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SZUKAMY PRACOWNIKA !
Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na stanowisko ds. księgowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.
Termin składania ofert: do 20 kwietnia 2022 r.
Szczegółowe informacje na stronie:
bip.nowytomysl.pl (zakładka nabór pracowników)
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wielkanocne życzenia

adres biura:
ul. Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl

P. U. "FRAWENT"
sp. z o.o. sp. k.

Franciszek Piskorski

ul. Przemysłowa 7 64-200 Wolsztyn

Przyjmiemy uczniów

w zawodzie ślusarz
tel. 68 347 61 00 tel.kom. 502 248 420
biuro@frawent.pl www.frawent.pl

Radosnych
Świąt
Wielkanocnych

życzą K. F. Piskorscy

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

ROMAN WLEKŁY

ul. Poznańska 38 B, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 444 86 75 lub 609 503 707

HURT-DETAL

komputerowe dorabianie
lakierów samochodowych
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Sprzedam Dwutygodnik

”Powiaty- Gminy”

Od 28 lat wydawany jest na terenie powiatów i gmin.
Od Kargowej do Poznania oraz w Kościanie, Lesznie, Wolsztynie, Nowym
Tomyślu, Grodzisku Wlkp. Pniewach i innych miejscowościach Zachodniej Wlkp.

Cena wywoławcza 50 tys. PLN

telefon: 608-321-611 e-mail: powiaty@wp.pl

PROFESJONALNY PARTNER
A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

A ROLETKI MATERIAŁOWE

A MARKIZY A MOSKITIERY

www.gmyrpol.pl

A STEROWANIE

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

LOMBARD

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
Wolsztyn ul. 5 stycznia 22
tel.
Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11 509 408 163

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

Firma Izomet Piskorz Sp. J.
Niałek Wielki 110
przyjmie uczniów w zawodzie
blacharz budowlany
Oferujemy:
- naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych fachowców
- możliwość dalszego zatrudnienia po skończonej nauce

Kontakt: biuro@izomet.pl
tel. (68) 384 25 18

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU

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

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

biuro@zlom.poznan.pl

rbj.sp@wp.pl

KARTON: 30 gr./1kg

GAZETA: 40 gr./1kg

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

4

POWIATY-GMINY
8 kwietnia 2022

metropolia poznańska

Punkt recepcyjny w Poznaniu
przeniesiony do pawilonu nr 2 na MTP
Punkt recepcyjny dotychczas znajdował się w Holu
Wschodnim na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Od dzisiaj został przeniesiony do pawilonu nr 2. Do
nowego punktu zaczęli już
przybywać pierwsi obywatele Ukrainy.
- Zaledwie 28 lutego otwieraliśmy wspólnie punkt recepcyjny w znajdującym się
nieopodal Holu Wschodnim.
Od tego czasu przez ten
punkt recepcyjny przewinęło
się kilkanaście tysięcy osób.
Skala przyjęć uchodźców
z Ukrainy w punkcie spowodowała, że wraz z Grupą MTP
myśleliśmy o nowym rozwiązaniu, tak aby wszystkie osoby przybywające do Poznania
zostały godnie przyjęte - mówił wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński podczas
briefingu.
Wybór nowego miejsca
był podyktowany m.in. dobrym połączeniem pomiędzy
Dworcem Głównym w Poznaniu a terenem Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W punkcie osoby uciekające
przed wojną z Ukrainy mogą
uzyskać więcej informacji na

Budynek starego dworca PKP gotowy do otwarcia
Budynek starego dworca PKP
w Poznaniu spełnia już niezbędne wymagania i może
zostać otwarty dla uchodźców z Ukrainy. PKP S.A.
Oddział
Gospodarowania
Nieruchomościami
wydał
pozytywna zgodę w oparciu
o decyzje Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na oddanie do użytku
starej części dworca.
Ze względów bezpieczeństwa budynek należało na
nowo przystosować do użytku, a także do tego, aby osoby uciekające przed wojną
z Ukrainy mogły tam znaleźć miejsce do odpoczynku i regeneracji po podróży.
Istotna była również kwestia
wymaganych formalności.
Wczorajsza kontrola miała
za zadanie sprawdzić, czy
wszystkie prace przeprowadzono właściwie.
W przebieg prac zaanga-

żowani byli przedstawiciele Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Wojewódzkiej Stacji Sanitar no-Epidemiologicznej,
Państwowej Straży Pożarnej,
Dyrekcji PKP oraz przedstawiciele wolontariuszy.
- Pod względem bezpieczeństwa osób tam przybywających spełnione zostały wszystkie niezbędne
wymogi. Mam nadzieję, że
ta przestrzeń będzie służyła obywatelom Ukrainy, ale
również, że wolontariusze
będą mogli od tej pory nieść
pomoc Ukraińcom w przyjaznych przestrzeniach – mówił wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński podczas
otwarcia budynku. Wojewoda wielkopolski wykonywał
wszelkie możliwe działania
w celu adaptacji tej prze-

strzeni, w tym zabezpieczył
jej wyposażenie.
W budynku została wyznaczona strefa, w której
osoby uciekające przed wojną
z Ukrainy mogą odpocząć po
podróży, a także otrzymać
ciepły posiłek.
Wyznaczone zostało także
miejsce dla wolontariuszy,
którzy będą mogli dzięki
temu kontynuować działania
w celu zapewnienia pomocy
dla przybywających na poznański dworzec obywateli
Ukrainy.
Do starej części dworca
przeniesiony zostanie także
punkt informacyjny, który
dotychczas znajdował się
w holu Dworca Głównego
w Poznaniu. Ma to na celu
ułatwienie przemieszczania
się po dworcu obywatelom
Ukrainy i zapewnienie niezbędnych informacji oraz pomocy w jednym miejscu.

XIX Jarmark Wielkanocny w Szreniawie
temat pobytu w Polsce, otrzymać i zarejestrować kartę
SIM, ale mogą liczyć również
na ciepły posiłek, opiekę medyczną, możliwość wykonania szczepień, skierowanie
do tymczasowego miejsca

zakwaterowania,
poradę
prawną, czy też pomoc psychologa. Na terenie pawilonu
znajduje się również strefa
zabaw dla dzieci, miejsce na
tymczasowy
odpoczynek
oraz sanitariaty.

W dniach 9-10 kwietnia 2022 r. odbędzie
się XIX Jarmark Wielkanocny w Muzeum
Narodowym
Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W związku z powyż-

szym, żeby ułatwić
podróznym dojazd na
to wydarzenie, Koleje
Wielkopolskie oprócz
pociągów regularnego kursowania, uruchomiły 10 kwietnia 3 dodatkowe pary pociągów w relacji

Poznań Gł. – Szreniawa – Poznań Gł. Koszt biletu na przejazd tam i z powrotem wynosi
5 zł. Bilety można nabyć w kasach biletowych oraz bezpośrednio u obsługi w pociągu.
W załączniku przesyłam
szczegółowe informacje.
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PIEKARNIA CUKIERNIA

EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

przyjmujemy zamówienia
na uroczystości rodzinne i święta
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wielkanocne życzenia

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

www.restauracjasandra.pl
Oferta dostępna również
w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy
tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

WALDI ZAKŁADY MIĘSNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.

waldigrodzisk.com
www.agroteam.com.pl

Z okazji Świąt Wielkanocnych
serdeczne życzenia świąteczne
członkom, pracownikom,
klientom oraz firmom współpracującym
składa
Zarząd Agro Team

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy Państwu pięknych chwil wypełnionych
rodzinnym ciepłem i radością
Zapraszamy do naszych sklepów

Agro Team Przedsiębiorstwo Spółdzielcze
w Rakoniewicach

w
a
a
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Grodzisku Wielkopolskim:
ul. Ogrodowa 1, a os. Wojska Polskiego (butiki),
Plac Powstańców Chocieszyńskich 97 oraz 11
Poznaniu:
a ul. Swobody 21 ( pawilon PSS )
Świebodzinie:
a ul. Głogowska 13 a Targowisko G-2A
Rakoniewicach: a Plac Powstańców Wielkopolskich 30
Zbąszyniu:
a ul. Mostowa 4B
Trzcielu:
a ul. Poznańska 13
Kargowej:
a ul. Dworcowa 2
Nowym Tomyślu: a ul. Poznańska 25
Wolsztynie:
a Słowckiego 9c/2
Opalenicy:
a ul. Sienkiewicza 26
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gmina nowy tomyśl

Dofinansowanie na budowę
świetlicy w Chojnikach
W budżecie gminy Nowy Tomyśl na rok 2022 przeznaczona została kwota 930 tys. zł
na realizację zadania związanego z budową, długo wyczekiwanej przez mieszkańców
wsi, świetlicy wiejskiej.
Ponadto Gmina Nowy Tomyśl pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 380
tys. zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
W ramach ww. środków
finansowych planowana jest
budowa budynku świetlicy o powierzchni 114 m2 na
działce nr ewidencyjny 32/1,
obręb Chojniki, gmina Nowy
Tomyśl.
W obrębie budynku utwardzone zostaną ciągi komunikacyjne oraz urządzone
tereny zielone. Działka zyska

nowe ogrodzenie. Planowany
termin realizacji inwestycji to
30 czerwiec 2022 r.
Odbyły się dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji w drugim postępowaniu
najkorzystniejsza ofertę złożyła firma: LESZEK NOWAK
MBM INSTAL ul. Wiosenna
9, 64-111 Lipno, na kwotę
922.150,50 zł.

Kursy języka polskiego
w nowotomyskiej bibliotece,
zajęcia kreatywne w NOK-u

Planowane i zrealizowane inwestycje
W Sękowie oddano do użytku
200 m drogi z płyt śladowych
z wypełnieniem z kostki ażurowej w przedłużeniu istniejącego odcinka.
Wykonawca: PHUT Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa
1A, 64-000 Kościan.
Koszt inwestycji:
103.221,60zł (luty).
W Bukowcu oddano do użytku 200 m drogi z płytna ul.
Błonie wraz z wypełnieniem
i uzupełnieniem poboczy
ażurową płytą MEBA. Rejon
skrzyżowań został wykonany
z kostki brukowej pełnej (marzec).
Wykonawca: Zbigniew Friedrich HYDRO-FRIZ w spadku,
Glinno 251, 64-300 Nowy Tomyśl.
Koszt inwestycji:
192.063,16 zł.
Pod koniec marca zakończono prace remontowe drogi
gminnej 376614P w Przyłęku.
Modernizacja przebiegała od
granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej nr 305 (obwodnica NowegoTomyśla) w kierunku świetlicy wiejskiej (900
m). Prace polegały przede
wszystkim na poszerzeniu
jezdni (ok. 1,5 m), wykonaniu
warstw wzmacniających oraz

Droga w Sękowie

Bukowiec ul. Błonie

ul. Świerkowa

ul. Akacjowa

warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego.
Wykonawca: Całus Sp. z o.o.
Sp.k. z Borui Nowej
Koszt inwestycji:
594.235,26 zł

Burmistrz
Włodzimierz
Hibner wystąpił do radnych miejskich z propozycją
opracowania
dokumentacji projektowej na budowę
ulic Świerkowej i Akacjowej

Przyłek

w Nowym Tomyślu.
Podczas sesji Rady Miejskiej 31 marca 2022 r. została podjęta uchwała umożliwiająca realizację tego
zadania.

Kolejna bardzo duża inwestycja sportowa Gminy Nowy Tomyśl

Od wtorku, 15 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Nowym Tomyślu
pełną parą ruszyły zajęcia z języka polskiego dla dorosłych
uchodźców z Ukrainy we
współpracy ze Szkołą Językową Front English i wsparciu
wolontariuszek. Poza biblioteką i szkołą Front English,
dzięki uprzejmości dyrektorów, zajęcia będą odbywać się
również w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3. Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 przekazał
bibliotece dwie suchościeralne tablice, które umożliwiają
prowadzenie zajęć na terenie
biblioteki. W ramach nauki
języka zainicjowano kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku
5-10 lat. Na pierwszym spotkaniu dzieci wysłuchały bajki
w swoim ojczystym języku,
bawiły się w „stonogę”, wykonały piękne rysunki, poznały
pierwsze litery polskiego alfabetu, nauczyły się liczyć do 10
i grały w gry planszowe. Zajęcia poprowadziła Grażyna Matuszak przy wsparciu wolontariuszki - Natalii Giglewicz.

Spotkanie upłynęło w bardzo
ciepłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy bawili się wyśmienicie, zarówno dzieci, jak
i ich mamy. Dla dzieci w wieku
przedszkolnym 3-6 lat prowadzone są także zabawy z językiem polskim, które prowadzą
nauczycielki Przedszkola nr 4
w ramach wolontariatu.
W Nowotomyskim Ośrodku
Kultury prowadzone są zajęcia
kreatywne dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim wolontariuszom
którzy tak chętnie i licznie
przyłączają się do naszych
inicjatyw. Dziękujemy za czas
i serca, dzięki którym może
choć trochę zminimalizujemy
cierpienia, które przechodzą
nasi Bracia Ukraińcy.
Przypominamy, że Gminny
Punkt Pomocy Lokalnej znajduje się w Nowotomyskim
Ośrodku Kultury przy ul. Tysiąclecia 3, godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.00 –
18.00 (wejście boczne od strony banku PKO BP).
Źródło: MiPBP w Nowym Tomyślu

W budżecie Gminy Nowy
Tomyśl na rok 2022 przeznaczona została kwota 9 mln
800 tys. zł na kolejną bardzo
dużą inwestycję sportową na
terenie gminy w ostatnich
latach, jaką jest „Budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej”
wraz z zapleczem, łącznikiem, oraz niezbędną infrastrukturą.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- przygotowanie terenu
pod budowę, w tym demontaż i utylizację elementów
placu zabaw,
- wzniesienie kompletnego
obiektu budowlanego tj. m.in.
budowa przyszkolnej hali
sportowej wraz z zapleczem
socjalno-technicznym i łącznikiem na terenie, obejmującym działki nr 17/2, 18, 19/4,
- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci zewnętrznej instalacji

kanalizacyjnej
sanitarnej, wodociągowej,
elektroenergetycznej,
- budowa dojść,
- zagospodarowanie terenu, utwardzenie terenu, tereny zielone.
Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie z programu - Rządowy Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł.
Przedmiot zamówienia bę-

dzie realizowany w terminie
13 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
W pierwszym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyło
Konsorcjum firm w składzie:
Budownictwo M. Całus Sp.
z o.o. sp. k., Boruja Nowa 47B,
64-300 Nowy Tomyśl – lider
konsorcjum;Całus Sp. z o.o.
Sp. k., Boruja Nowa 47B, 64300 Nowy Tomyśl – partner:
9 715 770,00 zł.
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62-065 Grodzisk Wielkopolski
ul. Powtańców Chocieszyńskich 26
tel. 602 495 869
tel. 61 863 69 29 w 13
www.ubezpieczeniatomex.com.pl

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Catering,
imprezy plenerowe

ANNA CZESKA
Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837
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gmina opalenica

Izba dla Ukrainy

Pod koniec marca Opalenicka
Izba Gospodarcza przeprowadziła - zakończoną sukcesem, zbiórkę funduszy na
zakup leków i medykamentów dla ukraińskich żołnierzy. Działanie to poprzedziło przybycie do Polski pani
Vitaliny. Zwróciła się ona
z prośbą o pomoc w zakupie leków przeciwbólowych,
przeciwgorączkowych i tych
wspomagających gojenie się

ran.
Spotkało się to ze znakomitym odzewem opalenickich przedsiębiorców. Podczas zwołanego naprędce
zebrania, 29 marca uzbierano
5 300 zł. Dodatkowo członkowie OIG od znajomych z Poznaniu otrzymali kolejne 3
200 zł. Za 8 500 zł zakupiono
potrzebne artykuły. Dzięki
firmie Lekabel uczyniono to
po cenie zakupu hurtowego.

W Poznaniu zebrano także środki opatrunkowe, fartuchy i płaszcze ochronne
dla rannych. Załadowany po
brzegi samochód - prowadzony przez dzielną panią
Vitalinę, w nocy z 30 na 31
marca wyruszył na Ukrainę.
Tam dary zostały przekazane
jednostce wojskowej stacjonującej niedaleko miejscowości Chmielnicki.

TM

Nagroda dla wyjątkowego sportowego mistrza
Doceniając dotychczasowe
osiągnięcia sportowe, ale
i ogromną determinację, siłę
i poświęcenie w dążeniu do
sukcesów – Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc w towarzystwie swojego zastępcy Pawła Jakubowskiego,
Skarbnik Gminy Opalenica
Agnieszki Antkowiak – Żak
oraz kierownika Biura Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami Tomasza
Andrzejewskiego – wręczyli
Mariuszowi Adamczakowi
nagrodę w postaci specjalistycznego koła do sportowego roweru (handbike), m.in.
za pomocą którego pan Mariusz realizuje swoje cele
w parakolarstwie. A tych
nie brakuje. Ten najnowszy
i największy, to Mistrzostwo
Polski w duathlonie. Pan Mariusz potrzebował zaledwie
4.07.54 godziny do pokonania
trasy 80 kilometrów (10km
wózkiem, 60km rowerem i 10
km wózkiem).
Prócz wyścigów na handbik-u opalenicki sportowiec

odnosi sukcesy w wyścigach
na wózkach.
– Jestem dumny, że mamy
w naszej gminie pełnego pasji, woli walki i sportowego
zacięcia mieszkańca, który
pomimo pewnych ograniczeń realizuje swoje sportowe cele – mówił Tomasz Szulc
podczas wręczenia nagrody.
Mariusz Adamczak jest
reprezentantem
Opalenickiego Klubu Biegacza,

a w zawodach udział bierze
od 2015 roku. Przez ostatnie
7 lat, prócz wspomnianego
mistrzostwa, wziął udział
w kilkudziesięciu imprezach
sportowych, gdzie walczył
o czołowe lokaty, zarówno
w jeździe na wózku inwalidzkim, jak i handbike-u.
Jego wielkim marzeniem
jest udział w paraolimpiadzie. I realizacji tego celu bardzo mu życzymy!
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wielkanocne życzenia

OKNA INWENTARSKIE PCV

- różne wymiary

SIATKI PRZECIW
PTAKOM
MONTAŻ - TRANSPORT
GRATIS!
TEL. 515

241 917

Zapraszamy do naszego sklepu
w Rostarzewie
i życzymy udanych zakupów

PPHU GAŁKOWSKI życzy radosnych
Świąt Wielkanocnych wszystkim
obecnym i przyszłym Klientom

www.pphu-galkowski.pl

PPHU Gałkowski

PPHU Gałkowski Szymon Autoryzowany Dealer JCB
Rakoniewice Wieś 6c 62-067 Rakoniewice

Zdrowych, radosnych
i rodzinnych Świąt,
aby Zmartwychwstanie
Pańskie przyniosło ze sobą
radość, pokój, nadzieje
i miłość
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kościan
Dęby przy liceum

Przy Al. Tadeusza Kościuszki przed gmachem I Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Oskara Kolberga w Kościanie posadzono trzy 5-6 metrowe dęby szypułkowe ‚Fastigiata’.
Nasadzenia mają charakter kompensacyjny w związku z wcześniejszą wycinką

topoli, które ze względu na
zły stan stwarzały zagrożenie dla ludzi i sąsiednich budynków, szczególnie w czasie
silnych wiatrów i burz. W ramach wiosennych nasadzeń
w mieście pojawi się blisko
czterdzieści nowych drzew
– informuje burmistrz Piotr
Ruszkiewicz.

Będą wiaty turystyczne

Zmodernizowany plac zabaw
Na miejskim placu zabaw na
os. Konstytucji 3 Maja zamontowane zostały nowe
urządzenia zabawowe, takie
jak: zestaw zabawowy huśtawka potrójna, huśtawka
wagowa, kolejka linowa, zestaw gimnastyczny i bujak
sprężynowy.
Dodatkowo teren wyposażony został w nowe ławki
z oparciem, kosze na śmieci
oraz tablicę z regulaminem.
Inwestycję wykonała GRUPA

HYDRO sp. z o.o. z Mosiny za
kwotę 94.156,99 zł brutto.
Mieszkańcy zyskali kolejny
plac zabaw, na którym pociechy mogą bezpiecznie się
bawić i spędzać wolny czas.
Jednocześnie
podejmujemy działania, aby na terenie
Kościana powstały kolejne
miejsca o charakterze sportowo-rekreacyjnym, nie tylko dla najmłodszych – podsumowuje burmistrz miasta
Kościana Piotr Ruszkiewicz.

Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego
przyznał
Gminie Miejskiej Kościan
dofinansowanie na zadanie
związane z rozwojem infrastruktury
turystycznej
w kwocie 23.800 zł.
Zadanie polega na wybudowaniu wiat turystycznych
znajdujących się w pobliżu
przystani kajakowej przy
hali sportowej „Łazienki”.
Jest to teren przeznaczony
do wypoczynku oraz rekreacji, przez który przebiega
Ziemiański Szlak Rowerowy,

który uznaje się za najbardziej „wielkopolski” spośród
tras Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych
oraz szlaki turystyczne PTTK
zielony i czarny.
W ramach zaplanowanych
prac powstaną na terenie
miasta 3 wiaty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, które będą służyć
przede wszystkim osobom
uprawiającym różne rodzaje aktywności sportowej –
informuje burmistrz Piotr
Ruszkiewicz.

Zerwanie oficjalnej współpracy z Istrą i wsparcie dla Ukrainy
Na sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 3 marca br.
podjęte zostały dwie uchwały dotyczące obecnej sytuacji na Ukrainie. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę
w sprawie uchylenia dotychczasowej uchwały w sprawie
wyrażenia woli współpracy
partnerskiej z rosyjskim mia-

stem Istra, dając jednocześnie Burmistrzowi Miasta
Kościana upoważnienie do
rozwiązania umowy partnerskiej z 29 listopada 2001
roku.
Burmistrz Miasta Kościana w dniu 4 marca 2002 roku
pisemnie zerwał umowę
partnerską z rosyjskim mia-

stem, wystosowując pismo
do władz okręgu miejskiego
Istra.
Druga ważna uchwała dotyczyła wsparcia Ukrainy.
Radni jednogłośnie wyrazili stanowczy protest wobec
działań destabilizacji pokoju
w Europie przez władze Federacji Rosyjskiej i jej pre-

zydenta oraz solidarność
z mieszkańcami Ukrainy
i ich walką o zachowanie
wolności. Tym samym radni
zadeklarowali gotowość do
pomocy humanitarnej Ukraińcom i Ukrainkom, jakiej
Kościan oraz jego społeczność może udzielić uchodźcom wojennym.

Trwa przebudowa ulicy Torowej
Roboty obejmują m.in.: prace
rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni chodnika, jezdni, zjazdów
z kostki betonowej oraz wy-

konania oznakowania.
Zadanie wykonuje firma Usługowo Handlowa
SOB-BRUK” Adam Sobiech
z Kościana za kwotę brutto
890.000,00 zł.
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aktualności

Powstanie 105 nowych Domów i Klubów
w ramach programu Senior+

Od ponad 6 lat staramy się
poprawiać jakość życia seniorów. Sukcesywnie realizujemy kolejne programy pomocowe dla osób starszych.
Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025
zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu
terytorialnego, w zakresie
realizacji zadań własnych,
polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w
ośrodkach wsparcia „Senior+”. Głównym celem
programu jest zwiększenie
aktywnego
uczestnictwa
osób starszych w życiu społecznym. Program zapewnia
wsparcie seniorom – osobom
nieaktywnym zawodowo w
wieku 60 lat i więcejpoprzez
umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej
aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie ak-

tywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i
opiekuńczej.
W 2022 roku na realizację programuprzeznaczono
środki finansowe w wysokości 60 mln zł. W ramach
tegorocznej edycji konkursu
Senior+ do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
wpłynęło w sumie 811 ofert.
Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o
uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na :
a moduł 1- jednorazowe
wsparcie finansowe na utworzenie i/lub wyposażenie
ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania
a moduł 2 - zapewnienie
funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia,
utworzonych w ramach mo-

Ciągnik do utrzymania dróg
b Powiat Wolsztyński
Starostwo ma do dyspozycji
nowy sprzęt wysokiej klasy ciągnik New Holland T5.110
Dynamic Command. Wartość
- 418.200,00 zł. Będzie służył
m.in. do bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Starosta Jacek Skrobisz zachwala
nabytek: - To fabrycznie nowy
ciągnik rolniczy, rok produkcji
2021, silnik o mocy 110 KM,

spełniający wszystkie normy
emisji spalin, napęd na cztery
koła, masa własna około 5,5
t, klimatyzowana i ogrzewana kabina, homologowana na
dwie osoby, półautomatyczna
skrzynia biegów z biegiem
pełzającym, liczne wyjścia
hydrauliczne z pompą. Dodatkowo jest wyposażony w
ładowacz czołowy z łyżką do
materiałów sypkich.

dułu 1
W edycji 2022 programu
„Senior+” dofinansowanie
przyznano w sumie 703 ofertom, w tym:
a w module 1 konkursu –
dofinansowanie przyznano
ofertom z najwyższą liczbą
punktów (13, 12 i 11), uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego na etapie oceny wojewodów, tj. 105
ofertom na łączną kwotę 20
552 584,07 zł, w tym na utworzenie 25 Dziennych Domów
Senior+ na kwotę 6 474 255
zł (łącznie 725 miejsc)oraz
80 Klubów Senior+ na kwotę
14 078 329,07 zł (łącznie 1499
miejsc)
a w module 2 konkursu –
dofinansowanie przyznano
ofertom z najwyższą liczbą
punktów (15, 14, 13, 12, 11, 10 i
9), uzyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego

na etapie oceny wojewodów,
obniżając
proporcjonalnie
dofinansowanie wszystkim
jednostkom samorządu terytorialnego. W sumie dofinansowanie otrzymało 598
ofert na łączną kwotę 38 305
899 zł, w tym na funkcjonowanie 257 Dziennych Domów
Senior+ na kwotę 25 380 664
zł (6968 miejsc) oraz 341 Klubów Senior+ na kwotę 12 925
235 zł (7830 miejsc)
Łączna kwota dofinansowania (w obu modułach) wynosi 58 858 483,07 zł.
Niezmiernie się cieszę, że
kilka jednostek z mojego regionu uzyskało pozytywną
ocenę Wojewody Wielkopolskiego, a tym samym uzyskało dofinansowanie.
W ramach modułu 1 projekty dofinansowane to:
a 199 828,00 zł - Klub Senior+ w Wieleniu (powiat

czarnkowsko-trzcianecki)
a 175 000,00 zł - Klub Senior+ w Obrzycku ( powiat
szamotulski)
W ramach modułu 2 projekty dofinansowane to:
a 165 826,00 zł - Dzienny
Dom Senior+ w Sierakowie
(powiat międzychodzki)
a 77 760,00 zł - Dzienny
Dom Senior+ w Przemęcie
(powiat wolsztyński)
a 77 760,00 zł - Dzienny
Dom Senior+ w Złotowie (powiat złotowski)
a 97 198,00 zł - Dzienny
Dom Senior+ w Zbąszyniu
(powiat nowotomyski)
Wszystkim
jednostkom
serdecznie gratuluję. Wierzę,
że przyznane środki znacznie wspomogą działalność na
rzecz seniorów. Niestety, kilka jednostek w moim regionie
ubiegających się o dofinansowanie została odrzucona ze

względów formalnych lub nie
uzyskała odpowiedniej liczby
punktów przy ocenie oferty. Wielka szkoda, bo zdaję
sobie sprawy ,że potrzeby są
ogromne. Życzę zatem powodzenia w kolejnej edycji programu.
Uważam, że seniorzy są
naszym dobrem wspólnym,
wymagającym troski i wsparcia. Oni budowali to, z czego
my możemy dzisiaj korzystać, a wielu z nich nadal jest
aktywnych zawodowo czy
społecznie. Seniorzy są źródłem bezcennej wiedzy, unikalnych umiejętności, tradycji i wartości, które możemy
przekazać następnym pokoleniom. Dlatego państwo,
samorządy i każdy z nas powinien zapewnić seniorom
godną starość, czyli tworzyć
warunki do pełnego zaspokajania potrzeb.

Realizacja wiaduktu w Nowym Tomyślu coraz bliżej
Rozmowa z Tomaszem
Romankiewiczem przedstawicielem głównego
biura projektowego Firmy
„Fawel” w Gorzowie Wlkp.
Realizacja budowy obwodnicy Nowego Tomyśla
Jaki był cel tego spotkania?
Dzisiejsze spotkanie miało
na celu przede wszystkim
przedstawienie stanu zaawansowania, czyli tego co
udało się zrobić i co zostało
do zrobienia, żeby uznać dokumentację za zakończoną
oraz mieć dokument do tego,
aby zacząć roboty budowlane, czyli fizyczne wykonanie
tej inwestycji.
Przedstawialiśmy problemy, które pojawiają się na bieżąco, abyśmy mogli uzyskać
tą ostateczną decyzję, która
pozwoli na realizację tej inwestycji. Ustaliliśmy, że dokumentacja spodziewana jest

na przełomie lipca–sierpnia.
W miesiącu kwietniu przedstawimy kosztorys inwestorski, czyli już ostateczną na
kwiecień tego roku, wartość
wykonania tej interwencji.
Czy można wartość tej inwestycji podać w przybliżeniu?
Szacujemy, że wartość tej inwestycji to około 80-90 mln
złotych. Oczywiście ten szacunek może w trakcie budowy ulec zmianie, ponieważ
niektóre materiały budowlane ulegną znacznej podwyżce. Jednak ta inwestycja będzie mocno rozbudowana bo
np. jest wiadukt nad linią kolejową oraz ogromny nasyp
drogowy, dwa kilometry drogi asfaltowej , jedno skrzyżowanie z sygnalizacją drogową i wiele innych elementów
towarzyszącej tej drodze.
Franciszek Gwardzik
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był najlepszym miejscem do życia
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motoryzacja

Przegląd auta przed sezonem wiosennym

Kiedy mowa jest o przygotowaniu auta do tzw. sezonu to
najczęściej mówi się o przeglądach przed sezonem zimowym, ale kiedy nadchodzi
wiosna, to o samochód należy zadbać w podobny sposób
i nie ma w tym stwierdzeniu
cienia przesady. Okres zimowy to dla pojazdów czas
niezbyt łatwy. Śnieg, sól na
drogach, niskie temperatury to okoliczności dla wielu
elementów i to nie tylko metalowych, czy plastikowych,
wysoce niekorzystne. Szybsze
zużycie rozmaitych detali,
którego w pierwszej chwili nie
zauważamy może za jakiś czas
stać się przyczyną poważnych
kłopotów. O rodzajach opon
pisałem przed tygodniem stąd
tym tematem już nie będziemy się dziś zajmować. Przy
czym tylko jeszcze kilka istotnych uwag. Jeśli nawet korzystamy z opon całorocznych to
posiadanie ich nie powinno
nas zwalniać z dokładnego
przyjrzenia się im właśnie teraz, na wiosnę. Pamiętajmy,
że ciężkie warunki zimowe
mogły doprowadzić do uszkodzeń, pęknięć, nierównomiernego zużycia bieżnika, a takie
oznaki powinny być dla nas
zawsze sygnałem ostrzegawczym. A gdy zobaczymy jakieś
niekorzystne zmiany musimy
się zastanowić, czy nie czas by
pomyśleć o nowych oponach
dla naszego auta.

A może zgubiliśmy zimą
jakiś ciężarek wyważający
koło. Objawy będą dość łatwe
do rozpoznania, będziemy
słyszeć hałasy dochodzące
a okolic podwozia, a niekiedy
i poczujemy na kierownicy
delikatne drgania. Nie łudźmy
się to nie minie, wręcz przeciwnie zacznie się nasilać,
a wiele elementów auta, od
zawieszenia począwszy, będzie ulegać stopniowej degradacji. Zatem konieczna będzie
wizyta w warsztacie.
Ale serwis wiosenny to nie
tylko ogumienie.
Dawno minął już czas kiedy
lakiery samochodowe stanowiły powłokę trudną do zarysowania i odporną na drobne
uszkodzenia. Gdy w trosce
o ochronę środowiska weszły
do masowego użycia lakiery
wodne, mamy auta pomalowane mieszankami zdecydowanie bardziej podatnymi
nawet na drobne draśnięcia.
Stąd choćby małe, ale dość
głębokie rysy mogą w krótkim
czasie doprowadzić do powstania ognisk korozji.
A może zabezpieczyć lakier? Cóż wydawać by się mogło, że kiedy kupujemy nowe
auto, to w zasadzie jedyne
co nam pozostaje, to wsiąść
i cieszyć się z lśniącego pojazdu. Jest w tym sporo prawdy,
chociaż nie do końca. Bo jeśli jednak zależy nam na tym
by ta dość delikatna powłoka

lakiernicza była bardziej odporna na zarysowania powinniśmy sięgnąć nieco głębiej do
naszej kieszeni i dodatkowo
ja zabezpieczyć, a okres wiosenny jest dobrym czasem
na taka decyzję. Jednak jeśli
nasze auto ma już nieco więcej lat zainwestujmy choćby
w środki pielęgnujące lakier.
Po umyciu samochodu, może
dodatkowo trochę się jeszcze napracujemy, ale radość
z oglądania lśniącego pojazdu zrekompensuje wysiłek.
Oj, żebym nie zapomniał,
kiedy umyjecie Państwo już
samochód nie zapomnijcie
także o uszczelkach. Zarówno
o tych w drzwiach jak i wokół
klapy bagażnika.
Podwozie.
Przez zimę przeszło ciężką

próbę. Woda, śnieg, sól wymieszana z piaskiem. Cóż gorszego można sobie wyobrazić? Zatem umycie podwozia
to wręcz nasz obowiązek i dobrze byłoby tą czynność co
najmniej jeszcze raz powtórzyć. A potem warto zobaczyć
jak wygląda ten element auta,
którego przecież na co dzień
nie oglądamy. Jeśli pojawią się
ubytki w warstwie zabezpieczającej, koniecznie trzeba je
uzupełnić.
Klimatyzacja.
Czy włączaliście Państwo
w swoich autach zimą klimatyzację? Pytanie dla wielu
kierowców wręcz absurdalne.
Klimatyzacją zimą? Po co?
Przecież jest wystarczająco
zimno! To prawda, ale układy
klimatyzacyjne, to dość wraż-

liwa aparatura, a do tego działająca sprawnie tylko wtedy,
gdy co jakiś czas jest używana,
także zimą i wcale nie musi jedynie chłodzić auta. Można ją
użytkować także korzystając
z ciepłego powietrza. Wtedy
dość delikatne i wrażliwe na
korozję elementy będą smarowane, a dodatkowo w układach prowadzących powietrze
nie będą się pojawiały grzyby,
pleśń. To one często na wiosnę, kiedy włączymy układ po
okresie nieużywania, powodują pojawianie się w kabinie
przykrego zapachu i dosłownie pompujemy wtedy do
wnętrza szkodliwe dla naszego organizmu drobnoustroje.
W takim wypadku tzw. odgrzybianie jest nieodzowne.
Pamiętajmy też, że właśnie
zimą i na wiosnę klimatyzacja przydaje nam się kiedy od
nadmiaru wilgoci w aucie zaczynaj parować szyby a zwykły nawiew nie może sobie
z tym poradzić.
A skoro już wspomniałem
o klimatyzacji, nie zapomnijmy o filtrze kabinowym. Są
już na tyle powszechnie stosowne, że nawet w autach nieco starszych bywają naturalnym wyposażeniem. Po zimie
warto je wymienić. Tu jakość
i skuteczność jest wprost proporcjonalna do ceny. Te zalecane dla osób zmagających się
z alergiami kosztują więcej,
ale warto je stosować. W koń-

cu chodzi o nasze zdrowie.
Kiedy już będziemy mieli założony nowy filtr, wyczyśćmy
jeszcze przy okazji zalegające
po zimie „śmieci” w kanałach odpływowych podszybia
i udrożnijmy je.
Wymiana oleju.
Jeśli przed zimą wymieniliśmy olej i filtry, ta auto nie
było intensywnie eksploatowane, to możemy poczekać
z tą czynnością do końca
roku. Zresztą w instrukcji obsługi znajdziemy właściwe
zalecenia.
Wnętrze.
Myślę, że o dokładnym posprzątaniu wnętrza pamiętacie Państwo zawsze. Zatem te
oczywistą czynność, pominę.
Na koniec pióra wycieraczek. Oj napracowały się zimą
i ich stan często bywa na wiosnę fatalny. Koszt samych elementów gumowych nie jest
wysoki i zapewne wielu z nas
poradzi sobie samemu z wymianą. A gładką powierzchnię
szyby na pewno docenimy już
przy pierwszym deszczu.
Pamiętajmy, to wszystko
o czym napisałem bezpośrednio wpływa nie tylko na nasze,
ale także i innych użytkowników dróg, bezpieczeństwo.
Zatem szerokiej, wiosennej
drogi!
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.
tel. 601 668 680

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,849

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

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

nagrobki granitowe

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl
Polecamy:
a Bratki krzaczaste i zwisające, stokrotki,
prymule, niezapominajki, jaskry a Cyklameny i paprocie
a Byliny i trawy a Hortensje ogrodowe i bukietowe
a Rozsady warzyw i ziół a Duży wybór donic i doniczek
oraz skrzynek balkonowych i mis

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

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagram

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE
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motoryzacja

Elektryczne... autostrada, czy wąska uliczka
W jednym z poprzednich felietonów wspomniałem, że w
najbliższym czasie rozwinę
temat związany z elektryfikacją napędu w samochodach.
Zatem dziś pierwsza próba
oceny bieżącej sytuacji związanej z tym tematem.
Decyzje Unii Europejskiej
wyznaczają konkretne daty,
kiedy nie będzie już można rejestrować najpierw aut
wyłącznie z silnikami spalinowymi, dopuszczając do
ruchu jedynie samochody
elektryczne i hybrydowe, a
następnie już wyłącznie pojazdy o napędzie elektrycznym. Na razie jedynie niektórzy dziennikarze, analitycy,
obserwatorzy głośno mówią,
że terminy ogłoszone w Brukseli nie są realne i należałoby
jak najszybciej stworzyć gremium złożone z fachowców
w wielu dziedzinach i to nie
tylko związanych bezpośrednio z motoryzacją i raz jeszcze
przeanalizować całe zagadnienie, a co najważniejsze nie
dopuszczać do tych działań
polityków, których niejednokrotnie jedyną legitymacją do
tego żeby wypowiadać się w

tych kwestiach, jest posiadanie auta.
Zacznijmy od entuzjastów
jak najszybszej elektryfikacji
samochodów.
Dla nich ten trend to działania prowadzące ku szerokiej
autostradzie, gdzie jedyną
przeszkodą jest zbyt wolne
tempo wprowadzanie takich
aut na rynek, zbyt małe dopłaty rządów poszczególnych
państw do zakupu tego typu
pojazdów i zbyt wolna budowa infrastruktury związanej
z punktami ładowania. Poza
tym w zasadzie nie dostrzegają, czy też nie chcą dostrzegać
problemów, czy nawet poważnych zagrożeń jakie niesie ze
sobą ta przemiana. Wszystko ma prowadzić do ochrony
środowiska, a auta z napędem
elektryczny są ich zdaniem,
jedynym narzędziem do osiągnięcia tego celu.
To w skrócie argumenty
optymistów dążących do jak
najszybszej elektryfikacji aut.
A sceptycy?
Ci widzą tempo i sposób
realizacji tych planowanie
nie jako szeroką autostradę, a
niestety dość wąska uliczkę, w

której ruch niekiedy staje się
niemożliwy.
Tu na początek istotna
uwaga, wśród sceptyków zdecydowana większość jest za
oferowaniem na rynku aut z
napędem elektrycznym, ale
równocześnie twierdzą oni,
że należy szukać także innych
rozwiązań
prowadzących
do wdrażania napędów zero
emisyjnych, bo po pierwsze
powinna być alternatywa w

stosunku do „elektryków, a
po drugie terminy wyznaczone w Europie są nie tylko
nie realne, ale nawet niebezpieczne, bo do tego czasu nie
da się wdrożyć choćby procedur związanych z ogólnie
pojętym bezpieczeństwem,
takich aut. A nie chodzi tu
jedynie codzienną eksploatację. W tak krótkim czasie
nie da się zbudować sieci
punktów ładowania aut o w

SKLEP

WARZYWNO - SPOŻYWCZY

Plac Powstańców Wlkp. w RakoniewicACH
Wszystkim naszym klien
życzymy wspaniałych Świąt tom
i zapra
do naszego sklepu po przedświ szamy
ąteczn
zakupy na wielkanocny stół e
właściciele Bernadeta i Miron Wysoccy

miarę efektywnym poziomie
mocy. Nie da się do takiej liści
punktów doprowadzić prądu,
który zapewniłby wspomniane efektywne ładowanie.
Wielu nawet bardzo bogatych
regionów na naszym kontynencie zwyczajnie nie stać na
gruntowne przebudowanie
infrastruktury energetycznej,
która zapewniłaby nawet w
nocy na ładowanie aut, elektrycznych bez straty mocy
potrzebnej do normalnego
funkcjonowania gospodarstw
domowych i zakładów pracujących w ruchu ciągłym. Stąd
już kilka lat temu pojawiły się
np. w niektórych okręgach
Szwajcarii
wprowadzono
przepisy drastycznie zmniejszające moc domowych stacji
ładowania aut.
W okresie, kiedy w Europie
obserwujemy kłopoty z zapewnieniem, przy obecnym
zapotrzebowaniu, wystarczających mocy potrzebnych do
normalnego funkcjonowania
niektórych krajów, uwzględniając odejście od eksploatowania elektrowni zasilanych
węglem, dostarczenie do sieci
dodatkowych mocy jest nie

realne. Pomijając już ogromne
i jakże kosztowne inwestycje
związane z ich przesyłaniem.
Do tego już w tej chwili, jak
ostatnio napisał dziennik
„Die Welt” Niemcy rozpatrują
ponowne uruchomienie elektrownie zasilanych węglem, a
decyzje te wiążą się z wojną
na Ukrainie i zagrożonymi dostawami gazu z Rosji. Do tego
eskalacja tej agresji, stawia
wiele krajów Europy w niezwykle trudnej sytuacji energetycznej.
Oczywiście dotyczy to
także Polski, gdzie nawet w
sprzyjających warunkach fatalny od dekad stan linii przesyłowych i niezwykle napięty
bilans energetyczny kraju, nie
daje możliwości na zwiększenie mocy dostarczanych do
sieci.
To niestety jedynie początek problemów na naszym
kontynencie związanych z
szybkim przejściem aut z napędy konwencjonalnego na
elektryczny. A do tego tematu
powrócę już w kolejnym felietonie.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj. Hieronim Dymalski
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Nie zapominamy
o przyjaciołach

Znicze na grobie Thuma

Różowa wspiera uczniów
z Ukrainy!
Uczniowie z Technikum Graficznego zajęli się tematyką
wojny na Ukrainie. Chcąc pokazać jak wygląda codzienność naszych rówieśników i
jak zmieniło się ich życie po
24 lutego, oraz podzielić się

swoimi emocjami, wykonali
plakaty. Prace przedstawiają
dzień z życia naszych dzieci
i dzieci, które pozostały teraz
na Ukrainie.
Poniżej
przedstawiamy
kilka przykładowych prac.
Rocznica śmierci to szczególny czas, kiedy pełni zadumy
i refleksji w udajemy się na
groby najbliższych...
Już od dawna bliska jest
dla społeczności ZST im. E.
Kwiatkowskiego jest postać
Antoniego Thuma.
23 marca 1951 zmarł ten zasłużony dla Powiatu Grodziskiego przedsiębiorca, prezes

Szkolny Klub Turystyczny
„KLOPS” planuje kolejną wyprawę. Jednak tym razem nie
piszemy o wycieczce.
Piszemy o Włodku… Volodymyrze Syerykovie, absolwencie naszej szkoły. Uczniu
technikum o profilu mechatronicznym, który w 2021
roku zdał maturę i wrócił na
Ukrainę, by w lutym zostać
żołnierzem i bronić swojej
ojczyzny przed agresją Rosji.
Jeszcze niedawno, na spływie kajakowym opowiadał
o swoich pasjach,o historii
Polski, którą znakomicie zna.

Mówił o planach i szansach
maturalnych. Teraz… walczy na froncie w okolicach
Kijowa. Towarzyszy mu ojciec a nasz wielki przyjaciel i
darczyńca, pan Sergiey, który bez wahania zaoferował
nam pomoc finansową, gdy
przygotowywaliśmy jubileuszową wyprawę do Maroka.
Włodku, nie zapominamy o
przyjaciołach…
Na zdjęciu: Włodek na na
rajdzie rowerowym z okazji
100 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
(pierwszy z prawej).

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
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grodziskich Browarów, który 25 maja będzie patronem
CKZ na tzw. gazach.
Delegacja uczniów z nauczycielem Sebastianem Tulińskim udała się na grodziską nekropolię i zapalili znicz
na grobie tego grodziskiego
Austriaka, który podkreślał
wielokrotnie, że czuje się Polakiem.

Wyniki tegorocznej edycji Konkursu
„WIELKOPOLSKA SŁOWEM I OBRAZEM MALOWANA”
W kategorii szkół średnich:
I miejsce: Beata Andrzejewska ( ZST Grodzisk Wlkp.)
Wyróżnienie: Aleksandra Sibińska ( ZST Grodzisk Wlkp.)
W kategorii
szkół podstawowych :
Prace plastyczne
I miejsce: Nina Kaczmarek
(SP nr 4)
II miejsce: Sandra Borowczak ( SP nr 4)
Wyróżnienie: praca zbiorowa Bartosza i Jarosława Sta-

chowiaków (SP nr 1).
Wyróżnienie pozakonkursowe przyznano Ksaweremu
Joksiowi (SP Ruchocice).
Fotografika
I miejsce: Matylda Mietlicka
(SP Stęszew)
II miejsce: Wiktoria Pomys
(SP Stęszew)
III miejsce: Antonina Rurek
(SP Stęszew)
Wyróżnienie: Lidia Wawrzyniak i Kinga Bartosik (SP
Stęszew).

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

Edmund Bosy

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”
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
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powiat grodziski / poznań

…………………………
(Pieczęć jednostki)

Starosta Grodziski
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
Miejscowość
(obręb
ewidencyjny)

Adres
nieruchomości

0008

Gnin

Nr
działki

162/2

Powierzchnia
działki

0,3543ha

Nr księgi
wieczystej
PO1S/00015907/2

Cena
nieruchomości
37.906,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rakoniewice działka nr 162/2, położona w obrębie Gnin, w części stanowi teren nie
inwestycyjny, oznaczony na rysunku studium symbolem R, co należy rozumieć jako teren rolniczy, teren
upraw ogrodniczych, pastwisk, łąk oraz nieużytków rolniczych oraz w części stanowi teren inwestycyjny
oznaczony na rysunku studium symbolem MN, co należy rozumieć jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Natomiast zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków teren ten oznaczono jako
grunty orne. Dla ww. działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto przedmiotowa nieruchomość
nie jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących inwestycji celu publicznego.
Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana rolniczo.
Opis nieruchomości: Działka nr 162/2 jest użytkowana rolniczo. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się
typowa zabudowa wiejska - domy mieszkalne z zabudowaniami inwentarsko - gospodarczymi, park, dalej pola
uprawne. Uzbrojenie infrastrukturalne w zasięgu.
Termin do złożenia wniosku wynosi: 6 tygodni od dnia podania do publicznej wiadomości osobie, która
spełnia jeden z następujących warunków: przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o
gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej
nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobiercą.
* Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), wykaz
wywiesza się na okres 21 dni.
* Osoba wyznaczona do kontaktu Katarzyna Rabiega- Łakoma
Nr telefonu: 614452531

LAURKA dla niektórych
działaczy Towarzystwa PTAAAK
Wrażliwość znana już w historii muzyki i muzykologii
nadal jest aktualna. Występuje także u działaczy stworzonego przed dwudziestoma
lata Polskiego Towarzystwa
Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK, które ma swoją siedzibę w Poznaniu, ale działa w innych
regionach Polski. Trzeba dodać z sukcesami.
Na wyróżnienie zasługuje
bezsprzecznie wśród wielu,
prezes honorowy PAAAK-a,
który nosi ładunek z pogranicza fermaty i skali archeologicznej, doryckiej, eolskiej,
jońskiej i innych noszących
nastrój major i minus tzn. dur
i moll. Zasłużony działacz
społeczny, animator kultury,
redaktor muzyczny Krzysztof
Wodniczak przoduje wyraźnie wśród najaktywniejszych
członków łącząc przeliczne
obowiązki z pasją dziennikarską w wielu wymiarach.
Długo trzeba by było wyliczać zasługi którymi wyróżnia się Krzysztof odznaczony
we wrześniu 2021r. za zasługi
dla kultury Polskiej Gloria
Artis.
Wśród autorów, kompozytorów, działaczy kulturalnych wyróżnić trzeba także
Zbigniewa Rotha, który jako
poeta zasypuje wszystkich
twórczością poetycko - muzyczną sprawnością organizatorską mający także
zagraniczne kontakty, które
nobilitują go w światowym

środowisku
kulturalnym.
Był organizatorem Festiwalu Twórczości Seniorów w Jeżyckim Centrum
Kultury, pełni też funkcję
redaktora dyżurnego odnotowując na różnych lamach
recenzje z różnych kulturalnych wydarzeń, w tym
najwięcej z muzykaliowych
spotkań.
Te dwie postaci K.Wodniczaka i Z. Rotha- ze względu
na swoja wieloletnią aktywność i bardzo bogate życiorysy zasługują na napisanie
o nich książek biograficznych
może na początek w formie
leksykonów, a może połączyć
te osoby w jednym tomie.
Z uwagi na działania międzynarodowe wyróżnienia
i odznaczenia przez zagraniczne gremia nie tylko medalami i trofeami, ale także
pokłosiem tych dokonań. Aż
dziw bierze, że tak Poeta pokoju nie został wyróżniony
jeszcze medalem Gloria Artis. Na podobne wyróżnienia zasługują także Elżbieta
i Karol Wyrębscy szefowie
Jeżyckiego Centrum Kultury,
w którym mieści się Galeria
plastyczna Rozruch, klub
muzyczny Prochownia, klub
Literacki.
Myślę ,że doczekamy się
jeszcze gratyfikacji ze strony włodarzy miasta Poznania, województwa i państwa,
a może też dołączą organizacje międzynarodowe.
Tekst: Kazimierz Miler

……………………………..
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

Marcin Mańczak

Śmigiel

ul. Kościuszki 28

Jabłonna

ul. Kościelna 31a
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gmina zbąszyń

Planowane inwestycje w roku 2022
W roku 2021 Gmina Zbąszyń
otrzymała wyróżnienie zajmując trzecie miejsce w ogólnokrajowym rankingu Serwisu Samorządowego Polskiej
Agencji Prasowej Gmina Dobra do Życia. Gmina Zbąszyń
została oceniona przez niezależnych ekspertów w kategorii Gminy miejskie i gminy
miejsko-wiejskie, z miastem
powyżej 5 tys. mieszkańców.
Wyróżnienie to efekt konsekwentnej pracy od wielu już
lat, podejmowania inicjatyw
innowacyjnych, wspierania
finansowego i merytorycznego projektów realizowanych przez inne instytucje
i organizacje obywatelskie,
czy wreszcie pozyskiwanie
zewnętrznych środków pomocowych na zadania własne
i realizowane na rzecz dobra
publicznego przez podmioty współpracujące. Miniony
rok 2021 stojący pod znakiem
pandemii, i rok 2022 do którego dołączyły czynniki kryzysu uchodźczego, to czas
wielu trudności i problemów,
które jednak nie zmieniły
przyjętych kierunków działań na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2021 zakończono
realizację jednej z większych
inwestycji gminy Zbąszyń.
Na mapie Zbąszynia pojawił
się całkowicie nowy obiekt tj.
remiza strażacka wraz z centrum zarządzania kryzysowego i magazynem obrony
cywilnej. Za kwotę ponad 5
milionów złotych jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnej będą miały możliwość
działania w profesjonalnych
warunkach, a mieszkańcy
gminy będą mogli czuć się
o wiele bezpieczniej.
W roku ubiegłym rozpoczęto także modernizację
i rozbudowę budynku Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej
i Regionu Kozła. Na realizację wspomnianego przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln.
zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powstanie Regionalny
Ośrodek Edukacji Kulturalnej
i Animacji Kultury w Zbąszyniu - nowoczesna placówka,
która oferować będzie unowocześnione i uatrakcyjnione formy edukacji i animacjikultury skoncentrowane na
folklorze Regionu Kozła oraz
na tradycjach i historii ziemi
zbąszyńskiej.Prace kontynuowane są w roku bieżącym.
W budżecie zabezpieczono
środki finansowe w kwocie
ponad 2,5 mln. zł na zakończenie prac budowlanych
oraz zakup wyposażenia,
w tym innowacyjnego projektora LDS do prezentacji obrazów 3D w powietrzu.
Kolejny obiekt kulturalny,
w którym zaszły zmiany to
Zbąszyńskie Centrum Kultury. Zakończono prace remontowo-modernizacyjne
budynku i dostosowanogo
do instytucji na miarę XXI

wieku. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z PROW 2014-2020
(za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania Regionu Kozła), z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
(Program Infrastruktura domów kultury) oraz z Urzędu
Marszałkowskiego (Program
Kulisy kultury). Gmina Zbąszyń złożyła kolejny wniosek
o dofinasowanie w ramach
programu Kulisy kultury
na modernizację sceny sali
ZCK. Liczymy, że pozyskane
środki pozwolą zakończyć
modernizację obiektu, tak
ważnego dla życia kulturalnego gminy.
Rok 2022 ukierunkowany
będzie na podniesienie jakości oferty społecznej, kulturalnej i edukacyjnej kierowanej do mieszkańców gminy.
Planowana jest dalsza
rozbudowasieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy.
Dzięki dofinansowaniu ze
środków rządowych nastąpi
rozbudowa sieci wodociągowej w Strzyżewie, Nądni
i Nowej Wsi. Ponadto planuje
się budowę stacji uzdatniania
wody w Nowej WsiZbąskiej.
Gmina stara się pozyskać
środki na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR.
Natomiast w Nądni i w Zbąszyniu planuje się rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej.
Na wspomniane inwestycje
zabezpieczono środki w kwocie ponad 2 mln. zł.
Dzięki Lokalnemu Partnerstwu Wodnemu, w którym
udział biorą Gmina Zbąszyń,
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Państwowe

Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie oraz przy współpracy Nadleśnictwa Wolsztyn,
Nadleśnictwa
Babimost
i GminySiedlec nastąpi budowa nowego jazu zlokalizowanego na rzece Obrze. Szacowana wartość inwestycji to
10 mln złotych, z czego gmina Zbąszyń zadeklarowała
udział w kwocie 500 tys. zł.,
Starostwo Powiatowe w kwocie 500 tys. zł., gmina Siedlec
w kwocie 50 tys. zł, a Nadleśnictwo Wolsztyn w kwocie
50 tys. zł.
Sukcesywnie kontynuowana jesttakże modernizacja
dróg gminnych. W roku ubiegłym dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg udało się przebudować
ulicę Sportową
w Zbąszyniu. Ostatecznie
wartość projektu wyniosła
prawie 1,5 mln. zł. Kwota
dofinansowania ze środków
wspomnianego
Funduszu
Rozwoju Dróg to 600 tys. zł.
W roku bieżącym zabezpieczono środki finansowe w budżecie gminy na rozbudowę
dróg w kwocie 1,6 mln. zł.
Planuje się m.in.: przebudowę drogi Łomnica-Strzyżewo
o szacunkowej wartości ponad 4 miliony. Na realizację
tej inwestycji złożono wniosek doRządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Finansowy udział w przedmiotowej
inwestycji
zadeklarowały
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wolsztyn. Ponadto planuje się ukończenie budowy
drogi Perzyny-Zakrzewko na
co złożono wniosek odotację z budżetu Województwa
Wielkopolskiego w ramach
programu dot. budowy dróg

dojazdowych do gruntów
rolnych. Na terenie sołectw,
przy udziale Funduszu Sołeckiego, powstaną drogi
z płyt betonowych wskazane
przez mieszkańców podczas
zebrań sołeckich. Zadania
w tym zakresie polegają na
przebudowie dróg lub zakupie płyt betonowych. Łączna
wartość tych inwestycji to
kwota 253 tys.
ZProgramu
Rządowego
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych udało się
także uzyskać środki finansowe w kwocieponad 10 mln.
zł (całkowita wartość zadania
to: 16,5 mln. zł) na budowę
szkoły podstawowej ze stołówką i salą gimnastyczną
w Nądni dla dzieci z Nądni, Nowej Wsi i Nowej Wsi
Zbąskiej. Realizacja zadania
zapewni uczniom z trzech
wsi możliwości kształcenia
w należytych warunkach
- właściwa liczba sal lekcyjnych oraz dostęp do: pracowni komputerowych, biblioteki, sali gimnastycznej,
świetlicy i stołówki, których
brak w istniejących obecnie
dwóch obiektach szkolnych.
Aktualnieopracowywany jest
projekt budowlany, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do realizacji
prac. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej ze
stołówką i salą gimnastyczną
w Nądni dla dzieci z Nądni,
Nowej Wsi i Nowej Wsi Zbąskiej wraz pozwoleniem gmina Zbąszyń również uzyskała
dofinansowanie ze środków
Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu
terytorialnego
w kwocie 195 tys.zł.

Zbąszyń słynie z bogatej
oferty związanej z wypoczynkiem nad Jeziorem Błędno. Stawiając na rozwój
turystyczny
miasta
zapl a n o w a n o r e w i t a l i z a c j ę
parku miejskiego oraz budowę oświetlenia ścieżki
rowerowej na odcinku Łazienki – ul. Zygmunta. Rozbudowa oświetlenia będzie
miała miejsce również na
terenie sołectw, przy udziale
środków finansowych zabezpieczonych w Funduszu
Sołeckim.
W budżecie zabezpieczono także środki na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego.
W roku bieżącym zakończona zostanie długo wyczekiwana budowa sali wiejskiej w Perzynach. Po kilku
latach etapowanych zadań
mieszkańcy doczekają się sali
z prawdziwego zdarzenia, na
której wyposażenie zabezpieczono środki finansowe
w budżecie gminy oraz Funduszu Sołeckim.
W Stefanowie rozpoczęta
została rozbudowa istniejącej
sali wiejskiej.
W Stefanowicach kontynuowana jest przebudowa
i nadbudowa sali wiejskiej.
Środki zabezpieczone na
ten cel to 285 000,00 zł. Na
przedmiotowe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła.
Należy również wspomnieć,
że duży udział przy realizacji
inwestycji mają mieszkańcy
Stefanowic, którzy część prac
wykonują we własnym zakresie.
W Nowej Wsi wybudowana
zostanie sala wiejska wraz

z wiatą oraz zagospodarowany zostanie teren przy sali.
Mieszkańcy sołectwa długo
czekali na powstanie miejsca
spotkań, a dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje
realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR,w kwocie 350tys.zł.
w niedalekiej przyszłości zyskają salę, której tak bardzo
brakowało w sołectwie.
Warto również wspomnieć, że Gmina Zbąszyń
w partnerstwie z Miastem
Gniezno realizuje projekt
pn. „Rozwój elektronicznych
usług publicznych w ramach
partnerstwa projektowego na
terenie gminy Zbąszyń oraz
Miasta Gniezno”. Z WRPO
2014+ uzyskano dofinansowanie w kwocie 3,8 mln.
zł, z czego Gmina Zbąszyń
pozyska aż 1,7 mln. zł. Zakres projektu to niezbędne
zakupy sprzętowe, w tym
serwery, komputery, zakup
zintegrowanego oprogramowania dziedzinowego i licencji. Projekt informatyczny
znacząco wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania
urzędu oraz usprawni komunikacje miedzy samorządem, a mieszkańcami gminy. Większość spraw będzie
można załatwić on line,
a mieszkańcy gminy zyskają
maksymalnie prosty i szybki dostęp do niemal wszystkich danych dotyczących ich
spraw.
Mamy nadzieję, że pomimo
radykalnego wzrostu cen uda
się zrealizować przynajmniej
większość planów.
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gmina wolsztyn

Posadzono 21 dębów błotnych
przy ścieżce koło wiaduktu

Przy niedawno wybudowanej ścieżce pieszo-rowerowej biegnącej przy wiadukcie i łączącej ul. Dworcową
z deptakiem (ulicą Dąbrow-

skiego), posadzono 21 dębów
błotnych. Sama ścieżka ma
długość ponad 310 metrów
i oświetlona jest 10 lampami
LED.

Posadzono 21 dębów błotnych
przy ścieżce koło wiaduktu
Samorząd miejski podjął prace związane z utworzeniem
w Wolsztynie wybiegu dla
psów. Z petycją o utworzenie
takiego miejsca w listopadzie
2021 r. do samorządu miejskiego w Wolsztynie wystąpili
mieszkańcy gminy. Petycja została pozytywnie rozpatrzona
przez Radę Miejską. Jako lokalizację wybiegu zaproponowano teren w tzw. Małym
Parku, w jego części, należącej
dawniej do terenu przedszkola. To miejsce, które jest już
częściowo ogrodzone, wyma-

ga jednak podjęcia inwestycji.
Szacowany koszt prac (ogrodzenie, prace rozbiórkowe,
zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek, koszy wraz
z dystrybutorem worków na
psie odchody), przyłącze wodociągowe wraz z poidełkiem
oraz utwardzenie kostką pod
ławkami wynosi ok. 80.000
zł. Gmina złożyła w tej sprawie wniosek o dofinansowanie do Zarządu Województwa
Wielkopolskiego w ramach
programu: „Błękitno-zielone
inicjatywy dla Wielkopolski”.

Remont linii kolejowej Drzymałowo-Wolsztyn
Trwa remont linii kolejowej
nr 357 na odcinku Drzymałowo-Wolsztyn. 25 marca 2022
r. na stacji w Tłokach, a następnie w Urzędzie Miejskim
w Wolsztynie, odbyło się robocze spotkanie dotyczące
przebiegu remontu i prac prowadzonych z wykorzystaniem
pociągu do potokowej wymiany nawierzchni typu PUN. W
spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego
Wojciech
Jankowiak, Burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis, Zastępca
Burmistrza Tomasz Spiralski,
przedstawiciele PKP PLK oraz
wykonawcy prac.

Obradowała Wolsztyńska Rada Seniorów
29 marca br. odbyło się drugie posiedzenie Wolsztyńskiej Rady Seniorów.
Na spotkaniu Burmistrz
Wolsztyna Wojciech Lis
oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolsztynie Jarosław Adamczak wręczyli
członkom Rady listy gratulacyjne. Obrady poświęcone
były m.in. ustaleniu harmonogramu i organizacji pracy
WRS. Wysłuchano również
sprawozdania
Burmistrza
Wolsztyna dotyczącego działań jakie samorząd podjął
w ostatnim miesiącu.

Życzenia Zdrowych, Spokojnych
Pełnych Rodzinnego
Ciepła i Radości
Świąt Wielkanocnych
składa
Rada Nadzorcza, Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Siedlcu
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Od 2015 r. Niemcy robią to samo wobec Polski, co Putin
w stosunku do Ukrainy, tylko nie tak brutalnymi metodami
„Od 2015 roku Niemcy
można powiedzieć robią
praktycznie to samo wobec
Polski, co Putin w stosunku
do Ukrainy, oczywiście nie
tak brutalnymi metodami mówi w rozmowie z portalem
wPolityce.pl prof. Bogdan
Musiał, historyk na co dzień
mieszkający w Niemczech.
wPolityce.pl: Niemieccy publicyści nagle się obudzili
z długiego snu i spojrzeli na
Rosję i Władimira Putina zupełnie innymi oczami niż dotychczas…
Prof. Bogdan Musiał: Polskimi
oczami. Nie oczami Donalda
Tuska oczywiście, ale oczami
prezesa Kaczyńskiego czy premiera Morawieckiego.
Z czego wynika ta zmiana?
Czy oni rzeczywiście byli
przez ten czas zaślepieni i nie
docierała do nich rzeczywistość, czy wchodziły tu w grę
inne czynniki?
Były w Niemczech głosy, które przed tym przestrzegały. To
nie było tak, że tych głosów
nie było. Byli tacy specjaliści, dziennikarze, naukowcy,
którzy przed tym ostrzegali.
Ostrzegali przed Nord Stream 1, przed Nord Stream 2,
tylko oni się nie przebijali
do głównego nurtu, bo taka
była polityka medialna. Musimy sobie zdawać sprawę, że
w Niemczech media są mocno
zglajchszaltowane, czyli przekaz miał być taki a nie inny
i tak robiono. Pojawiały się teksty np. w „Die Welt”, ale to nie
było coś, co by miało wpływ
na szeroko rozumianą opinię
publiczną. Decydujący był głos
polityków, szczególnie SPD, ale
również CDU i taki był przekaz
tych głównych mediów. Tak
przechodziło to w dół do szerokiej opinii publicznej. Ten
główny przekaz był proputinowski, prorosyjski, zaślepiony: że ta współpraca gospodarcza jest czysto gospodarcza, że
to nie ma żadnego podtekstu
politycznego. Ten przekaz
był oczywiście zlecony z góry
- polecenie z urzędu kanclerskiego. I oni to polecenie wykonywali. Tylko to, co się stało
na Ukrainie, te zdjęcia, reakcja
i postawa Ukraińców wywołała taki szok, że media nie mogą
już tego zamieść pod dywan.
To są zdjęcia i filmy wywołujące bardzo mocne emocje,
w tym przemówienia prezydenta Zełenskiego. Wygląda
na to, że oni tutaj na tej płaszczyźnie mają bardzo mocny
przekaz i wstrząsnęło to wieloma dziennikarzami i dziennikarkami, nie mówiąc już
o zwykłych ludziach. Ludzie
zastanawiają się, jak to w ogóle możliwe, żeby Schroeder się
tak podlizywał Putinowi. Teraz
to wychodzi i to się podkreśla,
bo nagle media o tym piszą.
To obudzenie poszło też
bardzo mocno od dołu. Rząd

niemiecki, w szczególności
pan Scholz wywodzący się
z proputinowskiej SPD - bo to
nie jest tak, że to zrobiła tylko
pani kanclerz Merkel ze swoimi ludźmi, ale też cała SPD,która jest bardzo proputinowska
i to z pewnością szybko się nie
zmieni, bo to jest w pewnym
sensie myślenie geopolityczne
i nastroje szybko go nie zmienią - nie może sobie pozwolić
ze względów wizerunkowych
na faktyczne wspieranie Putina, co robił dotychczas. Oni
muszą teraz absolutnie zmienić przekaz, co jak na razie nie
przekłada się na udzielenie
konkretnej pomocy Ukrainie,
ale przekaz już jest taki, że
Niemcy nie mogą w relacjach
z Putinem wykazywać wyrozumiałości. Ale oni będą
blokować ostrzejsze sankcje
i krzyczeć, że wojna niemożliwa, zagrożenie itd. Nie ma jednak już takiego histerycznego
ataku na Polskę. To w pewnym
sensie się skończyło, ale wymuszono to od dołu. Oni już
nie mogą powtarzać tego, co
robili cały czas przez ostatnie
lata, od 2015 roku, bo to jest
niewiarygodne - sprzymierzeniec Niemiec, Putin, jest po
prostu zbrodniarzem. Widzą
to wszyscy. Te zdjęcia są porażające.
Osobiście nie wierzę politykom SPD, bo oni myślą innymi kategoriami. To muszą
wymusić kraje z zewnątrz, ten
nacisk musi przyjść z zewnątrz
plus z dołu czyli od niemieckiej opinii publicznej, w której
naprawdę nastąpił przełom,
przynajmniej w dużej części.
Także mam nadzieję, że to jednak się szybko zmieni. Co jest
istotne, sądzę, że SPD tak długo nie będzie rządzić. Wygląda
na to, że jednak CDU wcześniej
czy później odzyska władzę,
a to jest partia, która prędzej
będzie wiarygodna w zmianie
polityki wobec Rosji niż SPD,
ponieważ w CDU następuje
demerkelizacja czyli pożegnanie się z polityką Angeli Merkel
- to, co ona zrobiła, to jest katastrofa. CDU prędzej stworzy tę
zmianę w polityce, te wektory
będą bardziej wiarygodne, ale
dużo będzie zależało od tego,
jak się rozwinie sytuacja na
Ukrainie. Trudno to ocenić.
Polska trzyma kciuki i wspomaga, jak może, ale naprawdę
trudno prognozować. Niemniej zmiany są w kierunku
pozytywnym, chociaż z naszego punktu widzenia to jeszcze
za mało.
W mediach niemieckich to
jest szok, w jaki sposób partie
koalicyjne, czyli SPD czy Zieloni, obeszli się z mową Zełenskiego do Bundestagu. Była
krytyka, zażenowanie i wstyd.
To pokazało, jak oni biorą na
poważnie to, co się dzieje na
Ukrainie.
Analizując wypowiedzi poszczególnych
polityków
i dyplomatów niemieckich

od początku inwazji Rosji na
Ukrainę mam wrażenie, że
rząd Niemiec ma teraz poważny problem. Wydaje się
bowiem, iż liczył na to, że
Rosja sobie szybko poradzi
z Ukrainą i Niemcy przejdą
do business as usual. Jak Pan
to widzi?
Dokładnie. To dokładnie była
ta koncepcja. Oni byli przekonani, że Ukraina się rozpadnie
jak domek z kart, armia ukraińska, że rząd ukraiński upadnie i w jego miejsce przyjdzie
Janukowycz, albo ktoś jemu
podobny. I zglajchszaltują - to,
co się stało na Białorusi. I wtedy nie będzie problemu. Oczywiście będzie trzeba odczekać
ze względu na sankcje, które by
się w miarę możliwości łagodziło, aby nie uczynić krzywdy
i sobie, ale też i putinowskiej
Rosji. Taki był plan, taki był
zamiar. Szok jest po prostu tak
samo dla Putina. Oni się kompletnie przeliczyli. Nie docenili
postawy ukraińskiej. W Polsce
cały czas słyszałem, że armia
ukraińska to nie jest ta armia
z 2015 roku. Te głosy w Polsce były. Polski rząd wiedział,
że wojna wybuchnie i był na
to przygotowany. Przecież na
dwa tygodnie przed rosyjską
agresją premier Morawiecki
mówił, że Polska przygotowuje
się na przyjęcie uchodźców.
Wczoraj też słyszałem - podkreślają to szczególnie politycy
z CDU i CSU - że dla nich jest
szokiem postawa Polski w kwestii przyjmowania uchodźców,
jak jest to dobrze zorganizowane. Ja mam porównanie z z Polski i Niemiec i to jest niebo
a ziemia. To jest naprawdę
niebo a ziemia. Z tego, co wiem
w Polsce jest już tych uchodźców 2 mln i dla Niemców jest
to coś niesamowitego, że Polska sobie z tym bardzo dobrze
radzi porównując do tego, co
się dzieje w Niemczech - to
podkreślał przecież przywódca
CDU Merz - był na granicy, widział, co się u nas dzieje. Skala
tego problemu jest całkowicie
inna. W Niemczech, w państwie, które jest kilka razy bogatsze i większe niż Polska,
jest 160 tysięcy i nie do końca
sobie z tą liczbą radzą. To jest

ogromna różnica. Sądzę, że Polacy pokazują powtórkę z Solidarności tylko w innej formie.
To jest coś niesamowitego!
Nikt się tego nie spodziewał.
To jest jednak pewna specyfika
Polski. Taka powtórka z historii, tylko w innym kontekście.
Miejmy nadzieję, że Polska nie
pozwoli sobie tego wyrwać.
Nie możemy sobie pozwolić na
to, żeby znowu Niemcy nam
zakłamali historię. Niemcy są
odpowiedzialni za tę wojnę,
mają krew na rękach - mówię
o niemieckich politykach, bo
dla normalnych Niemców to
jest szok, ta świadomość, że
Niemcy są za to odpowiedzialni, że niemiecki rząd, partia
rządząca, SPD mają krew na
rękach. I te głosy się słyszy. My
to musimy podkreślać, bo tak
rzeczywiście jest. Niemieckie
elity polityczne mają krew na
rękach, i to ukraińskich dzieci,
nie tylko zresztą. My to musimy podkreślać. Nie możemy
sobie tego odpuścić, bo oni
znowu zakłamią historię i znowu zrobią z siebie bohaterów
i będą oczekiwali Nagrody
Nobla, jak 2015 roku, kiedy to
Niemcy byli rozczarowani, że
Angela Merkel nie dostała Nagrody Nobla z 2015 rok.
Sądzę, że oni uwierzyli we
własną propagandę, we własne
kłamstwa i kształtują tę politykę wobec własnych kłamstw.
Trzeba ich punktować, że polityka wschodnia Niemiec jest
zagrożeniem dla pokoju w Europie i zawsze tak było - począwszy od wieku XX, jak nie
wcześniej.
Pytanie, za co jeszcze Niemcy są odpowiedzialni, dlatego że patrząc na to, co się
dzieje w Unii Europejskiej,
że Polska mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła
ze względu na konieczność
przyjmowania uchodźców
i zagrożenie swoich wschodnich granic, nadal nie otrzymała należnych jej pieniędzy, o funduszach na pomoc
uchodźcom nie wspominając?
Ale niech pani spojrzy, kto
kształtuje politykę w Unii Europejskiej. Na przykład pani
Katarina Barley, która w rządzie pani Merkel była ministrem sprawiedliwości. Ona
jest z SPD. Dawała wywiady do
„Russia Today”, gdzie podkreślała jak ważnym partnerem
jest Rosja. To był 2019 rok!
Dzisiaj jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego
- proputinowska pani Barley
z SPD! Ona uwierzyła w niemiecką propagandę o klęknięciu Williego Brandta, o niemieckiej polityce wschodniej,
ona wierzy, że 8 maja 1945 roku
Niemcy zostały wyzwolone.
Pani Barley, która jest proputinowska i antypolska, kształtuje politykę UE wobec Polski.
A pani von der Leyen? Pani
von der Leyen była w rządzie
pani Merkel ministrem obrony.

To ona rozwaliła Bundeswehrę. Prowadziła proputinowską,
praktycznie antypolską politykę, bo od 2015 roku Niemcy można powiedzieć robią
praktycznie to samo wobec
Polski, co Putin w stosunku
do Ukrainy, oczywiście nie tak
brutalnymi metodami, tylko
miękkimi.
Niemcy też marzą, żeby
w Polsce mieć swojego Janukowycza. To, czego chce Putin
w stosunku do Ukrainy. Dla
Niemiec tym Janukowyczem
jest pan Donald Tusk. Putin
też by się z tym pogodził, żeby
Janukowycz rządził i wtedy on
by odpuścił Ukrainie. Niemcy
też Polsce by odpuścili, jakby
w Polsce rządził Donald Tusk.
Widzę tu pewną zbieżność,
tylko oczywiście Niemcy nie
mogą sobie pozwolić na taką
brutalną przemoc, tylko używają miękkich metod - finansowych, przez propagandę
oczerniania polskiego rządu.
Czy wie pani, jaki to był szok
dla przeciętnego niemieckiego widza, gdy nagle zobaczył
wicepremiera Kaczyńskiego
w Kijowie i jego słowa? Czy
wie pani, jaki to jest szok poznawczy dla normalnego niemieckiego widza? Niesamowity, ponieważ oni mają taki
przekaz jeżeli chodzi o prezesa
Kaczyńskiego, jak robi Tomasz
Lis albo „Gazeta Wyborcza” prymitywny i zaślepiony. Oni
taki mają przekaz. Nagle jest
szok, że wicepremier Kaczyński jest w Kijowie i mówi słowa,
które są dla wielu zrozumiałe,
bo już są takie głosy, które mówią o tym, że postawa Niemiec
i Zachodu to jest nieudzielenie
pomocy, a nieudzielenie pomocy jest według niemieckiego prawa karalne. A Niemcy
właśnie to robią. Niemiecki
rząd nie tylko nie udzielił pomocy, ale wspierał zbrodniarzy, czyli jeszcze gorzej. W ten
sposób stali się wspólnikami.
I dla nich przekaz z wizyty polskiego premiera, wicepremiera
oraz szefów rządów Słowenii
i Czech z Kijowa naprawdę był
szokiem. To poszło w głównych dziennikach. Oni byli
nauczeni, że Putin to super
facet, twardy, a z pana prezesa Kaczyńskiego zrobili to co
zrobili i dla nich to jest szok
poznawczy.
Czy ta współpraca niemiecko-rosyjska i fakt, że Niemcy
- jak Pan słusznie zauważył mają krew na rękach, ma potencjał, żeby pogrzebać marzenia Niemiec o stworzeniu
unijnego superpaństwa pod
swoją egidą?
Tak. To są tylko prognozy, ale
Niemcy zostały tak zdyskredytowane na arenie międzynarodowej, ta ich polityka okazała
się dla wszystkich widoczna,
nie tylko dla premiera Morawieckiego, czy pana prezesa Kaczyńskiego, ta polityka
wschodnia Niemiec została tak
obnażona, że im trudno będzie

zdominować politykę UE. Jestem bowiem przekonany, że
zmieni się też polityka Stanów
Zjednoczonych i chociaż dla
USA Niemcy pozostaną ważnym partnerem, ale widać, że
nie są realnym partnerem jeśli
chodzi o politykę wschodnią,
a putinowska Rosja jest zagrożeniem - bo nie jest tak, że
tylko sam Putin, jako że większość Rosjan wspiera tę politykę, co świadczy o tym, że Rosja
naprawdę stanowi zagrożenie.
Konieczna jest zmiana długofalowej polityki UE wobec
Rosji i tutaj rola Polski jako
państwa frontowego we współdziałaniu z krajami bałtyckimi
czy miejmy nadzieję, że też
Ukrainy ma potencjał zmienić
układ jeśli chodzi o politykę
zagraniczną. Rola Polski powinna być i raczej będzie dużo
większa. Zresztą już widać
pierwsze działania - Wielka
Brytania zaoferowała jeszcze
przed inwazją sojusz wojskowy
i polityczny z Ukrainą i z Polską, bo Niemcom nie można
ufać. Niemcy są tak mocno
sputinizowani, zeschroederyzowani, że potrzeba naprawdę
zmian politycznych i myślę,
że jeżeli chodzi o Niemcy jest
to możliwe tylko z CDU. CDU
- pomimo pani Merkel - jest
bardziej realistyczna. SPD jest
w moim przekonaniu totalnie
skompromitowana. Myślę, że
głos Polski, Litwy, Łotwy, Estonii będzie bardziej słyszany. Nie sądzę, że to się szybko
zmieni - dużo będzie zależało
od tego, jak to się skończy. To
oczywiście brzmi okropnie,
bo każdy sobie życzy, żeby ta
wojna się wreszcie skończyła,
ale im więcej będzie ofiar ukraińskich, to tym trudniej będzie
Niemcom się z tego wycofać.
Kiedyś nastąpi rozliczenie za
to, bo już są głosy poza Europą,
że tego nie można im odpuścić.
Nie możemy im tego odpuścić,
że ta ich polityka wschodnia
jest po prostu tak nieracjonalna. To nie jest Realpolitik, jak
oni twierdzą, to jest po prostu prymitywna, egoistyczna
i w sumie zbrodnicza polityka,
bo jak wspiera się zbrodniarzy,
to jest zbrodnicza. Zamykać
oczy na fakty i wspierać jeszcze
tych bandytów, bo to są bandyci, to jest w moim przekonaniu
przestępstwo. I są takie głosy.
Nie możemy dopuścić, żeby
Niemcy stworzyły tę federację, bo to by oznaczało, że
Niemcy zdominowałyby całkowicie politykę zagraniczną
i to byłby po prostu koniec dla
Europy. Osobiście jestem zwolennikiem koncepcji George’a Friedmana, który już przed
laty wskazywał, że rola Polski
się zmieni i to się zmienia na
naszych oczach - że rola Polski w Europie i w świecie nagle
bardzo się zmieniła i jest to zasługa nie opozycji, tylko zasługa rządzącej dzisiaj partii.
Rozmawiała Anna Wiejak
Prof. Bogdan Musiał / autor: YouTube/PCh24TV (screenshot)
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Podsumowanie roku
sprawozdawczego w OSP
W dniach od 25 do 27 marca 2022 roku, odbywały się
zebrania sprawozdawcze w
Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Miedzichowo.
Obfite podsumowanie roku,
przedstawili członkowie OSP
oraz zaproszeni goście. W
wyniku odczytanych sprawozdań, komisje rewizyjne
wnioskowały o udzielenie
absolutorium Zarządom OSP.
Zarząd każdej OSP uzyskał
absolutorium.
Na zebraniach omówiono
dokonania poszczególnych
OSP, zakupy sprzętu, sposoby jego dofinansowania,
statystyki wyjazdów do akcji,
udział w zawodach oraz plany
na rok 2022. Podkreślono fakt
olbrzymiego zaufania społecznego OSP w społeczeństwie i środowisku lokalnym.
Nieodzowną formą strażackiej służby są szkolenia,
które prowadzone będą przez
Państwową Straż Pożarną w
Nowym Tomyślu. Na zebraniach przedstawiono terminy
strażackich uroczystości.
Wśród zaproszonych gości
byli : Poseł na Sejm RP Marcin Porzucek, Wójt Gminy
Miedzichowo Stanisław Piechota, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu Marek
Kołdyk, Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego Marcin Kozica.
W czasie zebrania w OSP
Miedzichowo, Poseł na Sejm
RP Marcin Porzucek, dokonał uroczystego wręczenia
promesy na dofinansowanie
zakupu nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego, na ręce Naczelnika
OSP dh Mirosława Sałagaja i
długoletniego byłego Prezesa
OSP dh Ryszarda Poturnickiego. Odbiór nowego samochodu planowany jest na koniec
kwietnia.
OSP Bolewice
Zakupy sprzętu dla OSP w roku 2021
OSP Jabłonka Stara:
Zakup dwóch ubrań specjalnych  - 4380,00
Zakup dwóch hełmów strażackich

- 1440,00
Zakup dwóch ubrań specjalnych  - 4380,00
Zakup dwóch hełmów strażackich

- 1440,00
OSP Grudna:
Zakup dwóch ubrań specjalnych  - 4380,00
Zakup hełmu bojowego 
- 870,00
Zakup węży ssawnych (2 szt.)  - 1940,00
Zakup rozdzielacza 
- 1580,00
Zakup butli powietrznej do aparatu ODO.

- 1000,00
OSP Bolewice:
Zakup dwóch ubrań specjalnych 
Zakup obuwia bojowego (5 par) 
Zakup rękawic (1 para) 
Zakup sprzętu ratownictwa
wysokościowego 

- 6400,00
- 2610,80
- 245,00
- 2892,39

OSP Miedzichowo:
Zakup trzech ubrań specjalnych - 6450,00
Zakup dwóch aparatów powietrznych

- 10.622,99
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Jak wyglądałaby Polska bez Wielkopolski?
Takie pytanie pojawiało się
kilkukrotnie na różnych spotkaniach, sympozjach w których brałem udział. Oczywiście można jedynie na ten
temat spekulować, ale jedno
jest pewne, Wielkopolska to
kolebka naszej państwowości,
a niektóre ośrodki miejskie
w naszym regionie już w samej nazwie zawierają jednoznaczne odniesienia do odległej historii.
Tak jest w przypadku Grodziska Wielkopolskiego, do
którego dzisiaj Państwa zapraszam.
Pierwszy człon nazwy miasta bezpośrednio odnosi się
do grodziska, czyli miejsca,
na który zorganizowana społeczność już w dawnych czasach była na tyle silna, że stać
ją było na to by wokół swoich
siedzib wznieść obwałowania
ziemno – drewniane broniące
osadę przed atakami nieprzyjaciół. Zatem jedno jest pewne
historia miasta jest niezwykle odległa. Z kolei pierwszy
dokument jaki zachował się
z informacją o tym miejscu,
pochodzi z czasów Bolesława Pobożnego, a konkretnie
z roku 1257. Jest on związany
z nadaniem dóbr dla klasztoru
w Paradyżu. Czytamy w nim
o wsi nazywanej Grodzisze, co
bezpośrednio sugerujące nam
tradycje osady.
Choć to połowa XIII wieku, to na tej podstawie sądzić
możemy, że zorganizowana

społeczność
zamieszkiwała w tym rejonie od bardzo
dawna. Natomiast pierwsze
odkryte tu przez archeologów
ślady człowieka pochodzą już
z okresu neolitu. Dzieje miasta
lokowanego prawdopodobnie
jeszcze pod koniec wieku XIII
to w pewien sposób odzwierciedlenie przemian na naszych ziemiach. Mamy okresy
dominacji zarówno religii katolickiej jak i protestanckiej.
Czas wzmożonego osadnictwa ludności Żydowskiej.
Zatem był to swego rodzaju
tygiel, w którym nie tyle ścierały się, co żyły obok siebie
różne społeczności, nie tylko
religijne ale i narodowościowe, bowiem do mniejszości
żydowskiej dochodzili także
Niemcy.
Położenie miasta od samego początku dawało mu przewagę nad wieloma innymi
osadami. Bo to przez nie prowadził szlak handlowy z Poznania do Saksonii. To między
innymi dzięki kupcom generowano fundusze na rozwój
Grodziska, wtedy jeszcze nie
Wielkopolskiego, bo ten drugi
człon w nazwie pojawił się dopiero po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. A wracając do historii, od roku 1601 na
mocy specjalnego przywileju
dla mielcarzy i piwowarów, ci
ostatni zaczęli budować wielką tradycję miasta. W krótkim
czasie Piwo Grodziskie zaczęło stanowić markę samą w so-

bie i stało się wyznacznikiem
jakości. A opinię tą potwierdza
fakt, że pomimo iż kosztowało
trzykrotnie więcej niż inne,
podobne trunki, popyt na nie
był ogromny. Niezwykły smak
zawdzięczało toczone tu piwo
nie tylko wyjątkowym, sekretnym recepturom, ale także
doskonałej źródlanej wodzie.
Pod koniec wieku XVIII na
terenie miasta z dużym powodzeniem działały już 53 browary. Kolejnym ważnym momentem było doprowadzenie
do Grodziska pierwszej linii
kolejowej, która w drugiej połowie roku 1905 połączyła je
z Wolsztynem, z kolei cztery
lata później doprowadzono
tory kolejowe z Poznania.
Usprawnienie komunikacji ze
stolicą regionu jeszcze bar-

dziej zwiększyło możliwości
rozwoju miasta.
Przeglądając karty historii
Grodziska
Wielkopolskiego należy przypomnieć jego
znaczny wkład w zwycięski
przebieg Powstania Wielkopolskiego, kiedy to spontanicznie stworzone oddziały
piechoty i kawalerii zajęły
miasto praktycznie bez walki. W drugiej połowie wieku
XX Grodzisk Wielkopolski
stał się ważnym ośrodkiem
na sportowej mapie kraju,
a to za sprawą klubu piłkarskiego „Dyskobolia Grodzisk
Wielkopolski”, który z dużym
powodzeniem radził sobie
w rozgrywkach Ekstraklasy
zdobywając kilka ważnych
tytułów mistrzowskich. Początki klubu sięgają czasów

międzywojennych. Założono
go bowiem w roku 1922.
A czym zaskoczy miasto turystów?
Wędrówka zajmie nam na
pewno kilka godzin, a ranga
zabytków może tych, którzy
się tu zjawią po raz pierwszy,
miło zaskoczyć. Zacznijmy
do Rynku. Tu obiekt niezwykle rzadki w Polsce, zabytkowa studnia bł. Bernarda. Jej
początki sięgają średniowiecza, a było to główne ujęcie
z którego okoliczne browary
czerpały wodę do produkcji
znakomitego piwa. Z Rynku
blisko do najbardziej cennego zabytku. To kościół pw.
św. Jadwigi. Początki tej niezwykle oryginalnej świątyni datowane są na rok 1426.
Postawiono wtedy kościół
gotycki, który zapewne przetrwałby w niewiele zmienionej formie, gdyby nie wizyta
w mieście włoskiego architekta urodzonego w Padwie
Krzysztofa Bonadury Starszego. W 1635 r rozpoczęto
według jego planów budowę,
zintegrowanej z kościołem
kaplicy, w której powstało nowe prezbiterium i być
może nie było by w tym nic
wyjątkowego, gdyby nie wyniosła kopuła wieńcząca
budowlę. Widok kościoła
zmienił się diametralnie. Kopuła nie tylko zdominowała
obiekt, ale wręcz stała się
wizytówką miasta. Przejdźmy teraz kawałek w kierunku

północnym. Tu przy niewielkim placyku stoi kościół pw.
Najświętszego Imienia Jezusa i Niepokalanego Poczęcia
NMP. Kiedyś należał do Zakonu Bernardynów. Odnajdziemy tu nagrobek ostatniego
z rodu Opalińskich, Wojciecha. Warto przypomnieć, że
Opalińscy przez około 150 lat
byli właścicielami Grodziska.
Do trzeciej niezwykłej
świątyni możemy dojść spokojnym deptakiem, którego
zwieńczeniem jest dawny
kościół protestancki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Jego historia jest niezwykle
krótka, bo zbudowano go
w roku 1905. Stąd wydawać by
się mogło, że nie znajdziemy
tu niczego oryginalnego, ale
wejdźmy do wnętrza i tu zaskoczenie. Nietypowy układ
budowli i niezwykłe beczkowate, drewniane sklepienie
zadziwia wszystkich turystów.
A jeszcze przed wejściem, na
placu, powita nas skromny,
ale niezwykle sugestywny pomnik Powstańca Wielkopolskiego. Zresztą zobaczcie to
wszystko Państwo sami, a nie
o wszystkich atrakcjach miasta napisałem. Zostawiłem
jeszcze coś dla odkrywców.
Zatem warto w czasie wiosennych wojaży po naszym
regionie odwiedzić Grodzisk
Wielkopolski. Na pewno będzie to kilka miło spędzonych
godzin.
Tekst i zdj.: Andrzej Błaszczak

Wzrost popytu na domek na kółkach
Kiedy zaczynamy się zastanawiać jak spędzić wolny czas,
to coraz częściej dochodzimy
do wniosku, że posiadanie
własnego, mobilnego domu
może być najlepszym rozwiązaniem. Do tego ostatnie dwa
lata mocna zweryfikowały
nasze podejście do podróżowania. Stąd nagle okazało się,
że mamy nowy boom. Tym
razem na przyczepy kempingowe i kampery. Najpierw
z placów zniknęły wszystkie
stające tam i czekające na
klientów pojazdy, a potem
rozpoczęło się dosłownie polowanie na nowe dostawy.
Z moich rozmów z przedstawicielami firm produkujących
tego typu sprzęt wynika, że
wzrost sprzedaży liczony jest
już w dziesiątkach procent
rocznie, a kolejki oczekujących ciągle rosną. No cóż, skoro musimy czekać miesiącami
na kupno przyczepy, czy też
kampera, to często pojawia się
myśl, a może poszukać ofert
wśród sprzętu używanego?
Ale tu też nie jest łatwo. Rynek
nie znosi próżni. Stąd wzrost
popytu na pojazdy używane
doprowadził do gwałtownego
wzrostu cen, zresztą podobny trend obserwujemy przy
zakupie nowych przyczep
i kamperów. A powracając
do sprzętu z drugiej ręki, to

tutaj na pewno przyda się pomoc fachowca. Pamiętajmy,
że domek na kółkach mimo
wszystko używany jest raczej
sporadycznie i poza okresem
wakacyjnym najczęściej stoi
bezużytecznie.
Oczywiście
dzisiejsze konstrukcje posiadają stosunkowo wydajne systemy stałej cyrkulacji
powietrza, ale i tak kiedy dni
są suche i słoneczne powinniśmy wykorzystywać je do
wietrzenia. Otwierać luki,
okna i zadbać by nie zbierała
się wilgoć. A ta chętnie zalega w tkaninach, gąbkach,
zakamarkach
konstrukcji.
Stąd kiedy kupujemy używany sprzęt nie jesteśmy wstanie w kilka minut ocenić stan
pojazdu. A to także poziom
zużycia wszelkich urządzeń
we wnętrzu? Jaki jest stan
instalacji elektrycznej, wodnej? Nawet najprostsze przy-

czepy często posiadają dość
skomplikowane mechanizmy.
Pamiętajmy o tym. Nigdy nie
powinien decydować tzw.
pierwszy rzut oka. Z zewnątrz
wszystko może wręcz błyszczeć, a jak wygląda np. podwozie? Opony, hak holowniczy? Cały zespół napędowy
w przypadku kampera. O tym
wszystkim musimy pamiętać.
Przed podjęciem decyzji
o zakupie przyczepy kempingowej czy też kampera,
proszę sprawdzić także przepisy związane z posiadanym
przez nas rodzajem Prawa
Jazdy. Określona waga całego
zestawu, lub nawet samego
kampera, może przekraczać
dozwolony ciężar przewidziany w Prawa Jazdy najbardziej
popularnej kat. B. Oczywiście
dotyczy to także sytuacji kiedy prowadzimy sprzęt wypożyczony.

To wszystko napisałem nie
z myślą żeby zniechęcić Państwa do posiadania własnego domku na kołach, wręcz
przeciwnie, uważam że ten
sposób spędzania wolnego
czasu ma bardzo wiele zalet,
szczególnie dla tych, którzy
mieszkając w blokach i niekiedy wręcz tęsknią za odrobiną zieleni i możliwością
odpoczynku tuż przy domu,
choćby właśnie takim mobilnym. Turystyka tego typu to
również zdecydowanie więcej
ruchu na świeżym powietrzu.
W zasadzie większość czasu
spędzamy poza wnętrzem pojazdu. Do tego musimy wykonać codziennie zdecydowanie
więcej czynności związanych
z pobytem na kempingu. Ale
to w zasadzie tylko sama
przyjemność. Do tego bliskie
sąsiedztwo innych osób wcale
nie musi być uciążliwe, wręcz

przeciwnie. Bardzo często
mamy możliwość nawiązania
nowych kontaktów z ludźmi niejednokrotnie wręcz
zafascynowanymi tego typu
turystyką. To także wymiana doświadczeń, podzielenie
się opiniami o znanych nam
już miejscach, kempingach.
To również bardzo często towarzystwo międzynarodowe,
a to kolejny atut na drodze
do poznawania świata. Kiedy
podróżujemy z własnym, czy
też wypożyczonym domem,
jesteśmy bardziej mobilni,
niezależni. Bardzo często docieramy do miejsc, których
żaden operator turystyczny
nigdy nie będzie miał w swojej ofercie. Nieraz trudno, jest
zabrać do małej miejscowości,
choćby najpiękniejszej, dużą
grupę. Dojechać tam autokarem, zapewnić wyżywienie.
Natomiast my sami możemy
takie „perełeczki” odwiedzić
bez problemu. Z kolei ogromną radość daje już samo przygotowanie trasy, noclegów,
atrakcji. Ustalenie ilości dni
na kolejnych kempingach. To
wszystko zależy od nas. Naszych preferencji, zainteresowań, a niekiedy i pasji. A może
ktoś z „załogi” ma wiedzę,
którą chciałby przekazać
innym także podczas zwiedzania, czy też...odwiedzania

atrakcji np. przyrodniczych.
Proszę mi wierzyć paleta możliwości jest ogromna.
Turystyka indywidualna po
okresie pewnej stagnacji przeżywa w całej Europie prawdziwy renesans. Świadczy
o tym choćby wręcz lawinowo
rosnąca ilość stron internetowych, rozmaitych forów, tematycznych grup w mediach
społecznościowych.
Także oferta wydawnictw
zaczyna być coraz większa.
Poznawanie świata takie
jakie sobie indywidualnie zaplanujemy może dawać zwyczajną, lub dla niektórych
nawet... nadzwyczajną frajdę.
Na koniec jeszcze jedna
ważna uwaga, taka forma
podróżowania np. z dziećmi
wcale nie musi być uciążliwa dla dorosłych, wręcz
przeciwnie. Będziemy z nimi
spędzać więcej czasu, a przeróżne czynności na kempingu
można wykonywać wspólnie.
Dzieci potrafią być odpowiedzialne, proszę mi wierzyć.
Zatem chyba warto łaskawym okiem spojrzeć na ten
typ turystyki.
A do sposobów planowania trasy z naszym mobilnym
domem, powrócę w kolejnym
felietonie.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski
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To samorząd może doprowadzić do usunięcia
gwiazdy z Cytadeli – mówi rzecznik IPN
„Nie możemy usuwać symboli
totalitarnych z cmentarzy” –
podkreśla rzecznik prasowy
IPN, Rafał Leśkiewicz.
Wydaje mi się, że to jest możliwe. To zależy od władz samorządowych. To władze
samorządowe, na terenie
których znajduje się taki
obelisk i cmentarz, powinny
zdecydować, jeżeli można wydzielić ten fragment z terenu
cmentarnego, a jest to przecież możliwe, bo to wyłącznie
decyzja administracyjna, to
powinno się tak zrobić. Zostawiając oczywiście w stanie
nienaruszonym groby żołnierzy. Każdemu zmarłemu należy się szacunek - mówi Rafał
Leśkiewicz.
Usunięcie symboli totalitarnych z cmentarzy uniemożliwia między innymi
umowa zawarta przez Polskę
z Federacją Rosyjską jeszcze
w latach 90-tych. Rzecznik
prasowy IPN podkreśla, że
przyjęta w 2016 roku ustawa
dekomunizacyjna zobowiązuje samorządy do likwidacji
symboli totalitarnych z przestrzeni publicznej. Prawo nie
określa jednak w jakim czasie
samorządowcy powinni spełnić ten obowiązek.
Poniżej cała rozmowa w audycji Kluczowy Temat:
Łukasz Kaźmierczak: Prezes
IPN doktor Karol Nawrocki
apeluje o to, żebyśmy usuwali z przestrzeni publicznej
pomniki
komunistyczne.
Czy powinniśmy rozpocząć
akcję pod hasłem „teraz albo
nigdy”?
Rafał Leśkiewicz: Rzeczywiście powinniśmy taką akcję
rozpocząć i po oświadczeniu
prezesa IPN, a właściwie apelu do władz samorządowych,
powinniśmy przejść od słów
do czynów i zacząć realizować
postanowienia ustawy z 2016
roku o usuwaniu symboli totalitarnych z przestrzeni publicznej, tak, żeby wszystkie,
może kilkadziesiąt, kilkaset,
bo do końca nie wiemy ile
takich symboli jest w całym
kraju, to wiedzą władze samorządowe; usunąć skutecznie
z przestrzeni publicznej, aby
czerwone gwiazdy nie górowały nad naszymi parkami
czy placami. Tych miejsc jest
w Polsce bardzo dużo.
Jakby pan opisywał poznańską Cytadelę…
No właśnie. Poznańska Cytadela jest jednym z takich przykładów. Ale trzeba zwrócić

uwagę na to, że nie wszędzie
i nie w każdym przypadku
tę symbolikę możemy tak po
prostu usunąć. Ustawa z 2016
roku nie dotyczy symboliki,
która znajduje się na cmentarzach, a więc nie możemy
usuwać symboli totalitarnych
z cmentarzy. Jest to uregulowane zarówno przepisami
prawa krajowego, jak i międzynarodowego, natomiast
wszelkie inne miejsca, obeliski, pomniki, czy nawet ulice.
W Poznaniu tego problemu
na szczęście nie ma, ale w
Warszawie mamy aleje Armii
Ludowej i bardzo nas to boli,
że władze samorządowe nic z
tym nie robią. Natomiast jeżeli
chodzi o Wielkopolskę, to macie państwo chociażby Siedlisko, gdzie znajduje się pomnik
poświęcony żołnierzom Armii
Czerwonej, władze samorządowe, a właściwie radni, apelują o jego usunięcie.
Jeżeli od 2016 roku obowiązuje ustawa o usuwaniu takich symboli, to czy organy
samorządowe, które dotychczas tego nie robiły, łamały
prawo?
Ustawa z 2016 roku nakłada
obowiązek na władze samorządowe usuwania wszelkich
symboli totalitarnych. Trudno tutaj mówić o łamaniu
prawa. Właściwszym byłoby
sformułowanie, że tego prawa
nie wykonywały, ponieważ
nie została określona data,
do kiedy tę symbolikę należy usunąć. Niemniej jednak,
część władz samorządowych
bardzo szybko do tego podeszła i około 2 tysiące nazw
ulic w Polsce zostało zmienionych, niektóre obeliski,
pomniki czy inne upamiętnienia również zniknęły z przestrzeni publicznej. Niemniej
jednak takim dodatkowym
impulsem, który zaintrygował
i spowodował, że prezes IPN
wystąpił ze swoim apelem, był
wybuch wojny na Ukrainie.
Ta symbolika sowiecka towarzyszy zbrodniczym działaniom armii rosyjskiej. Czołg
wjeżdżał do Chersonia z flagą
z sierpem i młotem. To sprawiło, że poczuliśmy potrzebę
dodatkowego zachęcenia samorządów, żeby te symbole
usunąć.
Wcześniej dla wielu osób
było to chyba obojętne. Teraz natomiast Polacy chcą,
żeby te symbole zniknęły,
ponieważ kojarzą im się po
prostu z wojną na Ukrainie
i wejściem żołnierzy rosyjskich, którzy nie kryją się
często, tak jak Władimir
Putin, z pewnymi nawiązaniami do Związku Radzieckiego.
Zdecydowanie tak. Te oddolne inicjatywy, mam nadzieję,
że wywrą presję na władze
samorządowe, na te władze,

Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)

O zdjęcie symbolu Armii
Czerwonej z obelisku w poznańskim parku zaapelował
do wojewody przewodniczący
Rady Miasta. Pomnik znajduje
się na cmentarzu wojskowym,
które prawnie podlegają urzędowi wojewódzkiemu.

które dosyć niefrasobliwie
podchodziły do usuwania
symboli totalitarnych, a przecież to jest bardzo proste.
Wystarczy kilka, może kilkanaście tysięcy złotych na
demontaż takiego pomnika,
wystarczy zapytać o opinię
IPN, a my w zamian oferujemy pokrycie kosztów postawienia nowego pomnika,
poświęconego prawdziwym
bohaterom lokalnym. To jest
jednozdaniowa decyzja, którą
musi podjąć wójt, burmistrz
czy starosta…
Czy ten nacisk ze strony IPN
nie jest jednak potrzebny?
Tak jak w tym tygodniu. Prezes IPN pojechał do Chrzowic na Opolszczyźnie i tam
osobiście obserwował usuwanie pomnika sowieckiego. Może powinniście zrobić
taki „tour” po Polsce i przymusić samorządowców?
Mam nadzieję, że nam się to
powiedzie. Mieliśmy w Chrzowicach pierwszy demontaż
pomnika sowieckiego. Tutaj
należy wyraźnie pochwalić
lokalne władze samorządowe, burmistrza Pruszkowa,
Krzysztofa Cebulę, który odpowiedział na apel prezesa
IPN. Bardzo świadomy samorządowiec, który powiedział:
„nie, na naszym terenie nie
będzie symboliki totalitarnej” i dosłownie w kilka dni
udało nam się załatwić wszelkie kwestie formalne. Także
budowlane. I w tym miejscu
powstanie pomnik upamiętniający lokalnych bohaterów.
Za cóż my mamy dziękować
sowietom? Za gwałty, rabunek, morderstwa? Nie ma w
przestrzeni publicznej miejsca na jakąkolwiek symbolikę
totalitarną. To powinno być
wyrugowane nie tylko z przestrzeni publicznej, ale też ze
świadomości Polaków, że my
mamy za coś sowietom dzię-

kować. My musimy pamiętać
o tych zbrodniach i je piętnować, a nie dziękować za rzekome wyzwolenie.
Jak wyglądała procedura w
tej konkretnej miejscowości? Czy nie jest tam także
kompleks cmentarny? Obelisk stał z boku i chyba nie
wchodził w skład owego
kompleksu. Próbuję porównać to do sytuacji na poznańskiej Cytadeli. Obelisk
z czerwoną gwiazdą jest na
terenie cmentarza. Czy nie
dałoby się wydzielić i usunąć tego szkaradztwa?
Wydaje mi się, że to jest
możliwe. To zależy od władz
samorządowych. To władze samorządowe, na terenie których znajduje się taki
obelisk i cmentarz, powinny
zdecydować, jeżeli można wydzielić ten fragment z terenu
cmentarnego, a jest to przecież możliwe, bo to wyłącznie
decyzja administracyjna, to
powinno się tak zrobić. Zostawiając oczywiście w sposób
nienaruszalny groby żołnierzy. Każdemu zmarłemu należy się szacunek. Natomiast
symbolika totalitarna powinna zniknąć. Jeżeli byłoby możliwe wydzielenie z cmentarza
tego pomnika, która góruje
nad Cytadelą, to jak najbardziej powinno się do tego doprowadzić, tak, żeby nie był to
fragment cmentarza, bo ustawa na to nie pozwala, bo przepisy międzynarodowe i umowy podpisane na przykład z
Federacją Rosyjską, jeszcze
na początku lat 90-tych, ale
wydzielając to z przestrzeni
cmentarnej, jak najbardziej
jest możliwe usunięcie takiego symbolu z przestrzeni publicznej.
To pewnie warto byłoby zaprosić prezesa IPN do czuwania nad całym procesem.

Zapewne przyspieszyłoby
to całą sprawę. Czy dużo
jest takich miejsc w Wielkopolsce? Wspomniał pan o
Siedliskach, gdzie jest taki
obelisk, czy obserwujecie
państwo także w innych
miejscowościach takie postsowieckie pozostałości?
Siedliska są najbardziej wyrazistym przykładem. To gmina
Trzcianka. Widać oddolną
inicjatywę radnych, którzy zaapelowali o usunięcie takiego
pomnika, który stoi w centralnej części miejscowości, niedawno był pomalowany w kolory ukraińskie. Takich miejsc
jest w ogóle sporo w całej Polsce. To też pewien paradoks.
IPN nie był organem uprawnionym do tworzenia listy
takich miejsc. Na bieżąco taką
ewidencję sobie tworzymy.
Przypomnę, że dopiero w 2016
roku powstało Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa,
wydzielone z Rady Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa
podległej ministerstwu kultury. W tej chwili apelujemy do
wszystkich samorządowców
o udostępnienie miejsc znajdowania się takich pomników. Wiemy co najmniej o 60
takich miejscach w Polsce. Na
pewno kilka takich miejsc jest
obok Cytadeli, obok Siedlisk
w Wielkopolsce. Mogę w imieniu IPN zapewnić, że skutecznie doprowadzimy do tego,
aby każdy taki symbol zniknął
z przestrzeni publicznej i żeby
nie raziły w oczy czerwone
sowieckie gwiazdy, które są
symbolem zbrodni i gwałtów
na obywatelach polskich. To
wstyd i hańba, że tyle lat od
upadku systemu komunistycznego, nadal ta symbolika
jest obecna w lokalnej przestrzeni publicznej.
Rosjanie bardzo alergicznie
reagują na próby usuwania
takich symboli. Mieliśmy
taką sytuację w Trzciance,
gdzie bardzo nerwowo zareagował konsulat rosyjski,
podkreślając, że dla jego
narodu to bohaterowie i że
usuwa się wyzwolicieli. Na
wielu pomnikach są czerwone gwiazdy. Co z nimi
zrobić? Był słynny grób w
Bornym Sulinowie z ręką
i pepeszą celującą w górę.
Pewnie próbuje Panu Bogu
w okno strzelać. To jest jedna strona medalu. Z drugiej
strony mamy ciała żołnierzy rosyjskich, które leżą na
Ukrainie, Rosja albo nie chce
ich zabrać i oddać rodzinom,
albo zwozi po ciemku na
Białoruś. Jak to jest z tą dbałością o szczątki własnych
żołnierzy Rosji?
To jest klasyczny przykład
działania państwa totalitarnego. Rosja radziecka czy Federacja Rosyjska to państwa
totalitarne, które nie szanują
swoich żołnierzy i swojego

oręża. Wszyscy żołnierze są
tak naprawdę mięsem armatnim. Tak było w czasie drugiej
wojny światowej, tak jest teraz
na Ukrainie. Jedna różnica jest
taka, że jest nieco mniejsza
skala, niemniej jednak, wysyłani młodzi, zupełnie nieświadomi ludzie, nie rozumieją tak
naprawdę po co jadą tam i giną
na Ukrainie, a potem na przykład w Donbasie w piecach
metalurgicznych są paleni,
żeby nie wydawać szczątków
rodzinom i by rodziny nie mogły otrzymać odszkodowania
za śmierć swojego dziecka. W
ten sam sposób postępowano
też po zakończeniu drugiej
wojny światowej. Chowano
byle gdzie szczątki żołnierzy
sowieckich. Po roku 1990 był
to element twardej polityki
historycznej Federacji Rosyjskiej, gdzie za wszelką cenę
próbowano poprzez grę pozorów pokazywać, jak wielką
czcią otaczane są groby żołnierzy radzieckich, ale to nie
prawda, wystarczy pojechać
w te miejsce i sprawdzić jak
często bywają tam przedstawiciele Federacji Rosyjskiej
i jak często zapalone są tam
znicze i leżą kwiaty. Tylko w
przypadku konkretnych okazji. W rzeczywistości jest to
element twardej walki politycznej o charakterze dyplomatycznym.
Sejm przyjął w tym tygodniu
uchwałę uznającą Władimira Putina za zbrodniarza
wojennego. Podobnie wypowiedział się także prezydent USA Joe Biden. Nie
są to słowa o samospełniającym znaczeniu. Wierzy
pan w ukaranie Putina? Czy
jednak powiązania międzynarodowe, między innymi
gospodarcze, a także sama
sytuacja w Rosji, sprawią, że
pozostanie bezkarny?
Władimir Putin spełnia wszelkie przesłanki do nazwania
zbrodniarzem
wojennym.
Wydał rozkaz agresji na niepodległą Ukrainą. Jest odpowiedzialny za ludobójstwo na
Ukrainie. W Mariupolu ludzie
umierają z głodu, tak jak w
latach 30-tych umierali na
Ukrainie w czasach Wielkiego
Głodu. Tu jest pełna analogia.
W taki sam sposób są mordowani Ukraińcy jak niegdyś
mordowani byli Polacy w ramach operacji antypolskiej
przed wojną i w okresie drugiej wojny światowej. Władimir Putin jest zbrodniarzem
wojennym i najbliższe otoczenie Władimira Putina to również zbrodniarze. Cały sztab
wojskowy jest odpowiedzialny za zbrodnie. Czy będzie
ukarany? Miejmy nadzieję, że
to się uda i ta sieć powiązań
biznesowych nie doprowadzi
do tego, że jednak uniknie odpowiedzialności karnej.
Łukasz Kaźmierczak
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wydarzenia kulturalne

Nikt narodom wolnym nie odbierze marzeń
zmarł w 1759 roku
15. Galway girl - czyli dziewczyna z Galway. Galway to
miasto położone w zachodniej części Irlandii, tuż nad
brzegiem oceanu atlantyckiego.

W korowodzie różnych ludzkich zdarzeń
nikt narodom wolnym nie odbierze marzeń
Zbigniew Roth
W naszym doczesnym życiu
jesteśmy pokoleniem, które
nigdy nie zaznało rozlewu
krwi , łez i strachu o jutro,
żyjąc w świecie bez wojny.
Jej okrucieństwo znane jest
nam tylko z przekazu rodzinnego , gdzie dziadkowie
i rodzice opowiadali o I i II
Wojnie Światowej. Pełnię tego
tragicznego życia, żyjących
wówczas pokoleń mogliśmy
oglądać również w relacjach
na wielkim ekranie w formie
filmowych zapisów kronikarskich. Jednak obecność w naszej rzeczywistości postępu
technicznego spowodowała ,
że siedząc wygodnie w domu
przy małej czarnej bardziej
fizycznie ujrzeliśmy okrucieństwo wojny. Nikt z nas
nie przypuszczał, że dożyjemy momentu gdzie będziemy
osobiście przeżywać ogrom
tragedii jaki niesie ze sobą
napaść agresora na wolny
kraj przy użyciu najnowszych
osiągnięć techniki wojskowej.
Jak grzyb nad Hiroszimą, zawisła nad nami wizja III Wojny
Światowej, gdzie użycie broni
jądrowej na szeroką skalę stała się bardziej realna.
Jesteśmy narodem, który
w pożodze wojennej doznał
cierpienia wielu milionów
Polaków i ogromnego zniszczenia fizycznych wartości,
które przez wieki zdobywali
i otaczali opieką nasi przodkowie. Dobitnie mówi o tym
Pieśń pt. Rota, autorstwa Marii Konopnickiej : „Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród, nie damy
pogrześć mowy...”. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że
nie jesteśmy jedynymi obrońcami naszej rodzimej ziemi,
mowy i spuścizny zwanej ojcowizną.
Przed ogromnym wyzwaniem stoi teraz naród Ukraiński, ciemiężony przez rosyjskiego agresora, gdzie wojna
pochłonęła już wiele ofiar
zarówno w ludności cywilnej,
wojskach obrońców i agresora, nie mówiąc o zniszczeniach wielu miast na które
zostały wystrzelone pociski
wroga.
Naród, który doznał tylu
krzywd w przeszłości wie co
to jest okupacja i nie mógł być
obojętnym wobec sytuacji na
Ukrainie, gdzie ślady polskiej
krwi pozostaną na wieki w tej
ziemi !!!
Z inicjatywy red. Krzysztofa
Wodniczaka odbył się w Starej
Prochowni koncert dedykowany Ukrainie a jego wykonawcami byli Państwo Darek
i Danuta Stoccy. Gośćmi tego
pięknego wydarzenia byli
nie tylko stali bywalcy w tym
miejscu, ale również zaproszona rodzina z Ukrainy.
Celem tego wydarzenia nie
była próba poddania ocenie
kunsztu artystycznego wykonawców ale przede wszystkim

uczestniczenie w manifestacji ludzi dobrej woli jedności
z Ukrainą, którzy w stu procentach wypełnili salę Klubową Jeżyckiego Centrum Kultury w Poznaniu.
Koncert rozpoczął się prezentacją Irlandzkiej muzyki
ludowej w wykonaniu członków Zespołu DanDarMelody,
Państwa Danuty i Dariusza
Stockich. W tym miejscu należy podkreślić, że ich wspólną pasją był i jest folklor; Pan
Darek był kierownikiem muzycznym wielu zespołów folklorystycznych w Wielkopolsce
zdobywając główne nagrody
na festiwalach na całym świecie. Swoją pasją zarazili też
córkę Paulinę, która zaśpiewała znany przebój pt. Besame mucho. Zespół DanDarMelody wykonał następujące
utwory :
1. Si bheag Si mbor 1691 rok
- utwór irlandzki SouthWinds
– tradycyjna melodia irlandzka
2. The Rose –Amanda
McBroom to amerykańska
piosenkarka, autorka tekstów
i aktorka. Wśród piosenek,
które napisała godna uwagi
jest TheRose, którą BetteMidler zaśpiewała w filmie o tym
samym tytule i którą śpiewało
także wielu innych artystów
3. El Condor Pasa –ballada

peruwiańska skomponowana
w 1913 roku przez Daniela AlomiaRublesa. W tłumaczeniu –
przelatujący kondor. Piękny
majestatyczny utwór: dotknąć
uczucia na dnie serca! Podnieść!i doprowadzić do łez
4. Over the rainbow – piosenka z filmu „Czarnoksiężnik
z krainy Oz” amerykańskiego
filmu familijnego, fantastyczno-przygodowego musicalu
z 1939 roku. Piosenkę tę wykonywała Judy Garland
5. Youraise me up –popularna piosenka, która została
skomponowana przez duet
Secret Garden. Oryginalny
utwór nie zyskał dużej popularności na całym świecie
jeszcze po 2002 roku. Zmieniło się to po wykonaniu go
przez popularnych piosenkarzy, którzy promowali utwór
w swoich albumach, w tym
przez Josha Grobana czy Westlife.
6. OnlyyouYazoo – brytyjski
zespół muzyczny utworzony
w 1981 roku.Pierwszym singlem Yazoo był utwór Onlyyou, który ukazał się wiosną
1982 roku
7. Krywaniu, Krywaniu –
utwór z repertuaru Skaldów.
Muzykę
wykorzystującą
również
autentyczne tematy góralskie
skomponowałAndrzej
Zie-

liński do wiersza Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, którego
tekst jednak oznaczany jest na
większości wydawnictw jako
słowa ludowe
8. Gronicek – beskidzki
utwór ludowy; wykonywany
na odbywającym się co roku
w Poznaniu festiwalu Integracje organizowanym przez
AWF Poznań podczas finałowego widowiska „Muzyka
w folklorze świata”
9. Dwa serduszka –utwór
z repertuaru „Mazowsza”wykorzystany w filmie„Zimna
wojna” Adaptacja tekstu ludowego –Mira Zimińska-Sygietyńska a opracowanie muzyczne –Tadeusz Sygietyński
10. Jan Sebastian Bach 16851750 –kompozytor i organista
niemiecki epoki baroku, jeden
z najwybitniejszych artystów
w dziejach muzyki. Bouree
- taniec pochodzenia francuskiego. wywodzi się z ludowego tańca z regionu Owernii.
W okresie baroku staje się
tańcem teatralnym prezentowanym zarówno na scenach
jak i na balach dworskich
11. La mer Pewnego dnia
w 1943 roku Charles Trenet
wyrusza pociągiem z Montpellier do Perpignan. Za oknami pociągu często pojawia się
morze śródziemne, ale to nie
ono zainspirowało Treneta,

lecz jezioro Thau będące w zasadzie laguną oddzieloną od
wód Zatoki Lwiej piaszczystą
mierzeją. Inspiracja musiała
być bardzo silna, skoro pisanie tekstu piosenki La mer
trwało tylko około 20 minut
12. O miobabbinocaro
–O mój drogi tatusiu –tak zaczynają się słowa arii z opery Gianni Schicchi Giacomo
Pucciniego –jednej z najsłynniejszych arii operowych na
świecie. Śpiewa ją Lauretta
po tym jak napięcia między
jej ojcem Schicchi i rodziną
Rinuccio, chłopca, którego kocha, osiągnęły punkt
krytyczny, który grozi oddzieleniem jej od Rinuccio.
Giacomo Puccini –1858-1924
kompozytor włoski, ostatni
z wielkich mistrzów tradycyjnej opery. „Prawie 20 lat
potrzebowałem, aby dojść do
przekonania, że nie mam zbyt
wielkiego talentu. Niestety na
rezygnację z kariery było już
za późno, bo stałem się sławny”
13. Marsz turecki W.A. Mozart 1756-1791 – austriacki
kompozytor
wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych. Razem z
Haydnem oraz Beethovenem
zaliczany jest do trójki tzw.
klasyków wiedeńskich. Marsz
turecki czyli Rondo Alla Turca
to
III część Sonaty fortepianowej. Został skomponowany
około 1783 roku w Wiedniu
14. Largo Jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych fragmentów Haendla
„Kserkses”jest słynne Largo.
Zredukowanie do minimum
elementów konstrukcyjnych
przy jednoczesnym silnym
nasyceniuemocjonalnym jest
świadectwem geniuszu melodycznego Haendla. Georg
Friedrich Haendel - to muzyczna gwiazda epoki baroku.
Pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek, szczególnie obfitujący w muzykę
wokalno-instrumentalną.
Za narodowego kompozytora uważany jest w dwóch
krajach: w Niemczech, gdzie
się urodził w 1685 roku jak
i Wielkiej Brytanii, gdzie

Uwaga : w kulminacyjnym
punkcie koncertu została odśpiewana specjalna Pieśń po
Ukraińsku, pt. Ukraina to ja
w wykonaniu Zespołu DanDarMelody przy aktywnym
współudziale publiczności zebranej na widowni.
Po zakończeniu Koncertu
nastąpiło spontaniczne spotkanie z obecnymi na sali gośćmi z Ukrainy i tu również
eksplodowała zainspirowana
przez poetę i kompozytora poznańskiego Zbigniewa
Roth, nieoficjalna część tego
wydarzenia . Nie obyło się bez
wspólnego śpiewania pieśni
ludowych jak Podmoskiewskie wieczory, Na zielonej
Ukrainie czy autorska piosenka Zbigniewa Roth pt. Ma kotek cztery łapki, zaśpiewana
przez autora i kompozytora
dla najmłodszego 10-letniego
chłopca z Ukrainy. Nie da się
również przemilczeć faktu,
że Zbigniew Roth odczytał na
zakończenie, oficjalnej części
koncertu wiersz specjalnie napisany na tą okazję pt. Zielona
Ukraina.
Zielona Ukraina
za jednym mostem jest drugi
most
droga przez życie już nie na
wprost
nad rzeką nie ma też zielonych traw
po murach domów spływa
ludzka krew
otwartymi dziś zioną piętra
ranami
w skremowanych wnętrzach
domów
widać osmolone ogniem gruzowiska
w objęciach śmierci co jest im
bliska
na czołgach do miast jadą
zniewoleni
by zabijać obrońców ojczystej
ziemi
nie pomni krzywdy i bólu który zadają
giną za wodza na marach do
domu wracają
tej tragedii świat im wiem nigdy nie wybaczy
rachunek za krzywdy wódz
też ich zobaczy
my w wiosennym słońcu
splećmy swoje dłonie
a piekło Czerwonego Diabła
szybko pochłonie
Zbigniew Roth
To wspaniałe wydarzenie
zakończyło się zaproszeniem
na kolejne wspólne spotkanie
w połączeniu ze zbiórką pieniędzy na rzecz Ukrainy.
Tekst: Zbigniew Roth
Zdj.: Hieronim Dymalski
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Polscy artyści w hołdzie dla Ukrainy!

Jeśli sztuka może mieć jednoznaczne wymierne efekty dla
poprawienia jakości naszego życia to właśnie poprzez
takie wydarzenia – powiedzieli Artur Banaszkiewicz
i Dominik Górny, z których
spotkania zrodził się pomysł
charytatywnego koncertu na
rzecz Ukrainy pt. „Wieczór
w Krainie Czardasza”. Wydarzenie odbyło się 24 marca
w poznańskim klubie Blue
Note i wpisało się w Światowy Projekt „Poezja dla Kultury
Godności”. Partnerem koncertu zostało Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego.
Byliśmy świadkami jak muzyka i poezja stają w opozycji
do niesprawiedliwości wojny,

która trwa na Ukrainie. Wystąpili: Joanna Szynkowska vel
Sęk – sopran, Artur Banaszkiewicz – skrzypce, AndrijMelnyk – akordeon (artysta
pochodzący z Ukrainy), Marcin Antkowiak – kontrabas,
Dominik Górny – autorska
poezja.
Dr Marian Król, prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego powiedział: – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z radością zostało
partnerem tego wydarzenia.
Ma bowiem ono wymiar
społeczny,
kulturotwórczy
i edukacyjny. Pokazuje wrażliwość na potrzeby uchodźców
i mieszkańców Ukrainy, która
zyskuje wymiar realny zapisa-

ny w muzyce i sztuce poetyckiego słowa. To jest właśnie
sedno pracy organicznej – aby
była ona społecznie użyteczna. Artyści, którzy biorą
udział w tym wydarzeniu znakomicie to rozumieją. Dzielą
się swoim talentem i pracą,
którą od lat wkładają w to,
aby ich sztuka budziła podziw
i była inspiracją do refleksji
na tematy społeczne – bliskie
każdemu mieszkańcowi wielkopolski, naszego kraju czy
też Europy.
Warto przywołać słowa
Adama Szejnfelda, senatora
Rzeczypospolitej
Polskiej,
który w liście do uczestników wydarzenia napisał:
„W czasach, kiedy temat woj-

ny nie jest już tylko wiedzą
historyczną czy literacką,
ale staje się niestety tragicznym doświadczeniem milionów ludzi, przedsięwzięcia
tego rodzaju są niezwykle
potrzebne. Sztuka bowiem
łączy ludzi bez względu na
ich pochodzenie, język czy
wyznanie. Buduje też poczucie pokoju i harmonii. Realizacja wydarzeń w ramach
Światowego Projektu „Poezja
dla Kultury Godności” jest
dobitnym przykładem znaczenia tego rodzaju inicjatyw
dla życia ogólnopolskiego
i międzynarodowego. Dlatego też projekt ten wpisuje
się także w misję utrwalania uniwersalnych wartości

potrzebnych do umacniania
i rozwoju jakości życia obywatelskiego zarówno w naszym kraju jak i wśród Polonii (…) W dzisiejszych
trudnych czasach zasadnicze
jednak znaczenie ma podkreślanie, również poprzez ten
Koncert, naszej więzi, solidarności i pełnego poparcia
dla Wolnej Ukrainy!”
Z kolei Leszek Miller, poseł
do Parlamentu Europejskiego, premier polskiego rządu
w latach 2001-2004, w związku z tym wydarzeniem pogratulował „odwagi i rozmiaru
przedsięwzięcia na rzecz niesienia pomocy (,,,)”.
Podczas koncertu była prowadzona zbiórka na rzecz nie-

sienia pomocy dla Ukrainy.
Wszyscy artyści wystąpili honorowo. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny. Przesłanie
wydarzenia obrazują słowa
jednego z zaprezentowanych
wierszy autorstwa Dominika
Górnego:
HIPNOZA
Gołębie w czasach pokoju
to nie flagi
Prawda zużywa się
jak flakonik perfum
Bronimy pseudoracji
powstając jak włócznie…
… a po bitwie
podnosimy bierki.
				
Tekst: Dominik Górny
Zdj.: Hieronim Dymalski

Śpiewajmy razem – to pomaga w trudnych chwilach
W niedzielę 27 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji
przez trzy dni z rzędu,000,
publikowano jubileuszowy
dokument poświęcony historii i teraźniejszości Teatru
Muzycznego w Poznaniu.
W nagraniach udział wzięli
między innymi byli i obecni
pracownicy Teatru, a rozmowy przeplatane są ujęciami
ze spektakli, zarówno tych
archiwalnych, jak i wchodzących w skład aktualnego repertuaru. Publikacje
ukazywały się na Facebooku
i YouTubie Teatru Muzycznego w Poznaniu
Teatr Muzyczny również
brał udział w akcji Stoły zamiast murów. W ramach tej
akcji, w niedzielę, między
12:00 a 14:00, przed Teatrem, została zorganizowana strefa śniadaniowo-animacyjna.
Zaproszono
wszystkich nowoprzybyłych
Gości z Ukrainy oraz ich
polskie Rodziny. W planach

animacje dla dzieci, kawa,
słodkości i przede wszystkim – wspólnie spędzony
czas. Kontynuowana była
także zbiórka PCK na rzecz
Ukrainy trwała również
zbiórka najpotrzebniejszych
rzeczy, które przekazane zo-

stały w ramach transportu
humanitarnego do Lwowa.
Także inne poznańskie teatry (Nowy, Polski,) włączyły
się do humanitarnej akcji.
Niektórzy mówią zamiast
karabinów wyjmujemy z futerałów gitary. To jest nasza

odpowiedz na butę Rosjan.
A gramy i śpiewamy, bo wile
protest songów przyczyniło
się do szybkiego zakończenia wojen. Takie gremialne
śpiewanie w wykonaniu hipisów czy dzieci kwiaty stały
się ostoją do pokazania siły

jaka tkwi w muzyce i poezji.
Joan Baez , Yoko Ono, John
Lennon Bob Dylan, Peter Seager, Stanisław Guzek, Jerzy
Kossela swoja muzyka, swoim śpiewaniem sprawiali, że
akcje nabierały ogólnoświatowego znaczenia. Jesteśmy
świadomi, że song Podaj rękę
Ukrainie jest znaczącym
motywem, by raz na zawsze
Ukraina byłą wolnym, demokratycznym państwem.
Przyczyniajmy się do tego
każdego dnia...
W wigilię Międzynarodowego Dnia Teatru odbyło
się spontaniczne śpiewanie
w klubie muzycznym Prochownia. Wrażenia jakie
zapadły nam długo pozostaną w naszej pamięci. Nie
tylko muzycznej. Po jakże
oryginalnym występie Danuty i Dariusza (okraszonym
popisami wokalnymi córki
Pauliny) nastąpiło familijne
i sąsiedzkie biesiadowanie.
Będące w Prochowni Ukrainki Victoria, Daria, Khrystyna,

Tetiana i chłopiec Kyryl nie
tylko żywo reagowały na wykonanie przez duet DanDar
utworów ukraińskich, ale
podchwyciły propozycję Zbigniewa Rotha, aby włączyć
się do programu śpiewajmy
razem. Roth jako „główny zapiewajło” wykazał się nie lada
sztuka, by swój doniosły głos
nie unosić w pewnych oktawach, a dać swobodę wypowiedzi kobietom z Ukrainy,
do których dołączyli obecni
na koncercie w roli melomanów Małgorzata Głowacka
- śpiewaczka operowa, Jerzy
Konopa muzyk jazzujący,
Ryszard Małecki - grający na
harmonice ustnej, Krzysztof Wodniczak multiinstrumentalista, Kajetan Zbyrski
- pianista, Przemysław Prowyderski gitarzysta. W takim
składzie zaprezentowano ad
hock ukraińskie i polskie melodie ludowa. Wszak muzyka
łączy nie tylko pokolenia , ale
i słowiańskie narody.
KACZINDOW
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SALON MEBLOWY
I.J. Matuszewscy Sp. Jawna

Grodzisk Wielkopolski
ul. Mossego 11A
tel.: 61 444 00 02
e-mail:matuszewska10@op.pl

www.meble-grodzisk.pl
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

W podziękowaniu za współpracę i okazane zaufanie
serdecznie życzymy Państwu radosnych, pełnych ciepła
i spokoju Świąt Wielkanocnych

1. Inczaj harcerz / 2. Część ciała /
3. Jest na drzewie / 4. Używana na Boże rany /
5. Rodzaj proszku / 6. Spotykany na plaży /
7. Skrót stanu wojennego /
8. Nadmorski kurort / 9. Zamykana na noc /
10. Papier do kopiowania /
11. Jest czasem w ustach /
12. Miękki grunt / 13. Używane są na wojnie
KrzyżówkĘ wraz z rozwiązaniem prosimy wyciąć i Wysłać
na adres redakcji: Powiaty-gminy ul. garbary 23 62-065 grodzisk wlkp.
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Firma LORGO życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych wszystkim
obecnym i przyszłym Klientom oraz czytelnikom gazety
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