Komorniki moż-
na było spotkać wolontariuszy 
z puszkami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Nieste-
ty, wichura i pojawiający się 
od czasu do czasu deszcz nie 
zachęcały do opuszczania 
mieszkań, nie było więc wielu 
okazji do wykazania się ofiar-
nością. Większą liczbę miesz-
kańców można było spotkać 
pod kościołami i w domach 
kultury, które organizowały 
ciekawe wydarzenia i gdzie 
można było wrzucić pienią-
dze do skarbonki. 

Główne wydarzenia działy 
się po godz. 15:00 w Centrum 
Tradycji i Kultury w Komor-
nikach. Na scenie przez wiele 
godzin działo się wiele cie-
kawego, zwolennicy różnych 
rodzajów muzyki mogli liczyć 
na coś dla siebie. Wystąpili 
soliści i solistki, zespoły dzie-
cięce i „dorosłe”, młodzież, 
chór. Publiczność świetnie 

się bawiła wspólnie śpiewając 
piosenki chóralne, cieszyła 
się popem i rockiem, a także 
rapem. W tym czasie sztab 
pracowicie przeliczał zawar-

tość skarbonek dostarczanych 
przez 48 wolontariuszy.

Nie mogło się obejść bez 
wydarzeń sportowych, zor-
ganizowanych przez Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Komornikach. Przez dwa 
dni 29 i 30 stycznia br. na 
obiektach GOSiR trwała spor-
towa rywalizacja, podczas 

której uczestnicy nie tylko 
aktywnie spędzili czas, ale też 
zbierali potrzebne fundusze. 
Kilkadziesiąt osób rywalizo-
wało w turnieju tenisa stoło-
wego w czterech kategoriach 
wiekowych. Drugiego dnia, 
mimo fatalnej aury, na sta-
dionie przy ul. Jeziornej, po-
jawiła się grupa seniorów, aby 
wziąć udział w marszu nor-
dic walking. Uczestnicy nie 
przestraszyli się złej pogody 
i wyruszyli na nieco skróco-
ną, która swój koniec miała 
przy Centrum Tradycji i Kul-
tury. Uczestnicy ogrzali się 
w budynku CTK i wypili ciepłą 

kawę i herbatę, zasilając przy 
tym konto WOŚP. Prawdziwy 
maraton siatkówki można 
było obejrzeć w hali GOSiR 
przy ul. Polnej. W turnieju mi-
ni-siatkówki udział wzięło po-
nad 90 dziewcząt z kilkunastu 
miejscowości. Rywalizacja 
toczyła się w trzech katego-
riach. Uczestniczki czołowych 
drużyn otrzymały złote me-
dale, upominki oraz puchary. 
Turniej przebiegał wręcz wzo-
rowo, dzięki m.in. grupie mło-
dych wolontariuszek.

Podsumowaniem tegorocz-
nego Finału był widowiskowy 
pokaz sztucznych ogni, zor-
ganizowany przed Centrum 
Tradycji i Kultury punktualnie 
o godzinie 20.

Dotychczas komornicki 
sztab zebrał ponad 72. tys. 
zł. Dokładną kwotę poznamy 
dopiero po zakończeniu licy-
tacji wystawionych na aukcje 
przedmiotów. Już dziś dzięku-
jemy wszystkim za ofiarność 
i okazane serce.

30. finał WOŚP zagraliśmy koncertowo!

Na scenie przez 
wiele godzin działo 
się wiele ciekawego, 
zwolennicy różnych 
rodzajów muzyki 
mogli liczyć na coś 
dla siebie

„

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” 

AUTO KOMIS 
Orwat Rafa³   Serdecznie zaprasza

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

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

Zakład Szewski „Jar- But” świadczy usługi: 
a rozciąganie obuwia a  wszywanie zamków a zelowanie a wymiana fleków

ul. Sienkiewicza 15 (przy targowisku) w Grodzisku Wlkp  tel. 535 840 919
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Pod koniec stycznia  w No-
wym Tomyślu została uroczy-
ście otwarta asfaltowa dro-
ga dojazdowa do „ firmy Be 
Rotu”. 

Jest to tak zwana „mała ob-
wodnica” biegnąca przez las 
o długości 4,2 km. Głównym 
wykonawcą była firma CA-
ŁUS, a jej wartość wyniosła 
niecałe 8,3 mln zł. Połowę tej 
kwoty w ramach zadania dofi-
nansowała Gmina z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 

W tej uroczystości udział 
wziął producent firmy BE-
ROTU Andrzej Roszkowski 
oraz Minister Infrastruktury 
Grzegorz Piechowiak. Uczest-
nikiem był także wojewoda 
Wielkopolski Michał  Zieliń-

ski, poseł Marcin Porzucek 
oraz europosłanka Elżbieta 
Rafalska. 

Po otwarciu drogi  na kawę 
ze słodkim zaprosił inwestor 
prezes Roszkowski, gdzie 
przedstawił posłom problemy 

firmy z odpadami poproduk-
cyjnymi. Mogłyby one zasilić 
miejscową ciepłownie, której 
obecne koszty wytwarzanego 
ciepła wzrosły kilkakrotnie. 

Wpływają one na wyso-
kie rachunki użytkowników 

głównie ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Tutaj na pomoc 
w rozwiązaniu tego problemu 
mieszkańcy liczą głównie na 
ministra Piechowiaka i euro-
posłankę Elżbietę Rafalską.

Franciszek Gwardzik

Problem BEROTU z odpadami

12 lutego odbyło się spotkanie 
Pana Posła Krzysztofa Czar-
neckiego ( Prezes Okręgu PiS)  
z samorządowcami szczebla 
powiatowego. Oprócz Sta-
rosty Nowotomyskiego An-
drzeja Wilkońskiego i Wice-
starosty Marcina Brambora 
udział wzięli Radny powiatu 
Sylwester Kamyszek oraz Se-
kretarz Ewa Bąbelek.

Omawiano realizację Rzą-
dowego Programu Polski Ład: 
zadanie droga Brody-Turowo 
w Gminie Lwówek, miejsco-
wość Brody. 

Rządowy Fundusz Rozwo-
ju Dróg: - droga powiatowa 
2738P w gminie Kuślin miej-
scowość Śliwno.

Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych: - III – na-

bór dotyczący opracowania 
dokumentacji na rozbudowę 
szpitala powiatowego.

Dalej dyskusja obejmowała 
kolejny nabór w Rządowym 
Funduszu Polski Ład w tym 
również dla obszarów pope-
geerowskich, którego termin 
kończy się 28 lutego br.

Przypomnijmy do tego 
ostatniego RFPŁ wartość 
bezzwrotnej pomocy wynosi 
od 80 %  do aż 95% wartości 
zadania.

Jest zapewnienie, że wnio-
sek o najniższym limicie war-
tości dofinansowania nie-
przekraczającym 5 milionów 
złotych jest obligatoryjny.

Starosta nowotomyski 
zgłaszał spostrzeżenia i uwa-
gi do realizowanych już pro-

gramów a także podziału na 
etapy przyszłych inwestycji. 
Wicestarosta sygnalizował 
problemy związane z wyło-
nieniem wykonawców na 
omawiane zadania.

Poseł Czarnecki intere-
sował się realizacją progra-
mów infrastrukturalnych, 
również aktualną sytuacją 
szpitala powiatowego. Radny 
Kamyszek zwrócił uwagę na 
poprawę sytuacji finanso-
wej w SPZOZ i ma nadzieję 
na szybkie ukończenie do-
kumentacji projektowej na 
drogę Opalenica Lwówek. Po 
wizycie u Starosty Pan Poseł 
Czarnecki udał się z wizytą 
do Burmistrza Nowego To-
myśla.

S.K.

Co dalej z „ Polskim Ładem„ 

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

meble młodzieżowe
meblościanki

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

www.melbex.pl   biuro@melbex.pl   tel. 68 347 13 58   czynne: Pn - Pt: 10 - 18   So: 10 - 14

Prezentujemy Państwu nowy 
spot podsumowujący obcho-
dy 15. rocznicy powstania 
Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego.

Był to czas wytężonej pracy 
nie tylko w ramach realizacji 
ustawowych obowiązków 
nałożonych na funkcjona-
riuszy i pracowników Biura. 
Służbie nadano Sztandar 
i wybrano jej patrona, za-
służeni funkcjonariusze 
otrzymali odznaczenia pań-
stwowe, a Ośrodkowi Szko-
leniowo-Konferencyjnemu 
w Lucieniu nadano im. Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego. Odbyło się także 
szereg międzynarodowych 
spotkań i konferencji, w któ-
rych uczestniczyły instytucje 
na co dzień współpracujące 

z Biurem. W Europolu uro-
czyście otwarto wystawę 
poświęconą CBA. Odbyły się 
także zawody strzeleckie i 
biegowe służb specjalnych RP 
o puchar Szefa CBA.

Funkcjonariusze i pra-
cownicy CBA wzięli udział w 
wielu akcjach o charakterze 
wolnotariackim i charyta-
tywnym. Z założenia miało 
być ich 15. Jednak chęć nie-
sienia pomocy przez funkcjo-
nariuszy i pracowników za-
owocowała realizacją blisko 
30 inicjatyw. Po raz pierwszy 
w rocznicowe obchody zaan-
gażowały się także rodziny 
funkcjonariuszy i pracowni-
ków.

Zapraszamy do oglądania!
https://cba.gov.pl/ftp/fil-

my/CBA.mp4

Tak świętowaliśmy 15-lecie CBA
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W niedzielę, 13 lutego, odbył 
się kolejny festyn charyta-
tywny dla Mai Tomczak ze 
Zbąszynia. Tym razem z po-
mocą chorej Majce pośpieszy-
li mieszkańcy Międzyrzecza. 
Impreza została zorganizowa-
na w hali sportowo-widowi-
skowej na os. Kasztelańskim i 
na pobliskim parkingu.

Organizatorzy przygotowa-
li wiele atrakcji dla wszystkich 
uczestników festynu. Wystę-
py wokalne, taneczne itp. Dla 
Mai wystąpili:

Iźi Monti, iluzjonista Ar-
mand Górny – familijny po-
kaz magii, sekcja MOK „Led 
Dance” ,pokaz tańca towa-
rzyskiego Wiktoria Nazimek, 
Krzysztof Izydorski, pokaz 
Rekordzistów Guinnessa w 
paleniu gumy motocyklowej 
– klub Motocyklowy Walecz-
ne Wilki , zespół taneczny 
„Trans, Patrycja Greczyło.

Niewątpliwą gwiazdą tego 
dnia był wokalista o olbrzy-
mim sercu Andrzej Krzywy.

Podczas Światełka Do nieba 
dla Mai wypuszczono kilkuset 
zielonych balonów.

Patronat nad imprezą ob-
jął burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz, który tak 

o to zapraszał mieszkańców 
do udziału w wydarzeniu  – 
Zachęcam Mieszkańców do 

udziału w tej dobroczynnej 
imprezie. Międzyrzeczanie 
kolejny raz mogą udowodnić, 

że mają wielkie serca i chętnie 
pomagają potrzebującym .

Wiktoria Łunkiewicz

3 lutego 2022 roku odbyło się 
w naszej bibliotece spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych w Trzcielu. Te-
matem dyskusji była powieść 
Magdaleny Kawki „Powrót 
z piekła”. Jest to drugi tom 
„Lwowskiej odysei”. Autorka 
przenosi nas w czasy II wojny 
światowej. 

Głównymi bohaterami 
książki jest rodzina Marian-
ny i Gustawa, mieszkająca 
we Lwowie. Widzimy obraz 
dwóch totalitaryzmów: ko-
munizmu i faszyzmu, który 
zabija oraz niesie wokół sie-
bie spustoszenie, strach i lęk. 
Mamy również obraz ludzi, 
którzy zostali zesłani przez 
Sowietów na nieludzką zie-
mię, na Syberię tylko dlate-
go, że byli Polakami. Właśnie 
tam zostaje wywieziony Gu-
staw, który musiał się szybko 
nauczyć żyć w łagrze, gdzie 
życie ludzkie nic nie zna-
czyło. Były tam mrozy, które 
sięgały minus 50 stopni, do 
tego dochodził ciągły głód 
i katorżnicza praca ponad-
ludzkie siły. Życie więźnia nie 
miało tam żadnej wartości, 
kto się nie podporządkował 
nadludzkim wymaganiom 
ginął. Ludzie w takich miej-
scach tracili zmysły i odruchy 
ludzkie, chcieli tylko przeżyć 
bez względu na to co musieli 
poświęcić i zrobić. Marianna 
na początku sowieckiej oku-

pacji miała wsparcie Gustawa, 
później, kiedy go wywieźli na 
Sybir, razem z dziećmi musia-
ła sobie radzić sama. W takich 
sytuacjach człowiek pozna-
je, kto jest jego prawdziwym 
przyjacielem, a szczególnie 
w tym tragicznych wojennym 
czasie. Marianna doświadcza-
ła często pomocy od obcych 
ludzi, którzy ratują ją i jej ro-
dzinę. Ale równie często do-
świadczyła krzywdy od osób, 
których uważała za dobrych 
ludzi. Wracają również starzy 
wrogowie dokonując strasz-
liwej zemsty na rodzinie Ma-
rianny. Każdy dzień stawał się 
walką o przeżycie. 

Pisarka pokazuje nam rów-
nież, jak żyły dzieci w czasie 
wojny, jak szybko musiały 
dorosnąć i stać się odpo-
wiedzialnymi ludźmi, kiedy 

niebezpieczeństwo czyhało 
na nie z każdej strony. Kiedy 
przyszła okupacja niemiecka 
po sowieckiej, ludzie mieli 
małą nadzieję, że może życie 
będzie trochę lżejsze. Proza 
życie pokazała jednak, że każ-
dy z okupantów miał za za-
danie zniszczyć naród Polski 
wraz z jego kulturą i historią.

Polecam przeczytać całą 
„Lwowską odyseję” Magda-
leny Kawki, losy rodziny Ma-
rianny i Gustawa, czasy przed-
wojenne, okres wojny i czasy 
powojenne.

Zapraszamy na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dorosłych, które odbędzie 
się 31.03.22 r. o godz. 16.00.

Tematem dyskusji będzie 
książka Deborah Feldman 
„Unorthodox”.

Wioletta Fabian

W sobotę 12 lutego po rocznej 
przerwie, zainaugurowano 
14. Zbąszyńskie Zakładowe 
Rozgrywki Piłki Nożnej Ha-
lowej. 

Dokładnie 12 kwietnia 
2008 rozegrano pierwszy 
turniej zakładowych roz-
grywek piłki nożnej halo-
wej. Wzięło w nim udział 8 
drużyn, a zwyciężył wów-
czas zespół BESTEM. Naj-
więcej drużyn zgłaszało się 
do tych rozgrywek w latach 
2013-2014. W ostatniej przed 
pandemią lidze,  rozegranej  
w 2020 roku z udziałem 10 
drużyn zwycięstwo odniósł 
zespół SOBKOWIAK.

Do tegorocznej edycji zo-
stało  zgłoszonychsiedem 
zespołów:  Wellton, ZM Sob-

kowiak, Bestem, Kuvert-Eco-
bag, Balda, Ikea oraz Bor-
-Szott, które   systemem mecz 
i rewanż rozegrają łącznie 42 
spotkania. Zakończenie pla-
nowane jest na 6 marca.

W dwóch pierwszych 
dniach rozgrywkowych 
strzelono już 109. Najwięcej 
z nich do tej pory zdobył Ad-
rian Winiarz (Bor Szott)- 8.

W tabeli po 5 rozegranych 
kolejkach prowadzi drużyna 
IKEA 13 punktów, przed Wel-
ltonem i zespołem Balda po 
10 punktów.

Zapraszamy na kolejny 
dzień rozgrywek – 26 lutego 
od godziny 14.00.

Organizatorem rozgrywek 
jest Zbąszyńskie Centrum 
sportu, Turystyki i Rekreacji.

Międzyrzecz wspólnie dla Mai Tomczak 
ze Zbąszynia

„Powrót z piekła” Magdaleny Kawki 
– spotkanie DKK dla dorosłych w bibliotece 

w Trzcielu

Zakładowe Rozgrywki i Piłki 
Nożnej Halowej

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
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Poprzedni felieton zakoń-
czyłem taką oto obserwacją 
motoryzacyjnego rynku 
europejskiego -  w związku 
z ogromnym niedoborem 
nowych aut, zaczął się 
gwałtownie rozwijać zupeł-
nie nowy trend w handlu 
samochodami. A cóż to za 
tajemniczy trend? Jeszcze 
małe sprostowanie, to nie je-
den trend, a dwa. Pierwszy... 
dość oczywisty, to ogromne 
zainteresowanie autami 
używanymi.

Jeszcze kilkanaście miesię-
cy temu w samochodach 
z drugiej ręki można było 
dosłownie przebierać jak 
w przysłowiowych ulęgał-
kach. Zalegały place, a oferty 
w przypadku niektórych mo-
deli można było liczyć w ty-
siącach. Mogliśmy przebierać 
w   silnikach, pojemnościach, 
mocach, kolorze nadwo-
zia i tapicerki i co oczywiste 
w cenach i rocznikach. Prze-
glądaliśmy portale krajowe 
i zagraniczne. Często zama-
wiano nawet konkretne auto 
w innym kraju i transport do 
Polski zlecano wyspecjalizo-
wanym firmom. Oczywiście 
praktycznie każde używane 
auto wymaga jakiejś inwesty-
cji finansowej, ale wyspecjali-
zowanych w tym warsztatów 
nie brakuje. Jednak narasta-
jące trudności w produkcji, 
a co za tym idzie i w ofercie 
handlowej nowych pojaz-
dów, spowodowały niezwy-
kle intensywny obrót autami 
używanymi. W przypadku 
niektórych modeli i roczni-
ków także i tych aut zaczęło 
na naszym rynku brakować. 
Cóż okazało się, że w wielu 
przedsiębiorstwach zarówno 
w Polsce jak i w innych kra-
jach europejskich, czas użyt-
kowania pojazdów firmowych 
zaczął się wydłużać.  Skoro 
nie możemy od ręki kupić nic 

nowego to jeszcze na rok, dwa 
pozostańmy z tym taborem, 
który mamy. A w przypadku 
Polski na 100% obrotu rocz-
nego nowymi autami aż 80% 
przypada na firmy! To ogrom-
ny odsetek.

Również i klienci indywi-
dualni  w dużej części posta-
nowili zaczekać z wymianą 
samochodu. Z kolei ci, którzy 
zdecydowali się już na zakup 
stanęli przed problemem wy-
dłużających się kolejek po 
odbiór nowego auta. W przy-
padku niektórych modeli to 
obecnie nawet ponad rok. Za-
tem co prawda dokonali za-
kupu, ale „stary” samochód 
nadal pozostał w użyciu. Do 
tego doszedł jeszcze jeden 
aspekt, zarówno ceny nowych 
pojazdów jaki i ceny aut z dru-
giej ręki zaczęły gwałtownie 
rosnąć. Cóż wszystko zweryfi-
kował rynek i to nie tylko ten 
gotowych już produktów, ale 
także surowców, i podzespo-
łów elektronicznych. Na to 
wszystko nałożyły się przepi-
sy choćby tylko te w Europie 
wręcz zmuszające produ-
centów do oferowania coraz 
większej ilości modeli z na-
pędem elektrycznym. W jed-
nym z kolejnych felietonów 
zajmiemy się produkcją aut 
elektrycznych i ogromnych 
wyzwań finansowych stają-
cych przed koncernami.   

Teraz jednak powróćmy do 

naszego dzisiejszego tema-
tu. Powiedziałem, że są dwa 
nowe trendy w handlu samo-
chodami w Europie. Pierwszy 
już znamy, a drugi? To coś 
czego byśmy się na pewno 
nie spodziewali. Ale po kolei. 
Jeśli decydujemy się na zakup 
używanego auta, to na czy 
nam nam najbardziej zależy? 
Oczywiście na tym by stan 
samochodu był jak najlepszy, 
żebyśmy nie musieli już na 
początku zbyt wiele inwesto-
wać w przeróżne remonty. 
Stąd mamy jeszcze jedną al-
ternatywę zakupu. Zaglądamy 
wtedy do dealerów, którzy 
oferują często auta pozosta-
wione przez klientów odbie-
rających nowe pojazdy. Zda-
rza się że w tym przypadku 
możemy liczyć nawet na kil-
kumiesięczne gwarancję jeśli 
auto ma mały przebieg i było 
krótko użytkowane. Ale to nie 
koniec propozycji aut uży-
wanych oferowanych przez 
przedstawicieli producentów. 
Otóż pojawiło się zjawisko, 
któremu wielu analityków 
rynku wróży wielki sukces. 
Mianowicie za gruntowne 
odnawianie używanych aut 
zabrały się...koncerny samo-
chodowe. Wydawałoby się, że 
to absurd, przecież oni powin-
ni zajmować się produkcją, in-
nowacjami, opracowywaniem 
nowych modeli i rozwiązań 
technicznych. W pewnym 

sensie z tego nie zrezygnowa-
li, ale w niektórych przypad-
kach postanowili zaoferować 
to, co wyprodukowali kilka lat 
temu i nie jest to jakiś margi-
nes, niewielka ilość aut, wręcz 
przeciwnie.

Zaczęło się od dużych grup 
dealerskich. Pomysł w krótkim 
czasie zaowocował powsta-
niem kilku centrów w różnych 
krajach. Auta odnawia się tam 
nie tylko profesjonalnie, ale 
i precyzyjnie. Zaczyna się od 
fotografowania i skanowania 
pojazdu, oceny nadwozia, po-
włoki lakierniczej, wnętrza, 
podwozia i stanu technicz-
nego podzespołów. Potem 
przystępuje się do pracy, która 
trwa około 8 dni.

Pierwszą firmą produkującą 
auta i poważnie zaangażowa-
ną w ten pomysł jest Renault. 
Interes tak dobrze się roz-
kręcił, że w chwili gdy wiele 
koncernów motoryzacyjnych 
stoi przed dramatyczną decy-
zją zwalniania pracowników, 
Renault planuje zatrudnić 
dodatkowo kilka tys. ludzi. 
W dodatku opłacalność rege-
neracji pojazdów, jest obecnie 
bardziej dochodowa niż ich... 
produkcja. Tak odnawiane 
auta w Europie liczone są już 
w dziesiątkach tysięcy sztuk. 
Ostatnio prezes wielkiego 
koncernu Stellantis poinfor-
mował że jego firma, która 
także zaczęła już odnawiać 
aut, w najbliższym czasie 
przystępuje do uruchomienia 
na wielką skalę takich właśnie 
linii. Stellantis na takie auta 
daje dwuletnią gwarancję.

Cóż nie tak miało być.  Nie 
takiej motoryzacji spodziewa-
liśmy się w drugiej dekadzie 
XXI wieku. Niestety okolicz-
ności dość mocno i niespo-
dziewanie zweryfikowały 
nasze oczekiwania i musimy 
sobie z tym jakoś poradzić.

Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

W tymroku 30 stycznia po raz 
trzydziesty, zagrałaWielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy.Jak co roku od 25-ciu lat 
Klub Honorowych Dawców 
Krwi „GOŚLINIACY” w Muro-
wanej Goślinie prowadzi akcję 
poboru krwi czyli  najcenniej-
szego leku niezbędnego dla 
ratowania życia ludzkiego.W 
tym roku punkt poboru krwi 
był w Szkole Podstawowej nr 
2 na osiedlu Zielone Wzgórza. 
Dzięki zaangażowaniu Zarzą-
du Klubu, którego prezesem 
jest Stanisław Woźniak akcja 
przebiegła bardzo sprawnie. 
Do oddania krwi zgłosiły się 
94 osoby, lecz po badaniach 
lekarskich zakwalifikowało 
się 68 osób, w tym roku przez 
pandemięniestety uczestni-
czyło mniej osób. Dodajmy 
jeszcze, że osoby które po raz 

pierwszy zdecydowały się na 
oddanie tego cennego leku, 
a było ich dziewięcioro zo-
stali obdarowani tortami z 
goślińskich cukierni Państwa 
Warzybok, i Państwa Piętki. 
Do banku szpiku kostnego 
zarejestrowało się pięć osób. 
Łącznie w dwóch Ambulan-
sach pobrano blisko 30 li-
trów krwi. Koordynator akcji 
Prezes Klubu „GOŚLINIACY” 
bardzo dziękuje: Pizzerie So-
rento, Pizzerie Angelo, SM 
Zielone Wzgórza, firmę Spoko 
i Regionalne Centrum Krwio-
dawstwai Krwiolecznictwa 
w Poznaniuza wsparcie tego 
szczytnego celu. W czasie ak-
cji zbierano również nakrętki 
dla chorego KamilaBałażykaz 
przeznaczeniem na turnus re-
habilitacyjny. 

Tekst i zdj.: Hieronim Dymalski

Nie tak miało być Gośliniacy dla WOŚP

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
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Miejska Rada Seniorów w Po-
znaniu spotyka się co dwa ty-
godnie i mimo posiedzeń 
w trybie zdalnymz uwagi na 
obostrzenia związane z sytu-
acją epidemiologiczną, cały 
czas monitoruje na bieżąco 
sytuację starszych mieszkań-
ców miasta. W kraju liczba 
osób w wieku 60 lat i więcej 
przekroczyła 9,7 mln. Odse-
tek osób starszych w populacji 
Polski osiągnął poziom 25,3% 
i podobnie jest w Poznaniu. 
Tendencja wzrostu liczby 
osób poprodukcyjnych jest 
stała i przewiduje się, że ok. 
2030 r. przekroczy 30 %. Po-
woduje to wzrost zaintereso-
wania, potrzeby zapewnienia 
najbardziej godnych warun-
ków życia, w tym zwiększenia 
zapotrzebowania na wszelkie 
usługi opiekuńcze.

Posiedzenie Miejskiej Rady 
Seniorów odbyło się zdalnie 

za pośrednictwem platfor-
my Zoom. Członkowie Rady 
po zapoznaniu się z aktu-
alną sytuacją pandemiczną 
w Poznaniu, zajęli się tym 
razem Dziennymi Doma-
mi Pomocy Społecznej iO-
środkamiwytchnieniowymi. 
W Poznaniu działa Zespół 
Dziennych Domów Pomocy, 
jako miejska jednostka orga-
nizacyjna pomocy społecz-
nej. Zespół jest ośrodkiem 
wsparcia przeznaczonym dla 
osób, które z powodu choro-
by, niepełnosprawności lub 
wieku wymagają częściowej 
opieki i pomocy w zaspoka-
janiu niezbędnych potrzeb 
życiowych, a którym rodzi-
na takiej pomocy nie może 
zapewnić. W pięciu filiach, 
zlokalizowanych w różnych 
rejonach miasta, może brać 
udział 350 osób.Osoby zain-
teresowane zgłaszają się same 

lub są zgłaszane przez rodzi-
nę. Następnie, po otrzymaniu 
skierowania od Filii Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu właściwej dla 
miejsca zamieszkania osoby 
zainteresowanej, przyjmo-
wane są do Dziennego Domu 
Pomocypo przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego. 
Pobyt i wyżywienie w Dzien-
nych Domach Pomocy jest 
odpłatny, aodpłatność usta-
lana jest indywidualnie po 
przeprowadzeniu wywiadu 
z uwzględnieniem dochodów 
i wydatków osoby ubiegają-
cej się o pobyt. Ważne jest by 
udokumentować ponoszone 
koszty związane np.: z lecze-
niem. Dzięki temu można 
ubiegać się o częściowe lub 
całkowite zwolnienie z od-
płatności za pobyt.

Kolejnym tematem było 
przedstawienie działalności 

ośrodków wytchnieniowy-
chi środowiskowych domów 
samopomocy, które działają 
przy znacznym udziale środ-
ków budżetowych Miasta 
Poznania. Jednym z nich jest 
Senioralny Dom Krótkiego 
Pobytu PETRA,wspierający 
opiekunów faktycznych osób 
starszych niesamodzielnych 
zapewniając profesjonal-
ną opiekę dzienną i zajęcia 
usprawniające dla seniorów 
znajdujących się pod ich opie-
ką. Domownicy przyjmowani 
są pod opiekę w sytuacjach, 
gdy opiekunowie z różnych 
przyczyn nie mogą zapewnić 
opieki.Również cenną pomo-
cą służy Wielkopolskie Sto-
warzyszenie Alzheimerow-
skie działające od 2004 roku 
niosące wszechstronną po-
moc dla chorych, ich opieku-
nów i rodzin, oraz wszystkich 
osób dotkniętych problemem 

choroby Alzheimera. Pojawie-
nie się choroby Alzheimera 
w najbliższym otoczeniu naj-
częściej wzbudza paraliżują-
cy lęk. Lęk tym silniejszy, że 
towarzyszy mu poczucie bez-
radności wobec nieuchronne-
go rozwoju choroby. Mimo że 
choroba Alzheimera nie jest 
uleczalna, można zrobić wie-
le, by złagodzić jej przebieg 
i nie dopuścić do drastycznego 
pogorszenia jakości życia cho-
rego i jego najbliższych.Wraz 
z postępem choroby pojawia 
się konieczność poświęcania 
podopiecznemu coraz więk-

szej ilości czasu, co zawsze 
niesie za sobą reorganizację 
życia rodzinnego. W końcowej 
fazie choroby niezbędne staje 
się zapewnienie całodobowej 
opieki nad chorym.

Na tym posiedzeniu MRS 
podjęła także uchwałę po spo-
tkaniu z Zarządem Towarzy-
stwa Uniwersytetu III wieku. 
Miejska Rada Seniorów po-
stanawia wesprzeć działania 
Towarzystwa Uniwersytet III 
Wieku poprzez:- sformułowa-
nie wniosku do władz miasta 
o wyróżnieniu zadania „edu-
kacja senioralna” w miejskim, 
programie współdziałania 
z organizacjami pozarządo-
wymi, postulowanie zmniej-
szenia wysokości czynszu za 
lokale wynajmowane w ZKZL 
przez stowarzyszenia, któ-
rych dochody zostały znacz-
nie obniżone przez pandemię.

Roman Szymański

Miejska Rada Seniorów – pracuje…

Zgodnie z ustawą o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
świadczenia te podlegają co-
rocznie waloryzacji od 1 mar-
ca. Wskaźnik waloryzacji to 
średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsump-
cyjnych w poprzednim roku 
kalendarzowym, zwiększony 
o co najmniej 20 proc. real-
nego wzrostu przeciętnego 
wynagrodzenia w poprzed-
nim roku kalendarzowym. 
W przyjętej przez Sejm usta-
wie budżetowej na 2022 r. 
przyjęto wskaźnik walory-
zacji emerytur i rent w wy-
sokości 104,89 proc. Jednak 
ze względu m.in. na wzrost 
inflacji, rzeczywisty wskaź-
nik waloryzacji będzie różnić 
się od prognozowanego. Szef 
rządu na konferencji praso-
wej przekazał, że emerytury 
i renty w 2022 roku wzro-
sną o 7 proc. To oznacza, że 
wskaźnik waloryzacji rent 
i emerytur w 2022 r. wynie-
sie 107 proc., co stanowi, że 
najniższa emerytura w 2022 
roku (od 1 marca) wynosi 
1338,44 zł brutto. Z kolei naj-
niższa renta z tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy 
wzrośnie z kwoty 938,16 zł do 
1003,83 zł.Koszt waloryzacji 
rent i emerytur w 2022 r. wy-
niesie około 18 mld zł.

W tym roku emeryci otrzy-
mają poza 13 emeryturą rów-

nież 14 emeryturę, która mia-
ła być tylko jednorazowym 
świadczeniem w 2021 r. 

Wg wypowiedzi Premiera 
stanie się to „jesienią lub póź-
nym latem” i będzie wypłaca-
na na podobnych zasadach, 
jak w roku ubiegłym. 

W 2021 r. stanowiła ona 
równowartość minimalnej 
emerytury, cooznaczałoby 
1217,98 zł na rękę w tym roku. 
Przy wypłacie „czternastek” 
obowiązuje jednak próg do-
chodowy.W pełnej wysoko-
ści dodatkowe świadczenie 
otrzymali w 2021 r. tylko-
emeryci ze świadczeniami do 
2,9 tys. zł brutto.W przypad-
ku wyższych świadczeń obo-
wiązywała zasada „złotówka 
za złotówkę”. 

To oznacza, że 14. emery-
tura została pomniejszona 
o tyle, o ile przekroczony 
został próg dochodowy. Na 
przykład emeryt ze świad-
czeniem 3,4 tys. zł w takim 
przypadku otrzyma „czter-
nastkę” o 500 zł niższą.

Każda dodatkowa zło-
tówka w budżecie seniora 
stanowi wsparcie i zapewne 
seniorzy to docenią, jednak 
czy zrekompensuje w całości 
wzrost kosztów utrzymania 
przy dodatkowo galopującej 
inflacji, nikt dzisiaj nie jest 
w stanie odpowiedzieć. Miej-
my nadzieję, że tak będzie…

Roman Szymański

Emerytury 2022 r.

W kraju liczba osób w 
wieku 60 lat i więcej 
przekroczyła 9,7 mln. 
Odsetek osób starszych 
w populacji Polski osią-
gnął poziom 25,3%

„
Wyróżnienie dla odważnego dziennikarstwa: można zgłaszać 

swoje prace w trzydziestej edycji konkursu im. Lorenza Natalego
Można zgłaszać swoje pra-
ce w unijnym konkursie dla 
dziennikarzy im. Lorenza 
Natalego (#NataliPrize). W 
konkursie, którego trzydzie-
sta edycja odbędzie się w tym 
roku, nagradzani są dzienni-
karze piszący na tematy ta-
kie jak nierówność, ubóstwo, 
zmiana klimatu, edukacja, 
migracja, zatrudnienie, cy-
fryzacja, opieka zdrowotna, 
pokój, demokracja i pra-
wa człowieka. Komisarz do 
spraw partnerstw między-
narodowych Jutta Urpilainen 
powiedziała: Konkurs im. 
Lorenza Natalego obchodzi 
30-stą rocznicę. Regres de-
mokracji, jakiego doświad-
czyliśmy podczas pandemii, 
zagrożenia hybrydowe, dez-
informacja i kurcząca się 
przestrzeń dla społeczeń-
stwa obywatelskiego to nie-
pokojące zjawiska, którymi 
zajmują się odważni dzienni-
karze. Podczas grudniowego 
szczytu na rzecz demokracji 
UE pokazała, że jest zdecydo-

wanym zwolennikiem pod-
stawowych swobód i wspiera 
tych,którzy je bronią nawet 
jeśli wiąże się to dla nich z 
ogromnym ryzykiem. Nagro-
da im. Lorenza Natalego to 
symbol naszego wsparcia dla 
osób, które udzielają głosu 
tym, którym ten głos odebra-
no i wydobywają prawdę na 
światło dzienne.

Warunki przyjmowania zgłoszeń
Dziennikarze mogą zgłosić 

swoje prace w formie pisem-
nej, audio i wideo w jednej z 
trzech poniższych kategorii:

a Nagroda Grand Prix: za 
materiały opublikowane w 
mediach z siedzibą w jednym 
z krajów partnerskich Unii 
Europejskiej.

a Nagroda Europa: za ma-
teriały opublikowane w me-
diach z siedzibą w Unii Euro-
pejskiej.

a Nagroda dla młodych 
dziennikarzy: za materiały 
autorstwa dziennikarzy do 
30. roku życia opublikowane 

w mediach z siedzibą w Unii 
Europejskiej lub w jednym z 
jej krajów partnerskich.

Zgłoszenia należy prze-
syłać online w jednym z pię-
ciu akceptowanych języków 
(angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, portugalskim 
lub niemieckim) do 31 marca 
2022 r. do godz. 23:59 cza-
su środkowoeuropejskiego 
(CET).

Wybór laureatów
Jury składające się ze zna-

nych dziennikarzy i spe-
cjalistów ds. rozwoju mię-
dzynarodowego z całego 
świata wyłoni zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach. 
Każdy z nich otrzyma 10 tys. 
euro nagrody. Zwycięzca w 
kategorii młodych dzienni-
karzy dodatkowo otrzyma 
ofertę praktyki zawodowej w 
mediach partnerskich.

Lista zwycięzców zosta-
nie ogłoszona w czasie cere-
monii rozdania nagród im. 
Lorenza Natalego podczas 

Europejskich Dni Rozwoju, 
które odbędą się w dniach 14-
15 czerwca 2022 r.

Kontekst
Nagroda nosi imię Loren-

za Natalego, byłego europej-
skiego komisarza ds. rozwoju 
i zagorzałego orędownika 
wolności słowa, demokracji 
i praw człowieka. Od trzech 
dekad sposobem uczczenia 
pamięci o nim jest nagradza-
nie dziennikarzy, których 
teksty rzucają światło na 
wspólne wyzwania, którym 
czoła stawić muszą nasza 
planeta i jej mieszkańcy oraz 
które stanowią inspirację do 
zmian.

Nagroda powstała z inicja-
tywy Komisji Europejskiej w 
1992 r. z myślą o wyróżnieniu 
i uhonorowaniu dziennika-
rzy, którzy publikują ma-
teriały wysokiej jakości na 
tematy związane z trwałym 
rozwojem sprzyjającym włą-
czeniu.

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zatrudnię pracownika do myjni samochodowej 
na dobrych warunkach - GRADOWICE

Kontakt: 604 347 452
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12 i 13 lutego w hali Gminne-
go Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Dopiewie odbyły się 
turnieje finałowe XX Grand 
Prix w piłce nożnej ORLIKÓW 
i ŻAKÓW o puchar Prezesa 
Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej Pawła Wojtali-
,pod honorowym patronatem 
Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego oraz Wój-
ta Gminy Dopiewo dr Pawła 
Przepióry. 

12.02 rozegrane zostały 
zawody Orlikówz udziałem 8 
drużyn, które miesiąc wcze-
śniej wystąpiły w komplecie 
także w I turnieju cyklu GP. 
W wyniku losowania zostały 
one podzielone na dwie gru-
py, a rozstawione były 2 naj-
lepsze z nich w styczniowym 
turnieju, tj. AP Reissa Kościan 
I oraz AP Wilki Dąbrówka. 
Obie te drużyny wygrały 
swoje grupy – Wilki pokonały 
7:0 KS Koronę Zakrzewo, 5:0 
KS Orkan Konarzewo oraz 5:0 
AP Reissa Kościan II, która 
zajęła 2 miejsce w gr. A. Z ko-
lei AP Reissa Kościan I w gr. 
B wygrała 7:0 z Canarinhos 
Skórzewo i 5:1 z UKS Lider 
Swarzędz oraz zremisowała 
0:0 z drugą w tabeli Akade-
mią GKS Dopiewo. W I półfi-
nale (2B-1A)  gospodarze po-
konali zespół z Dąbrówki 2:1, 
w drugim (1B-2A) - który był 
derbami Kościana – pierw-
szy zespół AP Reissa (rocznik 
2011) pokonał młodszych ko-
legów klubowych 4:0. W me-
czach finałowych doszło za-
tem do rewanżów za mecze 
grupowe. W pojedynku o 3 
miejsce AP Wilki Dąbrówka 
(trener Marcin Jóźwiak) po-
nownie wygrała z drugim 
zespołem z Kościana (opie-

kun Anna Donat) – tym ra-
zem 3:1, natomiast w finale 
podopieczni trenera Adriana 
Mankiewicza z Dopiewa 4:0 
pokonali zwycięzców stycz-
niowego turnieju AP Reissa 
Kościan I, trenowanych przez 
Tomasza Woźniaka. Kolej-
ne miejsca w turnieju zajęli: 
5. UKS LIDER SWARZĘDZ 
(trener Adrian Małek), 6. KS 
ORKAN KONARZEWO (Da-
mian Ciesielski), 7. KS CANA-
RINHOS SKÓRZEWO(Marcel 
Szymkowiak), 8. KS KORONA 
ZAKRZEWO (Tomasz Jusz-
czak). Najmłodszymi zawod-
nikami w II zawodach GP 
byli Kacper Kamiński i Eryk 
Mrówka z Konarzewa (rocz-
nik 2013), w hali GO-
SiR razem z chłopcami 
jako kapitanki zagrały 
też 2 dziewczyny: Zofia 
Pustkowiak (Korona Za-
krzewo) i Amelia Tyma 
z Orkanu, którastrzeliła 
nawet 1 gola. Warto też 
zauważyć, że łącznie 
w 18 meczach Orlików 
12.02 padły aż 82 bram-
ki!

Najlepszym zawodni-
kiem II turnieju, którego ar-
bitrami byli Michał Głomski 
i Bartłomiej Głowicki z Kole-
gium Sędziów WZPN, został 
wybrany Jakub Malanowski 
– zdobywca w 4 meczach aż 
9 z 10 bramek dla UKS Li-
der Swarzędz, a najlepszym 
bramkarzem – Aleksander 
Berczyński z AP Wilki Dą-
brówka, który w 5 spotka-
niach puścił tylko 3 gole.Na-
grody dla nich, wszystkich 
trenerów oraz pierwszych 
3 drużyn wręczyli Prezes 
Wielkopolskiego Związku 
Piłki Nożnej Paweł Wojtala 

i dyrektor GOSiR w Dopie-
wie Marcin Napierała. Na-
grodzili oni prezentami od 
Starostwa Powiatowego 
i trofeami WZPN także 3 naj-
lepsze zespoły w klasyfikacji 
generalnej całego cyklu GP 
(AP Reissa Kościan I – 22 pkt., 
Akademia GKS Dopiewo – 20 
pkt., AP Wilki Dąbrówka – 
18 pkt.) oraz wyróżnionych 
piłkarzy. Najlepszym bram-
karzem cyklu GP uznano 
Borysa Czyżewskiego z Do-
piewa, który w całej imprezie 
puścił 6 bramek (w tym tylko 
2 w turnieju finałowym!), 
najlepszym zawodnikiem – 
Antoniego Janiaka - kapitana 
gospodarzy, zdobywcę 8 goli 

(po 4 w każdym turnieju), 
a królem strzelcówGP Orli-
ków został Marcel Skórzanek 
z AP Reissa Kościan I – zdo-
bywca 16 bramek, w tym aż 
9 w zawodach finałowych! 
Warto podkreślić, że świet-
nie w GP spisali się także 
snajperzy z drugiego zespołu 
Kościana – Oliwier Krauze (10 
goli w cyklu) i Wojciech Krę-
glewski (8 bramek). 

13.02 w hali GOSiR rywa-
lizowało 10 drużyn Żaków.
Po rozegraniu 20 meczów 
grupowych, które prowadzili 
Szymon Lizak i Damian Jan-

kowski z Kolegium Sędziów 
WZPN, do półfinału z gru-
py A awansowalizdobywcy 
10 pkt.: AP Wilki Dąbrówka 
(stosunek bramek 9:1) i Aka-
demia GKS Dopiewo (6:1), 
wyprzedzając Canarinhos 
Skórzewo I (trener Adrian 
Banasiak) – 6 pkt., AP Reissa 
Kościan I (T. Woźniak) – 3 pkt. 
i Zbąszynecką Akademię Pił-
karską II (Przemysław i Kata-
rzyna Borkowscy) – 0 pkt., 
która po raz pierwszy wzięła 
udziału w turnieju GP. Grupę 
B z kompletem 4 zwycięstw 
wygrał KS Canarinhos Skó-
rzewo II (trener A. Banasiak) 
– 12 pkt., przed ZAP Zbąszy-
nek I (Paweł Rucioch i Marcin 

Michalak) – 9 pkt., AP Re-
issa Kościan II (Mateusz 
Fikert) – 4 pkt., KS Koro-
na Zakrzewo (Krzysztof 
Paczkowski – startowali 
I raz w GP) – 3 pkt. i  KS 
Orkan Konarzewo (Aleks 
Glabus) – 1 pkt.

W półfinałach zwy-
cięzcy grup ulegli swoim 
przeciwnikom – Skórze-
wo II poległo 0:3 w me-
czu z Dopiewem, nato-

miast Dąbrówka (trener M. 
Jóźwiak) po bezbramkowym 
remisie w regulaminowych 
10 minutach gry, przegrała 
w serii rzutów karnych 0:2 ze 
Zbąszynkiem I. Także w me-
czu o III miejsce do wyłonie-
nia zwycięzcy potrzebne były 
„karne”. Po remisie 1:1, lepiej 
wykonała je drużynaSkórze-
wo II, pokonując AP Wilki 
Dąbrówka 2:1. Ciekawostką 
turnieju finałowego był fakt, 
że każdy z 5 zgłoszonych 
zawodników Canarinhos II 
zdobył w zawodach przy-
najmniej 1 gola!W turnieju 

Żaków, podobnie jak dzień 
wcześniej w kat. Orlików, 
najlepsza okazała się dru-
żyna gospodarzy z Dopiewa 
(trener Jarosław Zawadzki), 
pokonując w finale I drużynę 
z woj. Lubuskiego 1:0. Kolej-
ne miejsca w II turnieju XX 
Grand Prix Żaków o Puchar 
Prezesa WZPN pod hono-
rowym patronatem Wójta 
Gminy Dopiewo zajęli: 5. AP 
REISSA KOŚCIAN II , 6. KS 
CANARINHOS SKÓRZEWO 
I, 7. AP REISSA KOŚCIAN 
I (zwycięzcy I turnieju), 8. 
KS KORONA ZAKRZEWO, 
9. ZAP ZBĄSZYNEK II, 10. 
KS ORKAN KONARZEWO (3 
miejsce w I turnieju). Warto 
podkreślić, że w tym zespole 
wystąpiło aż 3 zawodników 
z rocznika 2015 oraz 1 dziew-
czyna – Amelia Tyma, która 
podobnie jak dzień wcześniej 
w zawodach Orlików, znowu 
zdobyła bramkę!Oprócz niej 
w turnieju zagrały jeszcze 2 
inne piłkarki – Aneta Suchoc-
ka (rocznik 2015 z Kościana I) 
i Zuzanna Borkowska (kapi-
tan ZAP Zbąszynek – rocznik 
2014). W zespole z woj. Lubu-
skiego obok niej zagrało m.in. 
kolejnych 2 zawodników 
z rocznika 2015, w tym brat 
Ksawery. 

Najlepszym zawodnikiem 
imprezy, został wybrany 
zdobywca 4 goli dla AP Wilki 
Dąbrówka Leon Janiszewski, 
a bramkarzem – Michał Ga-
bryel z Akademii GKS Do-
piewo, który puścił tylko 1 
bramkę w 6 meczach!Otrzy-
mali oniz rąk Wójta Gminy 
Dopiewo dr Pawła Przepióry 
oraz przedstawiciela PZPN 
i WZPN Jakuba Wojtkowiaka, 
oryginalne statuetki i atrak-

cyjne nagrody rzeczowe. Na-
grody i trofea otrzymali tak-
że zawodnicy 3 najlepszych 
drużyn w II turnieju oraz 
w całym cyklu GP, tj. Zbąszy-
necka Akademia Piłkarska 
I – 20 pkt., Akademia GKS 
Dopiewo – 18 pkt., AP Reissa 
Kościan I.Królem strzelców 
XX GP Żaków został Patryk 
Grys - zdobywca 9 goli dla AP 
Reissa Kościan I, najlepszym 
bramkarzem wybrano Woj-
ciecha Miśkiewicza z ZAP 
Zbąszynek I, który puścił tyl-
ko po 2 gole w I i II turnieju, 
a najlepszym zawodnikiem 
– Milana Wolnego, autora 7 
bramek dla drużyny z Dopie-
wa.

Wyniki i zdjęcia z obu tur-
niejów finałowych XX Jubile-
uszowego Grand Prix w piłce 
nożnej Orlików i Żaków zna-
leźć można na stronie www.
gosir@dopiewo.pl. Kolejna 
duża impreza piłkarska, nie-
stety także bez obecności wi-
dzów, ma odbyć się w GOSiR 
w Dopiewie 27 lutego – będzie 
to turniej halowej piłki noż-
nej drużyn niezrzeszonych, 
a tydzień później, tj. 6 mar-
ca, planowany jest rodzinny 
turniej piłki nożnej TATA 
CUP. Organizatorzy już teraz 
oczekują na zgłoszenia od 
chętnych piłkarzy-amatorów 
na e-mail: gosir@dopiewo.
pl, bowiem warunkiem do  
przeprowadzenia tych im-
prez będzie zgłoszenie się po 
min. 6 zespołów.  Wpisowe 
za drużynę wyniesie 200 zł, 
szczegółowy Regulamin obu 
turniejów będzie wkrótce 
dostępny na stronie www.go-
sir@dopiewo.pl.  

Opracował: Mariusz Frąckowiak 
(GOSiR w Dopiewie)

Turnieje finałowe GP pod dyktando gospodarzy

Żaki

Orliki

GMINA DOPIeWO
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Nowe prawo oświatowe 
będzie buforem bezpieczeń-
stwa dla dyrektorów szkół. 
To opinia nowej wicewoje-
wody wielkopolskiej o tak 
zwanym LEX Czarnek. 

Beata Maszewska w poran-
nej rozmowie Radia Poznań 
zastrzegła, że nie omawia 
zapisów prawa oświatowego, 
które jeszcze nie obowiązuje, 
ale ogólnie ustosunkowała się 
tylko do jednej rzeczy.

Obecny stan legislacyjny, 
to oczekiwanie na podpis 
pana prezydenta. Zatem tro-
szeczkę czekamy. Ogólnie tyl-
ko mogę ustosunkować się do 
jednej rzeczy, że uważam, że 
ustawa ta przywróci pewną 
równowagę prawną Kurato-
rium Oświaty, która została 
zachwiania jakiś czas temu 
i moim zdaniem stanowić 
ona może pewien bufor bez-
pieczeństwa dla dyrektorów 
szkół, zwłaszcza tych dyrek-
torów, którzy dotąd mieli od-
rębne zdanie aniżeli ich organ 
prowadzący - mówi Beata Ma-
szewska.

Zdaniem Beaty Maszew-
skiej zapisy ustawy dadzą dy-
rektorom większe bezpieczeń-
stwo na stanowisku. „A jeśli 
chodzi o rodziców, to myślę, 
że ustawa może pobudzić ich 
większe zainteresowanie się 
działalnością szkoły” - dodała 
wicewojewoda.

Poniżej cała rozmowa w audy-
cji Kluczowy Temat:
Łukasz Kaźmierczak: To 
jeszcze gwoli uzupełnienia 
objęła pani stanowisko dru-
giego wicewojewody, wakat 
był od lipca ubiegłego roku, 
kiedy Maciej Bieniek zrezy-
gnował ze stanowiska. Pani 
od tygodnia jest nowym wi-
cewojewodą wielkopolskim 
i tak się zastanawiam, czy 
przejęła pani bez zastano-
wienia czy jednak poprosiła 
o chwilę do namysłu to sta-
nowisko?
Beata Maszewska: Oczywiście 
zastanawiałam się przez pe-
wien okres czasu.

Ile sobie pani dała czasu?
Ten czas trwał około trzech 
tygodni.

To jest ciężka decyzja tak na-
prawdę, bo zupełnie zmienia 
pani swoje życie zawodowe.
Zdecydowanie tak.

Pewnie niejedna osoba pyta-
ła panią, dlaczego wojewoda 
Michał Zieliński wybrał wła-
śnie panią na to stanowisko 
i ja to pytanie muszę zadać, 
czy pani wie, dlaczego woje-
woda zapukał do pani?
Panie redaktorze, myślę, że 
o tym, że to właśnie ja otrzy-
małam kredyt zaufania od 
pana wojewody, zdecydowa-
ło chyba moje doświadcze-
nie, ponieważ największy z 6 
sektorów przydzielony mi do 
pełnienia nadzoru, to nadzór 
nad Wielkopolskim Kurato-
rium Oświaty, czyli wielko-
polską oświatą.

Po prostu oświata.
A w tej dziedzinie mam przede 
wszystkim właściwe kompe-
tencje i praktykę.

Ja może powiem - całe życie 
w oświacie tak naprawdę.
Tak, potwierdzam, właśnie 
tak.

Zaczęła  pani  jako  nauczy-
cielka matematyki.
Dokładnie, zaczęłam jako na-
uczyciel matematyki i dlatego 
te kompetencje są spojrzeniem 
na oświatę z pozycji zarówno 
nauczyciela, poprzez spojrze-
nie dyrektora po wizytatora 
Kuratorium Oświaty i przez 
lata oczywiście doskonaliłam 
swoje umiejętności w zakre-
sie zarządzania, w zakresie 
znajomości prawa oświato-
wego, dydaktyki, ale także 
wzmacniania tzw. umiejętno-
ści miękkich, czyli uważnego 
słuchania, komunikatywno-
ści, sprawnego zarządzania 
czasem czy rzecz działania 
na rzecz wspólnego dobra. 
A ponadto, panie redaktorze, 
muszę to podkreślić, że cieszę 
się poparciem Stowarzyszenia 
OdNowa oraz PiS, a rekomen-
dowana do pana premiera by-
łam przez pana ministra Grze-
gorza Piechowiaka.

To są zawsze polityczne sta-
nowiska, więc nie mamy co 
do tego wątpliwości. Pytanie 
jest takie, czy nie boi się pani 
trochę zamienić tego świata 
szkolnego, jednak bezpiecz-
nego - teraz była pani przez 
kilkanaście lat dyrektorem 
Szkoły Podstawowej, to jest 
jednak stanowisko, na któ-
rym można pracować wła-
ściwie do końca, a idzie teraz 
pani na stanowisko politycz-
ne. Wojewodą się nie jest, 
tylko bywa i można to stano-
wisko po prostu stracić. Pani 
wyszła ze strefy komfortu, 
można by było powiedzieć.
To tutaj zacytuję naszą no-
blistkę Wiesławę Szymborską: 
Nic nie zdarza się dwa razy. 
I nie zdarzy.

Taka szansa, tak to pani po-
traktowała.
Tak. Wydaje mi się, że jeżeli 
można coś zrobić dla rozwoju 
naszej pięknej Wielkopolski, 
chociażby w zakresie oświaty, 
to dlaczego nie.

Czyli wojewoda powiedział: 
pani dyrektor bardzo proszę, 
zapraszam na nasz pokład, 
będzie się pani zajmowała 
przede wszystkim oświatą.
Przede wszystkim oświatą.

Ale jest trochę ważnych 
dziedzin, którymi wojewoda 
wielkopolski się zajmuje, to 
znaczy, że Michał Zieliński 
mówi tak: teraz oświata to 
będzie takie moje oczko gło-
wie czy jedna z najważniej-
szych rzeczy, którą powinien 
się zajmować Urząd Woje-
wódzki?
Urząd Wojewódzki zajmuje 
się wieloma sprawami, przede 
wszystkim Wielkopolska jest 
ogromnym województwem, 
więc tych spraw jest prze-
ogromnie dużo. Myślę, że pan 
wojewoda wszystkie sekto-
ry traktuje bardzo poważnie 
i bardzo odpowiedzialnie.

Ale bierze jako wicewojewo-
dę kogoś, kto jest wprost ze 
środowiska jednego - szkol-

nego, oświatowego.
Zgadzam się panie redaktorze, 
ale być może wynika to z faktu 
takiego, że oświata jest naszą 
przyszłością, więc trzeba oto-
czyć szczególną troską dzieci.

Dobrze, to zapytam o pani 
przemyślenia na temat pol-
skiego szkolnictwa, bo ja 
mam takie różne, bo z jed-
nej strony pewnie na dzień 
dobry widzę, że szkoła czę-
sto zastępuje rodzinę, jest 
takim ważnym miejscem 
kształtowania też pewnych 
postaw i wychowywania, 
różnie bywa w rodzinach, 
wiem o tym doskonale. Są 
takie, które bardziej, mniej 
dbają, ale z drugiej strony 
myślę sobie o tej ilości ma-
teriału, jaką dzieci muszą 
przyswoić. Ja na dzień dobry 
70 procent materiału, przy-
najmniej, wyrzuciłbym od 
razu do kosza, bo to się w ży-
ciu do niczego nie przydaje, 
tylko i wyłącznie do zakucia 
tak naprawdę, takie jest moje 
zdanie, a jakie jest ze strony 
praktyka, który w tym syste-
mie siedział, te programy też 
widział, przeglądał, nadzo-
rował?
Szkoła jest takim miejscem 
ustawicznych zmian, w ogó-
le oświata stale się zmienia 
w związku z tym, ale zmiana 
jest bezpośrednio związa-
na z rozwojem. Szkoła jest 
miejscem nauki uczniów, ich 
wszechstronnego rozwoju 
i my jako nauczyciele, jako dy-
rektorzy, staramy się sprostać 
tym zadaniom.

Nie są za duże trochę?
Jeżeli profesjonaliści ułożyli 
podstawę programową w taki 
zakresie, jakim ona obecnie 
funkcjonuje, to jak najbardziej 
jesteśmy zobowiązani do jej 
realizacji.

Ale pani  osobista  opinia na 
ten temat.
Ja myślę, że we wszystkim, 
tak, jak i w realizacji poszcze-
gólnych zadań, które ciążą na 

osobach nauczających dzieci, 
we wszystkim musi przede 
wszystkim funkcjonować 
zdrowy rozsądek.

Ja nie widzę tego zdrowego 
rozsądku, kiedy dzieci uczą 
się o jakiś wojnach Scytów, 
bo to nijak się ma do tego, co 
one potem w życiu robią, ta-
kie mam wrażenie.
Jak myślę, że otwartość na 
świat na pewno dzieciom po-
może i naszym zadaniem jest 
realizować wiele przedsię-
wzięć i wiele zajęć takich, któ-
re nauczą nas w przyszłości 
kreatywności, nauczą dzieci 
kreatywności i pozwolą spo-
glądać wielowachlarzowo na 
to, co się dzieje.

Pani wojewodo, a jak pani 
ocenia nauczanie zdalne, 
to, z czym mieliśmy do czy-
nienia w dużej mierze przez 
ostatnie dwa lata. To jest rze-
czywistość, do której dzieci 
musiały i nauczyciele prze-
stawić. Rozmawiałem jakiś 
czas temu z wielkopolskim 
kuratorem oświaty, on miał 
bardzo złe zdanie o tym sys-
temie. Mówił, powoływał się 
też na badania choćby nor-
weskie, z których wynikało, 
że efektywność tego naucza-
nia jest prawie zerowa.
Panie redaktorze, rodzice od-
dając dzieci do szkoły liczą 
na to, że ich największy skarb 
będzie przede wszystkim 
bezpieczny. Jeśli sytuacja epi-
demiczna była na tyle niebez-
pieczna, że uczniowie musieli 
przejść na nauczanie zdalne, 
to dowodziło to jednemu, że 
w szkołach nie można zagwa-
rantować ich bezpieczeństwa.

To nie ulega wątpliwości...
I stąd lepsze było nauczanie 
zdalne aniżeli żadne. To po-
wiedzmy sobie jednoznacz-
nie. Na pewno w ciągu tego 
pierwszego roku z nauczania 
zdalnego, do którego musieli 
się przestawić nauczyciele, 
oni tak naprawdę osiągnęli 
Mont Everest, moim zdaniem, 

z tego względu, że pojęli bar-
dzo dużo umiejętności. Na 
chwilę obecną oni pracują tak 
profesjonalnie i takimi na-
rzędziami, że te zajęcia, jeżeli 
nauczyciel chce, są niezwykle 
atrakcyjne.

Patrzy  pani  przez  pryzmat 
chociażby...
Swojej  szkoły  i  swoich  do-
świadczeń, tak oceniam.

Te kompetencje cyfrowe 
wzrosły?
Zdecydowanie tak. Teraz, 
jeśli chodzi o spojrzenie 
z pozycji ucznia, to powiem 
jednoznacznie, że każdy do-
świadczony pedagog dosko-
nale o tym wie, że jeżeli nie ma 
kontaktu bezpośredniego, je-
żeli nie działają emocje w kla-
sie, nie ma tych relacji bezpo-
średnich, to to nauczanie nie 
do końca jest efektywne, a nie 
ukrywajmy przy monitorze 
takich emocji nie ma.

Czyli zawsze ostatecznie ten 
czynnik ludzki  jest  kluczo-
wy?
Nie znam nauczyciela w swojej 
szkole, który nie woli praco-
wać bezpośrednio i stacjonar-
nie z uczniem, aniżeli zdalnie.

Ja myślę nawet, że uczeń też. 
Na początku pewnie była 
radość, a potem po jakimś 
czasie okazało się, że dzieci 
zatęskniły.
Dokładnie tak, powiem, że 
fantastycznym rozwiązaniem 
było, że klasy I-III, a obecnie 
klasy I-IV jednak wróciły do 
szkół i ich pobyt na zdalnym 
nauczaniu był jednak krótszy. 
Te dzieci są przeszczęśliwe, 
będąc w murach szkoły i ob-
cując codziennie z rówieśni-
kami.

Zapytam o bieżącą sytuację, 
tak, jak pani powiedziała 
- oświata, szkoła jest bar-
dzo dynamiczna, zmienna, 
to, co się tam dzieje, mamy 
nowelizację prawa oświato-
wego, ochrzczoną mianem 
LEX Czarnek i teraz pyta-
nie z pani perspektywy, czy 
wzmocnienie roli kurato-
ra, bo to przewidują zapisy 
nowelizacji, to jest szansa 
dla szkoły, dla rodziców czy 
zagrożenie, bo te głosy są, 
jak to w polityce, bardzo 
podzielone. Niektórzy uwa-
żają, że jest to pewien rodzaj 
tamy na różne niebezpiecz-
ne zjawiska, a inni, że to jest 
miecz obosieczny, można 
tak naprawdę wylać dziecko 
z kąpielą.
Panie redaktorze, jako dyrek-
tor nigdy nie omawiałam zapi-
sów prawa oświatowego, które 
jeszcze nie obowiązują i jako 
drugi wicewojewoda też nie 
będę raczej tego czynić.

Czyli  nie namówię  pani  ani 
jako  dyrektor  ani  jako  woje-
woda?
Jak wiemy obecny stan legisla-
cyjny, to oczekiwanie na pod-
pis pana prezydenta. Zatem 
troszeczkę czekamy. Ogólnie 
tylko mogę ustosunkować się 
do jednej rzeczy, że uważam, 
że ustawa ta przywróci pewną 
równowagę prawną Kurato-
rium Oświaty.

A była nierówna do tej pory?
Została zachwiania jakiś czas 
temu i moim zdaniem stano-
wić ona może pewien bufor 
bezpieczeństwa dla dyrekto-
rów szkół, zwłaszcza tych dy-
rektorów, którzy dotąd mieli 
odrębne zdanie aniżeli ich or-
gan prowadzący.

Czyli  to  jest  korzystna  sytu-
acja dla dyrektorów szkół?
Tak uważam.

Daje  im  większe  możliwo-
ści działania?
Większe  bezpieczeństwo na 
stanowisku.

A rodzice?
A jeśli chodzi o rodziców, to 
myślę, że ustawa może pobu-
dzić ich większe zaintereso-
wanie się działalnością szkoły.

Zapytam o jeszcze jedną 
rzecz, o wielkopolskiego 
kuratora oświaty, bo to jest 
bezpośredni nadzór, który 
pani będzie sprawowała, to, 
o czym pani mówiła i czy 
ma pani już jakieś pomysły, 
z którymi pani przychodzi, 
bo zawsze, kiedy mam nowo 
powołanego urzędnika pań-
stwowego, samorządowego, 
pytam o to, co mogę zwery-
fikować w jakimś tam czasie. 
Czy te pani doświadczenia 
szkolne, z czym pani przy-
chodzi?
Przepracowałam w kurato-
rium przeszło 12 lat i tak na-
prawdę ja znam mechanizmy 
funkcjonujące w kuratorium 
oświaty w Poznaniu i mam 
świadomość, jak trudną pracę 
wykonują wizytatorzy kurato-
rium i kierownictwo tego ku-
ratorium. Ci ludzie posiadają 
bardzo wysokie kwalifikacje 
i ogromne umiejętności w za-
kresie swojej pracy i przy tym 
oczywiście bogate doświad-
czenie. Może o tym świadczyć 
chociażby fakt taki, gdyby pan 
zauważył, ile stanowisk bur-
mistrzów, wójtów, starostów, 
przewodniczących rady czy 
dyrektorów nadzorujących 
zajmują byli wizytatorzy.

To  muszę  sprawdzić  po  pro-
gramie w takim  razie.
To jest bardzo interesujący te-
mat. Ale nawiązując do pana 
pytania, moja dotychczasowa 
praca z całą pewnością i na-
byte kompetencje, pozwalają 
mi sprawować nadzór nad 
działalnością wielkopolskiego 
kuratora oświaty i chciała-
bym, aby ten nadzór ze wzglę-
du na znajomość tematu, on 
wyglądał w formie skutecz-
nej i sprawnej współpracy 
przede wszystkim, dlatego, że 
ja na tym temacie się znam, 
w związku z tym możemy coś 
dobrego dla województwa 
wielkopolskiego zrobić, pa-
miętając o udoskonaleniu rze-
czy, które już są.

A co, by pani już chciała 
wdrożyć na dzień dobry, na 
teraz?
Na dzień dobry zajmujemy się 
tematami związanymi z pro-
pozycjami likwidacji niektó-
rych szkół, które są z ogromną 
tradycją i nad tym tematem już 
się pochylamy razem z wielko-
polskim kuratorem oświaty.

Nowe prawo oświatowe będzie buforem 
bezpieczeństwa dla dyrektorów szkół 
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TOMASZ BRYCHCY
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

ZAKŁAD KAMIENIARSKI 

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

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

STIHL MS-170 
PILARKA łAńCUChOWA 749,-849

WYKŁADZINY 
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

PRODUKCJA OKIEN 
I DRZWI Z PCV

ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY 
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

tel. 68 384 27 75 

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta  

oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy

tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

Dnia 03.02.2022r. odbyło się 
posiedzenie członków Eu-
roFanu, na którym wspólnie 
oglądaliśmy i ocenialiśmy 
nadesłane przez uczestników 
konkursu fotografie. W skład 
jury wchodzili przedstawi-
ciele Klubu Europejskiego 
EuroFan: Krystian Frącko-
wiak, Ewa Studzińska oraz 
Piotr Kapustka (główny oce-
niający).

Wpłynęło do nas wiele 
przepięknych prac, także wy-
bór najlepszych stanowił dla 
nas nie lada wyzwanie.

Zdjęcia ocenialiśmy pod 
kątem trzech różnych kate-
gorii :

-w kategorii „najlepsze 
zdjęcie” wyróżnieni zostali: 
Cezary Dziedzic kl.3M , We-
ronika Tomaszewska klasa 
4A , Natalia Serwa 2CT, Maja 
Gertych 3AT, Zuzanna Sob-
kowiak, kl. IIIE

-w kategorii „najweselsze 
zdjęcie” – Filip Wojtysiak kl. 
IV B , Kacper Szulc kl. IVB , 
Zuzanna Sobkowiak, kl. IIIE

-w kategorii „najlepsze 
zdjęcie kulinarne” – Wero-
nika Szczepaniak, klasa IIIE, 
Julia Barska, kl. IVB, Wiktoria 
Radajewska kl. 4A, Zuzanna 
Sobkowiak , kl. IIIE

Poniżej przedstawiamy 
wszystkie nadesłane prace. 

Zwycięzcy zostaną uho-
norowani upominkami po 
powrocie do Szkoły z nauki 
zdalnej.

Gratulujemy i dziękujemy 
za udział w konkursie !

Wyróżnione prace : 
-kategoria „najlepsze 

zdjęcie”
1. Autor zdjęcia : Cezary 

Dziedzic, kl. 3M - Jaskinia Be-
nagil - Portugalia.

2. Zuzanna Sobkowiak, 3E 

- Sevilla – stolica Andaluzji.
3.Natalia Serwa 2CT- Sło-

neczna Portugalia.
4.Maja Gertych 3AT – Pa-

norama Malagi
5. Weronika Tomaszewska 

klasa 4A – Widok z samolotu 
w trakcie lotu do Hiszpanii...

- kategoria „najweselsze 
zdjęcie”

6. Zuzanna Sobkowiak, 3E 
- Czas na wspólne zdjęcie !!! 

7.Filip Wojtysiak, klasa 4B 
- Syrenka z Faro … i … Kacper 

8. Kacper Szulc, klasa 4B - 
Kacper niczym następca kró-
la Portugalii...

-kategoria „najlepsze 
zdjęcie kulinarne” 

9.Weronika Szczepaniak, 
klasa 3E - Na stole królują 
krewetki...

10.Julia Barska, klasa 4B - 
Pora na małe co nieco… - piz-
za...

11.Zuzanna Sobkowiak, 3E 
- Hiszpańska kuchnia. 

12.Wiktoria Radejewska, 

klasa 4A - Tapas, czyli hisz-
pańskie przekąski.

Wszystkie nadesłane pra-
ce : 

13. Anna Dodat , kl. 4A – 
Torremolinos - Podziwiamy 
okolicę z 10. piętra hotelowe-
go balkonu...

14. Kacper Szulc 4B– Wi-
dok jaskini z góry….

15. Weronika Tomaszew-
ska 4A - Rozpędzeni prosto 
w stronę słońca...

16. Wiktoria Radejewska, 
klasa 4A - Rzędy samocho-
dów i hiszpańscy mistrzowie 
parkowania… 

17. Weronika Szczepaniak, 
klasa 3E – „Banco de Espa-
na”...

18.Weronika Tomaszewska 
4A - Z wizytą w Maladze...

19.Kacper Szulc, kl. 4B – 
Z lotu ptaka… - Portugalskie 
Algarve

20.Julia Barska, kl. IVB – 
Słońce już wstaje...

21.Weronika Szczepaniak, 

klasa 3E – Tak prezentuje się 
katedra w Maladze...

22.Marta Woźna 4A - 
A niebo pokrywa się już ko-
lorami…

23. Wiktoria Radejewska, 
klasa 4A - Podążając zakąt-
kami Rondy…

24. Weronika Szczepaniak, 
klasa 3E – „To tutaj podziały 
się wszystkie hiszpańskie ko-
nie?”…

25. Weronika Szczepaniak, 
klasa 3E –Obcujemy z kultu-
rą i podziwiamy hiszpańskie 
tańce...

26.Wiktoria Radejewska, 
klasa 4A - Palmy nocą…

27. Wiktoria Banach, klasa 
4A- Ronda – Most PuenteNu-
evo…

28.Weronika Szczepaniak, 
klasa 3E – „Widok z katedry 
w Maladze”…

29.Wiktoria Banach, klasa 
4A- Panorama Malagi...

30. Julia Markwitz, klasa 3E 
– Plac w Maladze...

Rozstrzygnięcie konkursu „Wspomnienia 
z Erasmusa”…

W dniach od 10 do 14 stycznia 
2022 roku grupa 21 uczniów 
klasy 3E Technikum Eko-
nomicznegoZespołu Szkół 
Technicznych w Grodzisku 
Wlkp. wraz zopiekunami 
p. Krystyną Kosicką i Aldo-
ną Banaszak, uczestniczyło 
w projekcie Czas zawodow-
ców BIS – zawodowaWielko-
polskarealizowanym przez 
Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego reprezento-
wanym przez Departament 
Edukacji i Nauki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa  
Wielkopolskiego oraz Poli-
technikę Poznańską. Zajęcia 
były prowadzone w specja-
listycznych laboratoriach, 
które mają na celu stworze-
nie rzeczywistych warunków 

pracy i dają możliwość za-
poznania się z najnowocze-
śniejszym sprzętem oraz roz-
wiązaniami organizacyjnymi 
stosowanymi w firmach. 

W ramach projektu mło-
dzież wykonywała zadania:

- zakładanie własnej firmy
- prowadzenie dokumen-

tacji związanej z zatrudnie-
niem pracowników

- praca w programie enova 
magazynowo – sprzedażowy

- tworzenie filmów rekla-
mowych dotyczących firm

- prezentacja firm z wyko-
rzystaniem multimediów

- opracowanie biznes pla-
nu.

Uczestnicy otrzymali cer-
tyfikaty ukończenia zajęć la-
boratoryjnych.

Czas zawodowców BIS 
– zawodowa Wielkopolska
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W 80. rocznicę tego wyda-
rzenia, 14 lutego br., Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi 
Kościańskiej, Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Adama 
Tomaszewskiego i Redakcja 
„Wiadomości Kościańskich” 
zorganizowały uroczystości, 
nad którymi patronat ob-
jął burmistrz Kościana Piotr 
Ruszkiewicz. 

Z uwagi na pandemię ogra-
niczono liczbę uczestników. 
Brali w nich udział przedsta-
wiciele rodzin żołnierzy Pol-
skiego Państwa Podziemnego, 
władze powiatu kościańskie-
go ze starostą Henrykiem Bar-
toszewskim, gminy Kościan z 
wójtem Andrzejem Przybyłą 
i miasta Kościana z burmi-
strzem Piotrem Ruszkiewi-
czem i przewodniczącym 
rady Dawidem Olejniczakiem. 
Wartę honorową zapewniło 
Stowarzyszenie Historyczne i 
Strzeleckie imienia „Kościań-
skiej Rezerwy Skautowej”.Na 
kościańskich cmentarzach 
złożono kwiaty i zapalono 
znicze na grobach żołnierzy 

lokalnych struktur polskiej 
konspiracji wojskowej 1939-
1945.Po południu w sali bi-
blioteki odbyło się pierwsze 
spotkanie w ramach konfe-
rencji pt. „Polska konspiracja 
wojskowa w Kościanie w la-
tach 1939-1945”. Konferencji 
towarzyszyła wystawa książek 
pt. Publikacje o kościańskiej 
konspiracji 1939-1945, przygo-
towana przez miejską biblio-
tekę.

Dziękuję wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację 
tak ambitnego i ważnego dla 
kościaniaków projektu. Czę-
ste połączenia nowoczesnym 
taborem kolejowym zapew-
niają mieszkańcom Kościana 
komfortowe warunki podró-
żowania do stolicy Wielko-
polski. 

Dodatkowym ułatwieniem 
dla pasażerów jest nowocze-
sna, przebudowana stacja 
kolejowa w Kościanie oraz 
duży parking dla samocho-
dów i rowerów w sąsiedztwie 
dworca– stwierdził burmistrz 
Piotr Ruszkiewicz.Poznańska 
Kolej Metropolitalna (PKM) 
to jedno z największych tego 
typu przedsięwzięć w Polsce. 
Decyzją władz Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w ramach 
którego funkcjonuje Poznań-
ska Kolej Metropolitalna od 
stycznia 2021 roku pociągi w 

ramach PKM dojeżdżają do 
Kościana. Udział Samorządu 
Miasta Kościana w 2022 roku 
we współfinansowaniu kolei 
metropolitalnej wyniesie 162 

tysiące złotych.
Więcej informacji oraz roz-

kład jazdy na stronie: http://
www.kolej .metropoliapo-
znan.pl/

W dniu 10 lutego, podczas 
XXX sesji Rady Miejskiej Ko-
ściana, rada podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi 
Kościańskiemu w roku 2022 
w wysokości 200.000,00 zł 
z przeznaczeniem na reali-
zację zadania pn. „Utworze-
nie kolejnego stanowiska 
w Oddziale Intensywnej Te-
rapii w SP ZOZ w Kościanie”. 
Stanowisko to będzie wypo-
sażone w następujący sprzęt 
medyczny: respirator, kardio-
monitor, zestaw lamp infu-

zyjnych, łóżko intensywnej 
terapii. Przekazane środki po-
chodzić będą z otrzymanych 
funduszy w ramach konkur-
sów covidowych: „Najbardziej 
odporna gmina”, „Rosnąca 
odporność” oraz „Gmina na 
medal#SzczepimySię”.

Dziękuję radzie za podjęcie 
uchwały, a mieszkańcom za 
uczestnictwo w akcji szcze-
pień, to dzięki wysokiemu 
poziomowi wyszczepienia 
otrzymaliśmy środki, które 
teraz przekażemy na sprzęt 
ratujący życie – stwierdził 
burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Zakończyła się inwestycja 
polegająca na utwardzeniu 
ścieżki od ul. Torowej do 
kładki przy Targowisku oraz 
ścieżki przy siłowni plenero-
wej  do jazu przy kanale Obry 
w ramach zadania ”Budowa 
kościańskiego traktu rekre-
acyjnego etap X”. 

Pracę wykonała Firma 
Usługowo-Handlowa „SOB-
-BRUK” Adam Sobiech za 

kwotę 78.498,35 zł brutto.
Odnowiona ścieżka jest jed-
nym z ciągów komunikacyj-
nych umożliwiających do-
tarcie do zrewitalizowanego 
terenu kościańskich „Łazie-
nek”. 

W planach jest także wybu-
dowanie energooszczędnego 
oświetlenia przy siłowni ze-
wnętrznej znajdującej się na 
tym terenie.

Wykonawcą inwestycji była 
firma Usługowo-Handlowa 
SOB-BRUK Adam Sobiech z 
Kościana.Koszt inwestycji to 
875 269,29 zł. Zakres zamó-
wienia obejmował m.in.: pra-
ce rozbiórkowe z utylizacją,  
budowę kanalizacji deszczo-
wej, wykonanie podbudo-
wy, wykonanie nawierzchni 
z kostki betonowej, miejsc 
postojowych, chodnika, 
wykonanie zjazdów z płyt 
ażurowych, odtworzenie na-
wierzchni z asfaltobetonu 
oraz wykonanie oznakowa-

nia pionowego i poziomego. 
Oznakowanie poziome zosta-
nie wykonane gdy warunki 
atmosferyczne będą bardziej 
sprzyjające, natomiast lampy 
drogowe przy ulicy zostaną 
zamontowane do końca lute-
go.Jest to kolejna ważna i dłu-
go wyczekiwania inwestycja 
w infrastrukturę drogową 
na terenie miasta, w ramach 
której w sąsiedztwie dwor-
ca kolejowego w Kościanie 
powstało 90 nowych miejsc 
parkingowych – podkreśla 
burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

80. rocznica utworzenia Armii Krajowej 

Poznańska Kolej Metropolitalna od roku wozi pasażerów na trasie 
Kościan – Poznań – Kościan

200.000 zł pomocy 
finansowej dla szpitala

Ścieżka wzdłuż Obry gotowa

Zakończył się remont ulicy 
Towarowej
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Po raz kolejny samorządy 
otrzymały wsparcie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Premier Mateusz Mora-
wiecki podpisał zestawienie 
skali dofinansowania na bu-
dowę  i modernizację dróg. 

Ponad 21 milionów złotych 
trafi na drogowe inwestycje 
w okolicznych powiatach 
i gminach !! Cieszę się wraz 
z mieszkańcami, którzy za nie 
długi czas będą mogli korzy-
stać ze zmodernizowanych 
dróg- mówił poseł PiS Jan 
Dziedziczak, który wspierał 
inwestycje w naszym regio-
nie. Wiele z tych dróg miałem 
okazję przemierzać podczas 
wizyt w okręgu. To właśnie 
dlatego wiedziałem z jakimi 
problemami musieli borykać 
się mieszkańcy pokonując te 
drogi codziennie w drodze do 
pracy, szkoły czy przedszkoli. 

W regionie leszczyńskim 
wsparcie na inwestycje w kwo-
cie 21 778 511,29 zł otrzymali:

- powiat rawicki - Przebu-
dowa drogi powiatowej Miej-
ska Górka- Wydawy  w miej-
scowości Niemarzyn 2 989 
032,54zł

- powiat leszczyński – Prze-
budowa dróg powiatowych 
w Kąkolewie oraz Łoniewo 
-  Osieczna - 2 500 000,00 zł.

-powiat gostyński- przebu-
dowa skrzyżowania dróg po-
wiatowych nr 4803P i 4906P 
w miejscowości Poniec wraz 
z dojazdami - skrzyżowanie 
typu rond - 1 729 171,48zł.

A także:
- Miasto Gostyń - Budowa 

drogi łączącej ul. Leszczyńską 

z ul. Górną wraz z remontem 
ul. Podgórnej - 7 216 135,88zzł.

- Gmina Miejska górka- Bu-
dowa drogi gminnej w Miej-
skiej Górce, ul. Spacerowa 844 
617,07zł.

- Miasto  Leszno- budowa 
ulicy Budowlanych w strefie 
inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesz-
nie 4 182 871,00zł.

- Gmina Pakosław- prze-
budowa drogi gminnej 
w miejscowości Pomocno 340 
388,98zł.

- Gmina Pakosław - budowa 
drogi w miejscowości Górecz-
ki Wielkie 303 732,48zł.

- Gmina Jutrosin - Budowa 
ulicy Akacjowej i Lawendo-
wej oraz przebudowa ulicy 
Wrocławskiej w Jutrosinie 649 
512,61zł

- Gmina Jutrosin - budowa 
ulicy Akacjowej w Jutrosinie - 
359 152,85zł.

- Miasto Kościan –Budowa 
ulicy Jesionowej w Kościanie 
wraz z przebudową skrzyżo-
wania z ul. Powstańców Wiel-
kopolskich. 287 933,97zł.

- Gmina Czempiń- remont 
ulicy Parkowej w Borowie  375 
962,43zł.

Ponad 21 milionów złotych trafi 
na drogowe inwestycje 

Niech Państwa tytuł artykułu 
nie zmyli, bo dziś wspomnę 
o „Konwaliowym Szlaku”, ale 
oglądanym z pokładu jednost-
ki pływającej. Brzmi to dum-
nie. Prawda? Ale tak również 
możemy powiedzieć o poczci-
wym kajaku, bo akurat ten 
szlak, to trasa głównie dla ka-
jaków przeznaczona.

Ale atrakcje znajdą na tym 
terenie wszyscy. Także ci wę-
drujący pieszo, jeżdżący kon-
no, czy rowerami, jak i zmo-
toryzowani turyści, o których 
niekiedy chyba się w różnych 
miejscach kraju zapomina. Ale 
to temat na odrębny felieton.

Dzisiaj zabieram Pań-
stwa do „Przemęckiego Par-
ku Krajobrazowego”. Po-
łożony w środkowy pasie 
Wielkopolski, ale w jego części 
zachodniej. Stąd teren parku 
przedziela granica z woj. Lu-
buskim. To obszar niezwykle 
zróżnicowany, oferujący nam 
bardzo wiele turystycznych 
atrakcji. Urozmaicony teren 
i mnogość jezior zawdzięcza-
my lodowcowi, który tysiące 
lat temu przetoczył się między 
innymi przez tą część Europy. 
Te ogromne masy cofając się 
wyrzeźbiły teren niezwykle 
bogato.

„Przemęcki Park Krajobra-
zowy” to obecnie prawie 21.5 
tys. ha. Z czego około 1,4 tyś, 
ha. zajmują jeziora. Natomiast 
40% to lasy, zatem jedno jest 
pewne, warto tu przyjechać 
i odpocząć. Może na kilka dni, 

albo nawet na jeden weeken-
dowy dzień. Bo choć dzisiaj 
zajmiemy się jedynie cieka-
wostkami przyrodniczymi, 
a zabytki, których tu nie bra-
kuje zostawimy sobie n inne 
spotkanie, to i tak atrakcji nie 
zabraknie. Jeziora, jest ich tu-
taj kilkadziesiąt. Od tych, nad 
którymi znajdziemy ośrodki 
wypoczynkowe, restauracje, 
kawiarnie, wypożyczalnie 
sprzętu, strzeżone plaże, aż po 
zdecydowanie rzadziej odwie-
dzane, wręcz dzikie, zaciszne, 
gdzie odpoczniemy dosłownie 
wplatając się w całe przyrod-
nicze otoczenie. To z kolei da 
nam szansę na przyjrzenie się 
wielu gatunkom ptaków, a no-
tuje się ich tu aż 140 gatunków,  
łącznie z perkozem dwuczu-
bym, który został symbolem 
„Przemęckiego Parku Krajo-
brazowego”. A między innym 
ptaki właśnie możemy obser-
wować z trzech znajdujących 
się wież widokowych.

 Gdybym Państwa spy-
tał jaki kolor mają konwalie, 
większość roześmiałaby się. 
Jak to jaki? Oczywiście biały! 
Otóż nie wszystkie konwalie 
są w tym kolorze. Te na Wy-
spie Konwaliowej położonej 
na jez. Radomierskim, są, uwa-
ga...czerwone! To jedyne takie 
miejsce w Polsce, gdzie kon-
walie majowe mają taką bar-
wę i to do tej wyspy cały salak 
kajakowy wziął swoja nazwę. 
Pamiętajmy jednak, Wyspa 
Konwaliowa to ścisły rezerwat 

i nawet już nie chodzi o to, że 
wejście na wyspę grozi suro-
wym mandatem, ale z poczu-
cia szacunku do przyrody i do 
odpowiedzialności za wszyst-
ko co piękne i niepowtarzalne 
w naszym kraju, podziwiajmy 
ten cud natury jedynie z po-
kładu kajaka, lub łódki.

A rezerwatów i miejsc chro-
nionych jest tu jeszcze kilka.

 „Konwaliowy Szlak” można 
było utworzyć dzięki temu, ze 
większość jezior jest ze sobą 
połączona. Na całym szlaku 
jest ich 19, a razem z kanałami 
trasa liczy około 37 km. stąd 
na pokonanie całości trzeba 
sobie zarezerwować 3 – 4 dni. 
Z kolei atrakcyjność tej for-
my spędzania wolnego czasu 
na wodzie polega na tym, że 
szlak możemy sobie podzielić 
na kilka odcinków, co dla tych, 
którzy nie mają jeszcze mocnej 
kondycji, pozwala cieszyć się 
pływaniem nawet na krótkich 
kilkukilometrowych dystan-
sach. Z kolei taką możliwość 
daje nam spora liczba wypo-
życzalni sprzętu znajdujących 
się nad jeziorami.

Pamiętajmy, że„Przemęcki 
Park Krajobrazowy” przecina 
także wiele oznakowanych 
szlaków i ścieżek dydaktycz-
nych, co decydowanie ułatwia 
wędrowanie.

Zatem chyba już czas po-
myśleć o wiosennych i letnich 
wyprawach przez Wielkopol-
skę.

Andrzej Błaszczak

Konwaliowym szlakiem


