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Sprzedam Dwutygodnik

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

”Powiaty- Gminy”

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

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

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

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.

ul. Zachodnia 10

Cena wywoławcza 50 tys. PLN

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
a wsad/niewsad 1800 zł /tona
a blacha 1620 zł/tona

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

Firma Izomet Piskorz Sp. J.
Niałek Wielki 110

Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!

przyjmie uczniów w zawodzie
blacharz budowlany

a puszka 6,00 zł/kg

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU

Oferujemy:
- naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych fachowców
- możliwość dalszego zatrudnienia po skończonej nauce

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00,
SOBOTA 8:00- 12:00

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

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU

LOMBARD

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH
ODWIEDŹ NAS:

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

Profesjonalna naprawa telefonów GSM

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

KARTON: 30 gr./1kg

www.lombardd.pl
Nowy Tomyśl ul. Piłsudskiego 4 tel.
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11
509 408 163

GAZETA: 40 gr./1kg

biuro@zlom.poznan.pl

Znajdziesz nas na: www.comland.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

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

ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp
tel.

535 840 919
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Plansze przedstawiające dwa największe
powstania w historii Polski XX stulecia
To, co dla uczennic i uczniów
grodziskiego ZST jest historią, dla Powstańców Wielkopolskich i działaczy „Solidarności” było życiem.
Na ołtarzu wolności złożyli
swoją młodość, a potem często zamiast należnej chwały,
zepchnięto ich na krańce ist-

nienia, karmiono obelgami
i fałszem. Z inicjatywy nauczyciela historii p. Sebastiana Tulińskiego przy wsparciu
poznańskiego IPN i MKiDN
zamontowano w świetlicy
budynku Szkoły na tzw. „gazach” plansze przedstawiające dwa największe powstania

w historii Polski XX stulecia:
Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 i Solidarności 19801981.
Jak zawsze z niezawodną
pomocą przy montażu służył pracownik gospodarczy
Szkoły p. Grzegorz Fórmaniak.

Kiedy zakończy się wojna w Ukrainie?
i sprzęt wojskowy, to dadzą
sobie radę, a mogą liczyć
na USA i Francję. Szkoda,
że Niemcy nie wspomagają
militarnie. Przypominają
się czasy 1939 roku, kiedy
Niemcy i Rosja podpisały
kontrakt przez Mołotowa
i Ribentropa, i jak zniszczyli
Polskę. Ukraina jest w tej
chwili w takiej sytuacji jak
kiedyś Polska.

Wiele osób zastanawia się,
kiedy skończy się ludobójstwo Putina. Dotyczy to nie
tylko Ukrainy, ale także
krajów Unii Europejskiej.
Prawdopodobnie ten chory
od nienawiści człowiek ma
dwa plany A i B.
A to plan rozejmu, który
może być ogłoszony 9 maja
w rocznicę Dnia Zwycięstwa.
Warunkiem będzie tylko, że
Krym, Dombas i południowa
Ukraina będą należeć do
Rosyjskiej Republiki. Rozejm
będzie z pewnością krótkim
okresem i nie będzie końca
wojny, a tylko Putinowi
ten czas jest potrzebny,
aby przegrupować wojsko
i sprzęt wojskowy w okolice
południowej Ukrainy blisko
Morza Azerskiego.
Plan B uruchomi dopiero

wtedy, kiedy prezydent
Żeleński i cały rząd oraz
walczący Ukraińcy odrzucą
warunki ludobójcy Putina.
Wówczas prawdopodobnie
otoczy wojskiem południową
część Ukrainy i będzie masowe bombardowanie wszystkich miejscowości leżących
w tym rejonie. Ukraińcy,
jeżeli będą otrzymywać broń

Państwa członkowskie Unii
Europejskiej muszą pamiętać
o tym, że granica Unii jest
między Polską, a Ukrainą
i Białorusią. Każda pomoc
Krajów Unii w sprzęcie wojskowym na rzecz Ukrainy
sprawi, że walczący oddalą
niebezpieczeństwo wtargnięcia bandy Putina na tereny Unii Europejskiej.
Fr.Gwardzik

Zapraszamy na rodzinną
MAJÓWKĘ do DELI Parku

4

POWIATY-GMINY
26 kwietnia 2022

XII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
Kiedy dotarła do mnie ta
przerażająca
wiadomość
o katastrofie polskiej delegacji najpierw był szok i niedowierzanie. Potem już tylko
mnóstwo pytań w głowie: jak
to się mogło stać? Boże, dlaczego? Ogarnął mnie smutek, ból i przede wszystkim
ogromne współczucie dla
rodzin ofiar tej nieszczęsnej
katastrofy…
10 kwietnia 2010 samolot
Tu-154M odbywał lot na trasie Warszawa – Smoleńsk.
Nikt nie przypuszczał, że będzie to ich ostatni, tragiczny
lot. Polska delegacja udawała
się na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej. Zbliżywszy się do celu podróży,
rosyjskiego lotniska wojskowego Smoleńsk-Siewiernyj,
maszyna rozpoczęła manewr
zniżania, po czym okrążyła
lotnisko na wysokości 500 m,
by podejść do lądowania od
strony wschodniej. Zderzenie
samolotu z ziemią nastąpiło
o godz.8:41:07. W chwili katastrofy samolot rozpadł się
na tysiące fragmentów różnych rozmiarów. Zginęło 96
osób, wśród nichprezydent
RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, wielu
przedstawicieli polskich elit
politycznych, wojskowych,
kościelnych, a także przedstawiciele organizacji pielęgnujących pamięć o zbrodni
katyńskiej. Katastrofy nie
przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.
Po katastrofie 23 państwa
ogłosiły żałobę narodową,
a wyrazy ubolewania oraz
kondolencje zostały przesłane przez wiele państw świata
i organizacji międzynarodowych. Ofiary uczczono także
minutą ciszy podczas rozgrywek sportowych. Z kolei
reakcje przywódców i społeczeństwa rosyjskiego na
katastrofę wywołały jedynie
dyskusje na temat przyszłości stosunków polsko-rosyjskich.
W kolejną, już XII rocznicę
tej tragedii mam przed oczyma twarz Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i jego małżonki. Pani Maria była wspaniałą
osobą. Pamiętam jakie ciepło
od niej biło…Często przypominam sobie fragmenty różnych rozmów, wypowiedzi
i sytuacji…i jestem pewna, że
prędzej czy później prawda
wyjdzie na jaw, a winni tej
tragedii poniosą konsekwencje.
Złożyłam kwiaty, zapaliłam znicz… Pogrążona
w ciszy, modlę się…tylko tak
mogę oddać hołd wszystkim,
którzy zginęli w Katastrofie
Smoleńskiej. Lecieli by upa-

miętnić ofiary zbrodni katyńskiej, by reprezentować
Polskę podczas obchodów
w Katyniu. Niestety nikt się
nie spodziewał, że przyjdzie
zapłacić im najwyższą cenę.
Zostawili po sobie pustkę
i ogromny ból w sercach rodzin i bliskich osób. W obliczu takiej tragedii trudno mi
znaleźć słowa pocieszenia
i otuchy dla tych, którzy stracili swoich najbliższych.
Cześć pamięci Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej!
1. Kaczyński Lech, Prezydent
RP
2. Kaczyńska Maria, Małżonka Prezydenta RP
3. Kaczorowski Ryszard, b.
Prezydent RP na uchodźstwie

4. Agacka-Indecka Joanna,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
5. Bąkowska Ewa, wnuczka
Gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego
6. Błasik Andrzej, Dowódca
Sił Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP
8. Borowska Anna Maria,
przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
9. Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
10. Buk Tadeusz, Dowódca
Wojsk Lądowych RP
11. Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
12. Cywiński Czesław, Prze-

wodniczący
Światowego
Związku Żołnierzy AK
13. Deptuła Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP
14. Dębski Zbigniew, osoba
towarzysząca
15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP
16. Doraczyńska Katarzyna,
przedstawiciel
Kancelarii
Prezydenta RP
17. Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Związku
Sybiraków
18. Fedorowicz Aleksander,
tłumacz języka rosyjskiego
19. Fetlińska Janina, senator
RP
20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR
22. Gągor Franciszek, Szef
Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego
23. Gęsicka Grażyna, przedstawiciel Parlamentu RP
24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa
25. Gosiewski Przemysław,
przedstawiciel Parlamentu
RP
26. Gostomski Bronisław, ks.
prałat
27. Handzlik Mariusz ,Podsekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman ,Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR
30. Jankowski Dariusz, Biuro
Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
31. Jaruga-Nowacka Izabela,
przedstawiciel Parlamentu
RP
32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33. Karpiniuk Sebastian,
przedstawiciel Parlamentu
RP
34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej RP

35. Kazana Mariusz, Dyrektor
Protokołu Dyplomatycznego
MSZ
36. Kochanowski Janusz,
Rzecznik Praw Obywatelskich
37. Komornicki Stanisław,
Przedstawiciel Kapituły Orderu Virtutti Militari
38. Komorowski Stanisław,
Jerzy Podsekretarz Stanu
w MON
39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR
40. Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
41. Król Zdzisław, Kapelan
Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007
42. Krupski Janusz, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
43. Kurtyka Janusz, Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
45. Kwiatkowski Bronisław,
Dowódca Operacyjny Sił
Zbrojnych RP
46. Lubiński Wojciech, lekarz
prezydenta RP
47. Lutoborski Tadeusz,
przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
48. Mamińska Barbara, Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
49. Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin
Katyńskich i innych organizacji
50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego
51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN
52. Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM
53. Natalli-Świat Aleksandra,
przedstawiciel Parlamentu
RP
54. Natusiewicz-Mirer Janina, osoba towarzysząca
55. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR
56. Nurowski Piotr, szef PKOL
57. Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin
Katyńskich i innych organizacji
58. Osiński Jan, Ordynariat
Polowy Wojska Polskiego
59. Pilch Adam, Ewangelickie
Duszpasterstwo Polowe
60. Piskorska Katarzyna
,przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
61. Płażyński Maciej, Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”
62. Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
63. Potasiński Włodzimierz,
Dowódca Wojsk Specjalnych
RP
64. Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM

65. Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP
66. Rumianek Ryszard, Rektor UKSW
67. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP
68. Sariusz-Skąpski Andrzej,
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich
69.
Seweryn
Wojciech,
przedstawiciel Rodzin Katyńskich i innych organizacji
70. Skrzypek Sławomir, Prezes Narodowego Banku Polskiego
71. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
72. Stasiak Władysław, szef
Kancelarii Prezydenta RP
73. Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR
74. Szczygło Aleksander, szef
Biura Bezpieczeństwa Narodowego
75. Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP
76. Szymanek-Deresz Jolanta,
przedstawiciel Parlamentu
RP
77. Tomaszewska Izabela,
Dyrektor w Kancelarii Prezydenta RP
78. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR
79. Walentynowicz Anna,
założycielka Wolnych Zwiazków Zawodowych
80. Walewska-Przyjałkowska
Teresa, Fundacja „Golgota
Wschodu”
81. Wasserman Zbigniew,
przedstawiciel Parlamentu
RP
82. Woda Wiesław, przedstawiciel Parlamentu RP
83. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP
84. Wypych Paweł, Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
85. Zając Stanisław, senator
RP
86. Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor
87. Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
i innych organizacji
88. Michałowski Dariusz,
funkcjonariusz BOR
89.
Pogródka-Węcławek
Agnieszka, funkcjonariusz
BOR
90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan
91. Grzywna Robert, członek
załogi
92. Michalak Andrzej, członek załogi
93. Ziętek Artur, członek załogi
94. Maciejczyk Barbara, stewardessa
95. Januszko Natalia, stewardessa
96. Moniuszko Justyna, stewardessa
redakcja
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POWIAT GRODZISKI

Młodzieżowa Rada
Powiatu Grodziskiego
W poniedziałek 11 kwietnia
br. ogłoszono wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady
Powiatu Grodziskiego. 13
uczniów szkół ponadpodstawowych zasiądzie w gremium, które będzie rozwijało
ich obywatelskie postawy
i uczyło funkcjonowania
samorządu. Dorosłym zaś
pozwoli lepiej wsłuchać się
w głos młodych ludzi, ich potrzeby i pomysły.
To pierwsza kadencja tej
młodzieżowej struktury, powołanej w październiku 2021
roku uchwałą Rady Powiatu
Grodziskiego. W marcu zarządzono wybory.

Na podstawie protokołów,
otrzymanych z poszczególnych, szkolnych komisji wyborczych, radnymi w kadencji
2022 – 2024 zostali:
a Cezary Dziedzic
a Kacper Flieger

a Piotr Jeziorecki
a Natalia Kinal

a Aleksandra Lemańska
a Dawid Nowaczyk

a Kajetan Przybylski
a Mateusz Rabiega

a Alaksandra Rudnicka
a Jan Skrzypczak
a Angelika Zając

a Natalia Zbierska

a Franciszek Zgaiński

W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim radni
zebrali się w celu odebrania
zaświadczeń o wyborze.
Wszyscy otrzymali gratulacje
i upominki. Starosta Grodziski - Mariusz Zgaiński oraz
Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego – Sebastian
Skrzypczak wręczyli każdemu statut Młodzieżowej Rady
Powiatu Grodziskiego, a także
zawiadomienie o pierwszej
sesji, którą zwołano na 20
kwietnia 2022 o godz. 13.00
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.
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Grodzisk Wielkopolski,12.04.2022r.
GN.6821.4.2022

Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia postępowania
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6 , art.114 ust. 4 w związku z art. 124a, 124b, ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz.1899 ze zm.), Starosta
Grodziski zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek Polskiego Górnictwa
Ga zownictwa S.A. nr OB.023.7.(1).22 z dnia 4 kwietnia 2022r.,

Naftowego i

postępowa nia w spra wie

udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie
Komorówko, gm. Rakoniewice, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 55/1 o pow. 1,9537 ha,
w związku z planowanym remontem

w odwiercie

„ Jabłonna 2”, polegającym m. in. na

wymianie zestawu wydobywczego gwarantującego jego właściwą eksploatację.
Wobec powyższego wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym
przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się
osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, postępowanie zostanie
wszczęte.
Zgłoszenia można dokonać w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., przy ul.
Żwirki i Wigury 1, pokój nr 20, Budynek A, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30.

Paszport w ZST
Dnia 20.04.2022r. Zespół
Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego
zaprosił Ósmoklasistów na
PASZPORT. Zdobyty Paszport daje prawo do pierwszeństwa w procesie rekrutacji na kierunek, którego
Paszport dotyczy tzn., zdobywcy Paszportu automatycznie mają zagwarantowane miejsce w wybranej klasie.
W środowe popołudnie do
ZST przybyła młodzież z 27
szkół podstawowych. Kierunki które dotyczyłPaszport
to: Technik Logistyk Klasa
Mundurowa, Technik Informatyk i Technik Programista,

Technik Grafiki i Poligrafii
Cyfrowej, Technik Mechanik i Technik Mechatronik,
Technik Budownictwa, Technik Żywienia i Usług Gastro-

nomicznych, Technik Rolnik,
Technik Ekonomista, Technik Logistyk. Wyniki będą
podane w późniejszym terminie.

Dzień Pamięci o Holokauście
W Wielkim Tygodniu, gdy nasze myśli częściej niż zazwyczaj, kierują się ku nieskończoności, w Zespole Szkół
Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przypomniano o wybuchu powstania w getcie 19 kwietnia
1943 roku. 19 kwietnia został
ustanowiony Dniem Pamięci
o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko
ludzkości. Powstanie w getcie warszawskim to tragiczny rozdział w historii Polski
- kraju , który przez wieki był
domem dla wielu narodów,
kultur i religii. Na pamiątkę
tych wydarzeń uczniowie

z nauczycielami historii Anną Nowak i Sebastianem
Tulińskim zapalili znicz
i posadzili żonkile przy pomniku pamięci żydowskich
mieszkańców Grodziska oraz

obejrzeli film edukacyjny pt.
„Muranów - Dzielnica Północna” przygotowany przez
Muzeum POLIN. #akcjażonkile #łączynaspamięć.
Tekst: S.Tuliński Zdjęcia: A.Nowak

VII Turniej Debat Historycznych
28 marca 2022 reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych: Piotr Napierała,
Wiktor Ciorga, Dominik
Walkowiak – wszyscy z klasy 2LT oraz Kacper Suwiczak z klasy 1BT zakwalifikowali się do VII Turnieju
Debat Historycznych. Turniej pokazał, że z zagad-

nień historycznych można
zorganizować interesujące
pojedynki. Do turnieju zakwalifikowali się uczniowie
z następujących miejscowości (oprócz Grodziska):
Konin, Kościan, Środa Wielkopolska, Poznań. Opiekunem naukowym grodziskiej
drużyny był: Sebastian Tu-

liński, nauczyciel historii.
Organizatorzy
turnieju:
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Fundacja „Projekty
Edukacyjne”, Fundacja Edukacyjna G5.
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Rakoniewice kolejny raz
na trasie GWiNTu!
W wyniku połączenia sił samorządów Powiatu Grodziskiego, Wolsztyńskiego oraz
Nowotomyskiego, odbyła się
kolejna edycja GWiNT Ultra
Cross.
GWiNT Ultra Cross to
pierwszy
zorganizowany
w Wielkopolsce ultramaraton
o charakterze przełajowym.
Trasa biegu prowadzi drogami nieutwardzonymi, w przeważającej mierze duktami
i ścieżkami leśnymi. Odcinki
asfaltowe ograniczone są do
niezbędnego minimum. Nazwa GWiNT wzięła się do
pierwszych liter w nazwach
trzech powiatów – grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego – przez które przebiega trasa ultramaratonu.
Celem organizatorów, obok
zapewnienia
zawodnikom
jak najlepszych warunków
rywalizacji sportowej, jest
pokazanie uroków i piękna
środkowozachodniej części
Wielkopolski – malowniczych
lasów, urokliwych miasteczek

oraz otwartych i gościnnych
mieszkańców. Organizatorami GWINT-a są:
a Grodziski Klub Biegacza
a Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży”
a Wolsztyński Klub Biegowy.
Organizatorów wspierało
liczne grono wolontariuszy.
Do udziału w wydarzeniu
zgłosiło się prawie 600 ultrpabiegaczy, którzy w sobotnie popołudnie minęli linię
mety, wyznaczoną tym razem
w Wolsztynie.

Rakoniewice
ugościły
wszystkich
zawodników,
a w szczególności biegaczy
Mikro GWiNTu. Początek trasy o długości 35 kilometrów
usytuowany był właśnie na
rakoniewickim rynku!
Zawodników powitał Zastępca Burmistrza Rakoniewic
Arkadiusz Pawłowski, który
pogratulował podjęcia wyzwania i życzył powodzenia
na trasie!
Wszystkim
uczestnikom
i organizatorom imprezy serdecznie gratulujemy!

Rakoniewice czytają pod chmurką!
22 kwietnia 2022 r., w piątkowe popołudnie na rakoniewickim rynku zrobiło się
głośno o książkach. Z okazji
Światowego Dnia Książki
i Praw Autorskich Gminna
Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach, zorganizowała
happening promujący czytelnictwo, pod hasłem „Czytamy pod chmurką”.
W happeningu na zaproszenie biblioteki wziął
udział Burmistrz Rakoniewic Gerard Tomiak, który
uczestniczącym w wydarzeniu przeczytał wiersz „Stefek Burczymucha”, „Dyzio
Marzyciel”, „Samochwała”
oraz wraz z innymi, fragment wiersza „Lokomotywa”.
Uczestnicy mogli pośpiewać
i potańczyć przy piosence

„Kto czyta książki”. Biblioteka przygotowała również
szereg bajkowych zagadek.
W zabawie, każda poprawna odpowiedź nagradzana
była „słodkim” punktem,
książeczką lub balonem.
Impreza była głośna i radosna. Inicjatywa ma zachęcić
mieszkańców do odwie-

dzania biblioteki i czytania
książek. Biblioteka dziękuje
małym uczestnikom happeningu z rakoniewickiego
przedszkola, wspaniałej grupie podopiecznych Stowarzyszenia pomocy Dzieciom
„Serce” oraz wszystkim,
którzy zechcieli wziąć udział
w naszej zabawie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
- XVII Eliminacje gminne
30 marca 2022 roku o godzinie 9:00 na sali sportowej
przy Szkole Podstawowej w
Jabłonnie zostały przeprowadzone gminne eliminacje
Ogólnopolskiego
Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży
wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania
się podręcznym sprzętem
gaśniczym, wiedzy na temat
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego
ratownictwa oraz wiedzy z
zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii
i tradycji ruchu strażackiego.
W konkursie wzięło udział
łącznie 28 uczniów. O godzinie 9.00 rozpoczęto turniej.
Uczniowie odpowiadali na
pytania testowe w dwóch
grupach: Grupa I-klasy 1-6 –
40 pytań, Grupa II – klasy 7-8
– 50 pytań. Komisja konkursowa, w skład której weszli
strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawiciel
Państwowej Straży Pożarnej,
sprawdzili je i wyłonili najlepszych uczniów. Następnie
odbyła się część ustna. Należało wylosować zestaw pytań
i odpowiedzieć na nie ustnie
przed komisją. Jedno z czterech pytań dotyczyło pierwszej pomocy, inne sprawdzało umiejętności praktyczne
ucznia i znajomość sprzętu
pożarniczego.
Po części ustnej i podsumowaniu wyników, przewodniczący komisji – Ko-

mendant Gminny ZOSPRP
Jarosław Haraszczak, ogłosił
ostateczny werdykt:
I. Grupa wiekowa kl.1-6:
1 miejsce – Bartosz Pajchrowski- Szk.Podst.w Jabłonnie
2 miejsce – Marta GdeczykSzk.Podst. w Łąkiem
3 miejsce – Filip Listopadzki- Szk.Podst. w Łąkiem.
II. Grupa wiekowa kl.7-8:
1 miejsce – Miłosz Zaremba- Szk.Podst. w Łąkiem
2 miejsce ex aequo – Tomasz Kornatka i Julia PiskaSzk.Podst.w Ruchocicach
3 miejsce – Maciej BaranSzk.Podst. w Jabłonnie.
Dziękujemy
serdecznie
Panu Burmistrzowi Gerardowi Tomiakowi za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla

zwycięzców i nagród pocieszenia dla wszystkich pozostałych uczestników oraz za
posiłek regeneracyjny, który
z apetytem po ciężkich zmaganiach konkursowych skonsumowali Zawodnicy i Komisja Egzaminacyjna.
Dziękujemy Pani dyrektor
Bernadecie Ginderze za przygotowanie Sali oraz zaplecza.
Dziękujemy strażakom z OSP
Jabłonna za przygotowanie
sprzętu p.poż. niezbędnego
do przeprowadzenia egzaminu. Serdeczne podziękowanie dla Komisji Egzaminacyjnej.
Wszystkim Zawodnikom
uczestniczącym w Turnieju
serdecznie gratulujemy!
Zarząd Oddz.M-G ZOSPRP
w Rakoniewicach

105. urodziny Pani Janiny Michalskiej
2 kwietnia 2022 roku, Pani
Janina Michalska z Rataj obchodziła swoje 105. urodziny!
W przeddzień tego ważnego dla całej rodziny dnia, w
piątek 1 kwietnia 2022 roku,
Solenizantkę odwiedził delegat samorządu Gminy Rakoniewice, który złożył na ręce
Jubilatki życzenia i kwiaty.
Zarówno Jubilatka jak i jej
najbliżsi bardzo ciepło i serdecznie powitali delegata z
Urzędu, który ma nadzieję,
spotykać się przy okazji kolejnych urodzin Pani Janiny.
Obecnie Pani Janina jest najstarszą mieszkanką Gminy
Rakoniewice.
Dostojna Jubilatka cieszy się znakomitą kondycją,
pogodą ducha i ogromnym
wsparciem rodziny. Pomimo
sędziwego wieku jest promienna i otwarta na towarzystwo.
Pani Janina urodziła się we
Wrzącej Małej koło Koła, a do
Rataj przywędrowała w 1961
roku.
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gmina grodzisk wielkopolski

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Grodziskie Piwobranie 2022
Drodzy Grodziszczanie, goście i sympatycy Piwa Grodziskiego!
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy na tegoroczne Grodziskie Piwobranie.
Po dwuletniej, pandemicznej przerwie spowodowanej
występowaniem SARS-CoV
2, spragnieni wspólnej zabawy, pełni nadziei i optymizmu spotkamy się na corocznym Święcie Piwa, które
odbędzie się w dniach 17 - 19
czerwca br. Główną areną
imprezy będzie Park Miejski,
w którym usytuowana będzie duża scena. Oprócz tego,
stoiska gastronomiczne, handlowe, promocyjne oraz ok.
20 stoisk browarów regionalnych z Polski i zagranicy. Piwobraniu towarzyszyć
też będą: Grodziska Giełda
Birofiliów, Konkurs Piwowarów Domowych, zwiedzanie
grodziskiego browaru oraz

liczne imprezy rekreacyjno-sportowe. Grodziskie Piwobranie 2022 zainauguruje,
złożona z uczniów grodziskich szkół, barwna żakinada
średniowieczna, która przejdzie ulicami miasta w piątek,
17 czerwca. Jeszcze tego dnia
wieczorem pierwszy koncert
na scenie głównej, podczas
którego wystąpi znany raper
SMOLASTY.
W następne dni, w godzinach popołudniowych i wieczornych na scenie głównej
wystąpią gwiazdy. I tak w sobotę długo oczekiwany koncert MROZU zaś w niedzielę
wystąpi legenda polskiej
sceny, zespół ELEKTRYCZNE
GITARY. Oprócz tych wykonawców na scenie pojawią
się jeszcze zespół NADMIAR
oraz znana aktorka i piosenkarka Aleksandra Szwed.
Zapraszamy do Grodziska
Wielkopolskiego!

W środę, 13 kwietnia przy
skwerze upamiętniającym
ofiary zbrodni katyńskiej w
Grodzisku Wielkopolskim,
odbyły się lokalne uroczystości.
Przybyłych gości oraz
mieszkańców przywitał Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, który
przypomniał
okoliczności
tragicznego mordu na polskiej elicie. Nie sposób było

Dębno dołączyło do rodziny miast
partnerskich Grodziska Wlkp.
Pasja do sportu i jego promocji jako najlepszej profilaktyki zdrowia połączyła trzy
miasta, w których organizowane są jedne z najlepszych
imprez biegowych w kraju.
W ramach sportowego trójprzymierza powstał niezwykły projekt Orły Biegowe.
Przyjaźń pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim, Postomino i Dębnem nie zakończyła się jednak tylko na sporcie.
Najpierw gmina Grodzisk
Wielkopolski podpisała umowę partnerska z gminą Postomino. W miniony piątek,
8 kwietnia Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr
Hojan wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem
Gawronem podpisali umowę
o współpracy partnerskiej
z gminą Dębno reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Kulbickiego. Zawarte
umowy partnerskie teraz
przełożą się na współpracę
samorządów na wszystkich
możliwych płaszczyznach.
To także szansa na zdobywanie nowych doświadczeń,
dzielenia się pomysłami i realizowania wspólnych projektów.

podczas uroczystości nie
wspomnieć również o obecnych wydarzeniach, które
równie mocno szokują, zatrważają, budząc ból i niedowierzanie.
- Naiwnie sądziliśmy, że
świat zmienił się przez te 80
lat, jakie minęły od katyńskiego mordu, że ludzkość
osiągnęła wyższy poziom
rozwoju i że nauczeni potworną lekcją II wojny świa-

towej nie będziemy już mieli
do czynienia z okrutnymi
demonami wojny i ludobójstwa. Niestety – nadal przegrywamy z nacjonalizmami,
imperializmami, obsesjami
rządzących, propagandową
agitacją i barbarzyństwempowiedział w swoim wystąpieniu burmistrz Piotr Hojan.
Okolicznościowy program
artystyczny zaprezentowała

Grodziski Jarmark Wielkanocny

Dwa tygodnie temu odbywał
się Grodziski Jarmark Wielkanocny. Choć pogoda, jak
to w kwietniu przeplatała
deszcz, wiatr i słońce wystawcy dopisali, a i grodziszczanie chętnie spacerowali

zaopatrując się w świąteczne ozdoby i przysmaki. Były
też warsztaty dla dzieci
oraz występy artystyczne.
Szkoły Podstawowe oraz
przedszkole
przygotowały tradycyjne palmy, ktore

ZAKŁAD KAMIENIARSKI

Catering,
imprezy plenerowe

ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.

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

Tomasz Brychcy
tel. 601 668 680

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

KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA
Nagrody wylosowali:
a Maria Kołazińska z Drzymałowa -AGD z marketu „Inter-Marche” z Grodziska Wlkp.
a Radna Maria z Wolsztyna ul Żeromskiego 23/7
- zastaw rybny z firmy „Piątek” z Siedlca.
a Mariusz Kowalski z Kargowej ul Sulechowska
- zestaw kosmetyków z firmy Cosmetix w Dusznikach
a Zofia Kaczyńska z Poznania z ul. Głogowskiej
– sprzęt AGD z marketu „Inter - Marche” w Nowym Tomyślu
Wszystkim nagrodzonym składamy gratulację

uroczyście wraz z grodziską
Cybinką zanieśliśmy przed
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie przez
cały okres wielkanocny zdobić będą ogrodzenie kościoła.

PRZY MŁYNIE

BISTRO

Hasło krzyżówki brzmiało:” Ukrzyżowali Go”

młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4, której patronem
jest jedna z ofiar zbrodni katyńskiej.
Delegacja przed pomnikiem katyńskim złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła
znicze pamięci.
Wiązankę kwiatów złożono również przed Pomnikiem
Wdzięczności oraz zapalono
znicz przy dębie katyńskim
na skwerze przy ul. 3 Maja.

nagrobki granitowe
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Bogaty program zbąszyńskich imprez
Z burmistrzem Zbąszynia Tomaszem Kurasińskim o planowanych imprezach
sportowych i kulturalnych w 2022 roku rozmawia Franciszek Gwardzik

Na co można się wybrać
w najbliższym czasie?
W ubiegłym roku zakładaliśmy, że większość zaplanowanych imprez się odbędzie.
Jedynym problemem, którego
już teraz widzimy to już nie
jest pandemia ale galopujący
wzrost cen i jest obawa czy
na wszystko będzie nas stać.
Natomiast jak co roku zaczynać będziemy od imprez
sportowych, które będą się
odbywały w hali sportowej.
Przygotowujemy się również
do innych imprez plenerowych. Taką pierwszą i najważniejszą imprezą do której się
przygotowujemy jest oczywiście wielka majówka w Zbąszyniu . Termin tej majówki
to sobota, niedziela i poniedziałek „Święto Flagi”. Będzie
to początek miesiąca i weekend będzie przedłużony o to
święto. Chcielibyśmy aby odbył się koncert, który będzie
inauguracją działalności po

Siatkówki Plażowej, który już
odbywa się tradycyjnie. Dla
wędkarzy odbędą się zawody
wędkarskie. W czerwcu wiadomo, że odbędzie się tradycyjny spływ kajakowy na rzece Obrze. Jest to trasa naszego
Papieża Karola Wojtyły. Noc
Świętojańska w Nowej Wsi.
Regaty o tytuł burmistrza. Organizatorami tych imprez jest
Biblioteka i część Zbąszyńskie
Centrum Sportu i Kultury. Dla
dzieci w kilku wsiach organizowane są imprezy w Dniu
Dziecka.

remoncie naszego Domu Kultury. W czasie majówki będą
się odbywały obchody Święta
Konstytucji 3 Maja. Planujemy
również Noc Muzeów w dniu
14 maja a także szereg imprez
sportowych: Turniej Tenisa
Ziemnego, Festiwal Tańca
Towarzyskiego, oraz Turniej

Jak to się przedstawia w wakacje w lipcu i sierpniu?
W lipcu planujemy m.in. takie
imprezy jak siatkówka plażowa, kino plenerowe,aerobik
na plaży, zawody wędkarskie,
Mistrzostwa Polski w tenisie
plażowym. Od 23 lipca rozpoczyna się inauguracja „Święta Jeziora”. Będzie to szereg
wydarzeń. W ramach tego

święta odbędą się imprezy dla
dzieci, młodzieży oraz osób
starszych. Zmieniliśmy nazwę
„Dni Zbąszynia” na „Święto
Jeziora”, ponieważ Dni różnych miast są w całym kraju
a „Święto Jeziora” brzmi zachęcająco.
Na koniec zapytam się czy
u Was także przyjęliście
uchodźców z Ukrainy?
Mieszkańcy nasi okazali się
bardzo gościnni i stanęli na
wysokości zadania. Jesteśmy
na tą pomoc przygotowani.
Mamy aktualnie 47 miejsc na
apel wojewody w remizie strażackiej. Wyżywieniem służy
nasza stołówka szkolna, która
jest już gotowa. Rozmawialiśmy także o szczepieniach,
dzieci ukraińskich. Natomiast
jeżeli chodzi o środki finansowe to gmina jest pośrednikiem
między mieszkańcami a wojewodą, którzy mogą otrzymać
40 złotych na osobę dziennie.

Konieczna Danuta, Konieczny Bartosz

www.restauracjasandra.pl
Dostępna bogata oferta
oraz w formie cateringowej
Uprzejmie zapraszamy
tel. 61 44 23 442 / 504 035 303
Nowy Tomyśl, Plac Chopina 8

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

749,929

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA:

PIEKARNIA
CUKIERNIA

EUGENIUSZA KOCIKA

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

powiaty@wp.pl / tel. 608 321 611

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

P.H.U. „KUBA” Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6
tel. 68 384 27 75

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

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

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
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gmina nowy tomyśl

Fundusze na nowe drogi
dojazdowe do gruntów rolnych
7 kwietnia br. burmistrz
Włodzimierz Hibner zawarł
umowę z Urzędem Marszałkowskim,
reprezentowanym przez wicemarszałka
województwa
wielkopolskiego, Krzysztofa Grabowskiego, na dofinansowanie

budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Gmina Nowy Tomyśl otrzymała
czek w wysokości ponad 77
tys. zł, w ramach tych środków gmina zamierza wybudować prawie 1 km drogi
w Paproci.

Przebudowa kolejnej drogi
W Sątopach oddano do użytku 500m drogi na ul. Nowotomyskiej wykonanej z płyt
śladowych wraz z wypełnieniem z kostki ażurowej
typu MEBA i utwardzeniem

Wiosenne kompozycje
12 kwietnia, w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
odbyło się niezwykle gwarne,
wiosenne spotkanie w Klubie Rękodzieła Fantazja, tym
razem w polsko-ukraińskim
gronie. Prowadząca warsztaty Julia Pilhun zaprosiła
małych uczestników oraz
ich mamy do tworzenia

świątecznych
kompozycji.
Powstały urocze zajączki,
które zdobiły wielkanocne
stoły. Na koniec każde dziecko otrzymało świąteczne
smakołyki.
Warsztaty oraz prezenty
dla dzieci zostały ufundowane przez przyjaciół z Bretanii
we Francji.
Źródło: MiPBP w Nowym Tomyślu

Nowe/stare atrakcje w Parku Feliksa!
W marcu br. w Parku Feliksa
powstała wiklinowa, żywa altana. Jest to nowa instalacja,
której wykonawcą jest zespół
nowotomyskich plecionkarzy pod kierownictwem Pani
Katarzyny Wachowiak. Poprzednia konstrukcja została
usunięta, ponieważ była stara i nieestetyczna. Wiklinowa altana była w lipcu 2015 r.
miejscem pierwszego ślubu
w plenerze w Nowym Tomyślu.

Powrót komunikacji miejskiej

poboczy
zagęszczonym
kruszywem. Wykonawca:
PHUT Krzysztof Nadobnik,
ul. Ogrodowa 1A, 64-000
Kościan. Koszt inwestycji:
253 380,00zł.

Przedsiębiorstwo Usługowe
-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kupiło autobus,
który będzie obsługiwał komunikację miejską w Nowym
Tomyślu. Jest to Fiat Ducato
wyposażony w 11 miejsc siedzących oraz 11 miejsc stojących. Pojazd jest niskopodłogowy, przystosowany do
obsługi wózków dziecięcych
oraz osób z niepełnosprawnościami. Komunikacja miejska rusza w maju br.
Ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze
użyteczności publicznej:
a 3,00 zł - bilet normalny
za jednorazowy przejazd na
całej długości trasy,

a 1,50 zł - bilet ulgowy za
jednorazowy przejazd na całej długości trasy,
a 100,00 zł -bilet miesięczny,
a 50,00 zł -bilet ulgowy
miesięczny.
Za przewóz rzeczy i zwierząt w publicznym transporcie zbiorowym:
a przedmioty przestrzenne, podłużne i płaskie o wymiarach
przekraczających
wymiary podane w punkcie
6.1 regulaminu w wysokości
- 1,50 zł,
a psy zajmujące miejsce
w pojeździe, pod warunkiem,
że mają założony kaganiec
i są trzymane na smyczy
w wysokości 1,50 zł.
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Do odejścia z Platformy Obywatelskiej zachęcała go żona,
a partyjni koledzy szczególnie nie próbowali go zatrzymać
Poznań Główny to z ręką na
sercu mówię, że nie zrobiłem
żadnego kroku, ale też niekoniecznie miałem mandat do
tego, bo nie byłem w strukturach Platformy Obywatelskiej
nikim specjalnym, normalnym członkiem.

Obecnie trenuje z Pawłem
Fajdkiem w Portugali, ale
chętnie mówi o tym, co zniechęciło go do Platformy. Jak
powiedział został „zepchnięty” na szóste miejsce w ostatnich wyborach (nie uzyskał
mandatu, choć z tej pozycji
zdobył prawie 13 tys. głosów).
Nie podoba mu się też to,
co dzieje się w poznańskich
strukturach - jego do niedawna partii.
To, że głosem Platformy Obywatelskiej jest dziś Franciszek Sterczewski i była żona
pana prezydenta Jaśkowiaka.
Obydwoje nie członkowie PO.
Odchodząc od Platformy mówiłem o „dupowatości”. „Dupowatość” to takie określenie
trochę marazmu, który występuje, jeżeli o tą politykę chodzi. Ja mam takie wrażenie, że
polityka odbywa się wyłącznie
w okresie kampanijnym, a w
międzyczasie trochę umiera
śmiercią naturalną, szczególnie w poznańskim okręgu wyborczym - mówił Ziółkowski.
Były poseł wskazuje przykład
dworca poznańskiego, temat
był poruszany w czasie ostatniej kampanii, a potem jak powiedział - zniknął.
Trener nie chce zdradzać,
jaka będzie jego polityczna
przyszłość. W rozmowie sugerował, że nie spalił wszystkich
mostów łączących go z PO. Na
razie chce się skupić na trenowaniu Pawła Fajdka.
Poniżej pełny zapis rozmowy:
Łukasz Kaźmierczak: Były
członek PO, za to dożywotnio mistrz olimpijski w rzucie młotem.
Szymon Ziółkowski: Z utęsknieniem czekałem, jak pan
mnie przedstawi.
Ja się do pana dodzwoniłem.
Jestem ciekaw, czy dodzwonił się do pana Donald Tusk.
Nie rozmawiałem z Donaldem
Tuskiem. Z panem przewodniczącym Donaldem Tuskiem
rozmawiałem raz w życiu,
w 2009 roku, kiedy był premierem i byłem u niego na
śniadaniu po mistrzostwach
świata w Berlinie, na których
miałem przyjemność zdobyć
srebrny medal.
Czyli jako polityk PO pan z
nim nie rozmawiał - mnie to
zastanawia, dlatego, że jeżeli
odchodzi z partii wyrazisty
członek, VIP - można powiedzieć, skarb dla partii - nikt
się nie pyta? Nie próbuje
nakłonić pana do zmiany
decyzji?

Zdjęcie ilustracyjne (archiwum). / Fot. Wojtek Wardejn (Radio Poznań)

O kulisach swojego odejścia mówił dziś w Porannej
Rozmowie Radia Poznań
były poseł tej partii, mistrz
olimpijski w rzucie młotem,
Szymon Ziółkowski.

Z kilkoma wysoko postawionymi działaczami PO miałem
przyjemność rozmawiać, ale z
przewodniczącym Donaldem
Tuskiem nie.
Dzwonił Rafał Grupiński?
Tak.
Pytał o powody?
Pytał.
I próbował pana nakłonić do
zmiany decyzji?
Może nie nakłonić do zmiany
decyzji, ale dowiedzieć się,
jakie były powody. Wydaje mi
się, że klarownie to wyjaśniłem. Zaznaczyłem, że moje
odejście od Platformy Obywatelskiej nie oznacza odejścia
od Platformy jako takiej ideowo.
To trochę pokrętnie, panie
Szymonie, bo albo się jest
albo się odchodzi, szczególnie z hukiem.
Teoretycznie tak, ale jeżeli
się popatrzy na moją historię polityczną to wszedłem w
buty polityczne również nie
będąc członkiem PO. To chyba
wszystkich drzwi nie zamyka.
Ja na pana miejscu miałbym
sporo przemyśleń, skoro tak
mało się o pana walczy, Rafał Grupiński zadzwonił, ale
jak pan mówi, niespecjalnie
pana przekonywał do pozostania, władze partii wyższego szczebla nie dzwoniły.
Nie daje to panu do myślenia?
Z jednej strony daje do myślenia, a z drugiej ja jestem
cały czas trochę poza polityką
działającą.
Nazwijmy to wprost - był pan

marginalizowany, dawał pan
to odczuć w różnych rozmowach.
Jakbyśmy tak na to patrzyli to 99,9 proc. osób, które
angażują się politycznie, są
marginalizowane przez najważniejszych polityków. Polityka skupia się przy najważniejszych osobach. Ci, którzy
robią najwięcej, są w kołach,
zawsze byli na marginesie.
Skąd taka decyzja w tym terminie? Trenuje pan w Portugalii z Pawłem Fajdkiem. I
nagle stwierdza pan, że odchodzi z PO.
To długo dojrzewało, szczególnie moja małżonka, która
zresztą dziś ma urodziny...
Wszystkie dobrego.
Żona bardzo długo namawiała mnie do tego, żebym podjął
męską decyzję i termin był totalnie „z czapy”.
Może pan nabrał dystansu w
Portugalii.
Chwilę wcześniej byłem w
Ameryce Południowej, więc
może było łatwiej przez to, że
w Portugalii dystans się skrócił.
Pewnie do historii życia politycznego wejdzie określenie, to jedno słowo, którym
pan swoje odejście motywował: „dupowatość”. Czymże
zatem jest ta „dupowatość”?
Zechce pan rozszerzyć to
określenie?
Mam taki jeden konkretny
przykład do tej „dupowatości”. „Dupowatość” to określenie marazmu, który występuje, jeżeli o tą politykę chodzi.
Mam wrażenie, że polityka
odbywa się tylko w okresie

kampanijnym, a w międzyczasie umiera śmiercią naturalną,
szczególnie w naszym okręgu wyborczym (39). Mamy
ostatnią kampanię ponad 2
lata temu i wielkie „halo” o
Dworzec Główny - jednego z
największych węzłów w kraju. W Sejmie powstał zespół
parlamentarny, który miał
się tym dworcem zajmować. I
ten zespół spotkał się przez te
dwa lata - raz.
A pan coś w tej sprawie robił?
Aktualnie nie jestem w parlamencie, więc nie ma gdzie
pukać.
Ale był pan w PO. Teraz został pan na 6 miejsce przesunięty, to też coś mówi, ale
coś tam pan jednak może.
Warto zacząć od siebie.
Oczywiście, że warto zacząć
od siebie, ja tu się nie odżegnuję. Nie jestem tu święty,
może rzeczywiście strzeliłem
politycznego focha, po tym,
co w 2019 roku miało miejsce.
Też bym strzelił na pańskim
miejscu, po takim przesunięciu.
Najpierw przesunięcie mnie
na 6 miejsce, a potem skutek
taki wyborczy był, aczkolwiek
myślę, że z 6 miejsca zdobycie
prawie 13 tys. głosów to jest
jakiś sukces. Bo wybieranie
kogoś z 6 miejsca świadczy o
tym, że wybiera świadomie
nazwisko.
Z ostatniego miejsca Franciszek Sterczewski zdobył 25
tys. głosów.
Ale patrzymy statystycznie,
jak wyglądają głosy wyborców. A jeżeli chodzi o dworzec

Dobrze, ale jednak mimo
wszystko byłym posłem.
Mówi pan, że nie chce być
kojarzony z wypowiedziami
partii. To także prosiłbym o
jakiś konkretny przykład.
Najbardziej mierzi mnie to,
szczególnie jeśli chodzi o Poznań, że głosem PO jest wymieniany wcześniej Franciszek Sterczewski i była żona
pana prezydenta Jaśkowiaka
- obydwoje nie są członkami
PO.
I Adama Szłapkę jeszcze możemy do tego dorzucić.
Też nie członek Platformy.
A wpływowy coraz bardziej
w Poznaniu.
Jak najbardziej, nie ma się co
dziwić, to przewodniczący
Nowoczesnej, może lekko
marginalizowanej partii, jeżeli
chodzi o Koalicję Obywatelską, ale przewodniczący.
On się mocno rozpycha
w Poznaniu i zdaje się, że
też nie wszystkim jest to w
smak. Konflikt personalny,
od tego też nie uciekniemy,
na pewno z Jackiem Jaśkowiakiem. Chociażby - był ten
konflikt.
Ja bym personalnie w to
wszystko nie wchodził. Miałem rzeczywiście delikatny
dysonans poznawczy, jeżeli
chodzi o pewne rzeczy z panem prezydentem Jaśkowiakiem, szczególnie przy organizacji pewnych zawodów
lekkoatletycznych.
Miał być pan spikerem. I tak
trochę po złośliwości został
pan tego pozbawiony.
Nie ma co do tego wracać.
Cały czas jeżeli byłbym panu
prezydentowi
Jaśkowiakowi do czegoś, jeśli chodzi o
miasto Poznań, potrzebny to
zgłaszam się bez większego
problemu. Dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby coś
dobrego zrobić, a nie to, żeby
się pod tym podpisywać.
Można zgłaszać takie deklaracje, ale jeżeli jest pan spychany na to 6 miejsce, mówi
pan o słabości personalnej w
PO, to ja mogę sobie łączyć
kropki.
Oczywiście, że pan sobie
może łączyć kropki, ale musi
pan pamiętać, że mimo, że zostałem spychany na 6 miejsce
i, mimo, że już wtedy mogłem
czuć lekki niedosyt, to cały
czas stałem murem za tym
wszystkim, co się w Poznaniu - jeżeli chodzi o Platformę

Obywatelską - działo.
Ale Platforma to nie tylko
Poznań, jeżeli partia ma jakieś idee nośne, wizje, do
których dąży, jakiś jasny cel,
coś, co pana niesie i ciągnie
ku tej partii, to się w niej zostaje, a mam wrażenie, że w
tej chwili pan nie wierzy w
projekt „Platforma”. I mógłby powiedzieć, że Platforma
jest „dupowata” także pod
rządami Donalda Tuska.
Nie wiem, czy jest dupowata
pod rządami Donalda Tuska.
Jest, bo pan z niej odszedł.
Uważam, że bardzo dużo dobrego zrobiło to, że Donald
Tusk do Platformy wrócił.
Przewodniczący Donald Tusk
robi bardzo dużo, żeby Platforma była postrzegana trochę inaczej.
Pan właśnie, jak on wraca,
odchodzi.
Inna sprawa, że nie wszyscy
za nim idą. Ja odchodzę od
PO, ale tu bym tego nie łączył
z postawą centrali warszawskiej. Z tym odejściem nosiłem się dość długo i muszę
przyznać, że przestrzeliłem
trochę, bo mógłbym to zrobić
dużo wcześniej, kiedy był do
tego bardzo konkretny moment.
Po przegranych wyborach?
Nawet niekoniecznie. Było to
trochę później. Po raz kolejny
wtrącając swoją małżonkę, nie
posłuchałem jej wcześniej,
czego mogę trochę żałować.
Polscy politycy, słuchajcie
zatem swoich małżonek...
Nie tylko politycy. Trzeba słuchać małżonek.
Na koniec pytanie o pana
przyszłość polityczną. Już
pan mówił, że do Szymona
Hołowni się nie wybiera.
Natomiast dawał pan do zrozumienia, że może być ciekawie.
Przyszłość polityczna jest na
razie związana tylko z tym,
że staramy się, żeby sukcesy
sportowe zawodnika, który
jest pod moją kuratelą były jak
najlepsze.
Mówi pan jak polityk, nie jak
trener. Na okrągło.
Kilka lat w tym bagienku trochę nauczyło mnie różnych
odpowiedzi. Ale nie patrzę na
to przez pryzmat polityczny.
Zajmujemy się sportem, siedzimy w Portugalii i walczymy
o to, żeby zawodnik osiągał
wyniki.
Tego życzę. Szymon Ziółkowski był gościem Porannej Rozmowy. Wszystkiego
najlepszego na niepolitycznym polu.
Dziękuję bardzo.

POWIATY-GMINY
26 kwietnia 2022

GOŚĆ Porannej Rozmowy Radia Poznań

11

Teolog z UAM krytykuje watykańską dyplomację.
„Nie można wchodzić w kompromis i pakt ze złem”
po prostu jest. Tak w tej chwili
także trzeba dostrzegać i próbować dostrzegać obecność
Boga jako czystą obecność.
Bycie. Tutaj nie są istotne słowa, tutaj istotne jest to żywe
doświadczenie Boga. Jestem
przekonany, że właśnie też ta
droga, poprzez pytania, gdzie
jest Bóg, może doprowadzić
nas do odkrycia jego żywej
obecności w tej koszmarnej
rzeczywistości.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz,
ekspert od teologii moralnej
skomentował na antenie Radia Poznań bierną postawę
papieża wobec rosyjskiej
agresji na Ukrainę.

Po prostu jestem tutaj bezradny. Podkreśla się niejednokrotnie w komentarzach,
że papież Franciszek w ten
sposób chce zachować jakąś
więź czy budować więź z cerkwią prawosławną, ale to nie
są wyjaśnienia, które przekonują człowieka obserwującego wydarzenia na Ukrainie.
Nie można wchodzić w kompromis i żaden pakt ze złem i
strukturami zła w takiej sytuacji - mówi teolog.
Ksiądz Paweł Bortkiewicz
zwrócił uwagę na fakt, iż zarówno papież Franciszek, jak i
kardynał Pietro Parolin, znają
realia i historię Europy. „Dlatego bardzo trudno jest zrozumieć mi te słowa” – stwierdził
poznański teolog.
Poniżej cała rozmowa w audycji Kluczowy Temat:
Łukasz Kaźmierczak: Nie
przypadkowo
zaprosiłem
księdza na rozmowę. Wielkimi krokami zbliża się nam
czas refleksji. Może nawet
trwa już takie wzmożone
myślenie o sprawach większych niż jutro i doraźność.
Niedziela Palmowa przed
nami. Początek Wielkiego
Tygodnia. Dodatkowo jest
10 kwietnia – kolejna ważna data w historii naszego
kraju. A nad tym wszystkim
jeszcze wielkim cieniem kładzie się wojna na Ukrainie i
rosyjskie zbrodnie wojenne.
Jeżeli powiem, że tegoroczna Wielkanoc będzie szczególna, to pozornie zabrzmi
to banalnie, ale tym razem
rzeczywiście tak jest.
Ks. Paweł Bortkiewicz: Niewątpliwe. To będzie szczególna Wielkanoc. Czas jest szczególny. Te wydarzenia, które
pan wymienił, one faktycznie
znajdują pewien wspólny
mianownik, czy może raczej znak. Ja pamiętam mszę
świętą na placu Piłsudskiego
sprawowaną w intencji ofiar
katastrofy smoleńskiej i zdjęcia tych ofiar, niezależnie od
ich przekonań religijnych i
światopoglądu, wszystkie byłe
umieszczone pod krzyżem.
Nikt przeciwko temu nie protestował. Myślę, że krzyż, jako
znak męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jest
jedynym takim znakiem, w
którym możemy skumulować

„

Fot. Tytus Żmijewski (PAP)

Jego sekretarz stanu kardynał
Pietro Parolin nazwał dostarczanie broni Ukrainie eskalacją konfliktu. „Nie wiem skąd
takie pojęcie” – przyznał ks.
profesor Paweł Bortkiewicz.

Czas kryzysu powoduje oczyszczenie naszego myślenia, języka, powoduje też bardzo proste polaryzacje związane z tym, co wypracowała
nasza racjonalna natura poprzez wieki i tysiąclecia. Mamy pojęcia dobra i zła. Mamy też powrót do podstawowych ról związanych z byciem
mężczyzną i byciem kobietą.
te wszystkie wydarzenia z tak
wielkim ciężarem gatunkowym. A więc i rocznicę smoleńską i wojnę na Ukrainie,
cierpienia niewinnych ludzi,
nasze niepokoje i nasze nadzieje. To wszystko w tych
dniach szczególnie się intensyfikuje czy kumuluje.
Na nowo popularne stają
się takie słowa jak „dobro”,
„moralność”, ale także „zło”,
„występek”. Rozmawiamy
przecież o tym nie od święta,
ale w domach, w pracy, tam
komentujemy wydarzenia
na Ukrainie. Takie pojęcia
powracają właśnie w czasie
wojny najczęściej. Często są
też zredefiniowane.
Tak. Czas kryzysu powoduje
oczyszczenie naszego myślenia, języka, powoduje też
bardzo proste polaryzacje
związane z tym, co wypracowała nasza racjonalna natura
poprzez wieki i tysiąclecia.
Mamy pojęcia dobra i zła.
Mamy też powrót do podstawowych ról związanych z byciem mężczyzną i byciem kobietą. Mężczyźni idą na front.
Kobiety ratują życie swoich
dzieci. Tutaj nie ma miejsca
na spekulacje, całe narracje
postmodernistyczne, które
pojawiają się w naszej rzeczywistości.
Nie ma płci kulturowej.
Nie ma płci kulturowej. O tym

pisał bardzo ciekawie Mark
Regnerus, kilka tygodni temu,
wskazując, że Ukraina poprzez proste decyzje i niestety
tragiczny kontekst, spowodowała, że płeć kulturowa przestała być tematem. Wracamy
do rzeczywistości.
Nieprzypadkowo
powiedziałem, że wojna na nowo
definiuje pewne pojęcia, bo
oczywiście mamy bardzo
wyraźne przykłady dobra,
bohaterstwa, miłosierdzia,
także u nas za oknem, chociażby u sąsiadów, którzy
przyjmują uchodźców. Ale
mamy także drugą stronę medalu. Cały czas mam
przed oczami tego rosyjskiego żołnierza, który chwalił
się zbrodniami w Buczy. Ten
żołnierz twierdzi, że ma plastikowy worek, do którego
chowa dowody osobiste i
inne dokumenty ukraińskich ofiar, żeby wiedział,
ile ich wymordował. On się
tym po prostu chwali. Ja nie
potrafię tak w racjonalny
sposób uzasadnić. Czy może
mi pomóc w tym teolog moralny?
Jestem tutaj bezradny. Jedyne
pojęcie, jakie mi się nasuwa,
to banalizacja zła. To się dokonało w czasie drugiej wojny
światowej, w czasie ludobójstwa, w czasie Holocaustu.
To pojęcie, wydawałoby się,
że pozostaje terminem hi-

storycznym w naszym odbudowanym po wojnie świecie.
Niestety okazuje się, że ta
banalizacja zła staje się także
rzeczywistością, ale też jestem bezradny wobec próby
spojrzenia w to mroczne dno
ludzkiej natury, które tutaj objawia się w takich działaniach.
To jest rzeczywistość, która
pokazuje, do jak bezdennie
złej granicy może się posunąć,
kiedy zatraca poczucie dobra i
się od niego odrywa.
Muszę więc zapytać teologa
moralnego o obecność Boga.
Parafrazując: „Dlaczego Bóg
pozwala na Buczę?” Podobnie do Auschwitz pojawiły
się na Ukrainie krematoria.
Mobilne krematoria i one
znowu dymią.
Tak jak w przypadku Auschwitz, tak jak na Kołymie,
ponownie stawiamy sobie pytania, które wynikają z całej
przestrzeni naszego dramatu
i naszej bezradności spojrzeń:
gdzie jest Bóg w tej rzeczywistości? On jest na pewno
po stronie cierpiących. Jest
z tymi ludźmi od momentu
wejścia na krzyż, Chrystus
pozostaje w pewnym sensie
na tym krzyżu, zjednoczony
z tymi ludźmi, którzy cierpią, ale tak jak na krzyżu nie
głosi wykładu na temat teologii cierpienia, teodycei oraz
usprawiedliwienia zła, tylko

Wiele osób mówi, że bardzo
trudno jest im zobaczyć teraz w Rosjanach braci i siostry. To jest oczywiste jeśli
chodzi o przykłady zła, tego
żołnierza, który chwalił się
mordami, także milczącą
część rosyjskiego społeczeństwa, która popiera agresję.
To pokazują przecież badania opinii społecznej. Czy
niesławna litera „Z”. Ale
także Rosjanie w Berlinie,
mający pełen dostęp do informacji, wychodzą na ulice i demonstrują poparcie
dla Putina. Jak sobie z tym
mamy radzić?
To jest problem tego przeformatowania. Bardzo istotny. On pokazuje całą siłę tej
struktury propagandy, która
najpierw formowało homo
sovieticus, w tej chwili uformowała jakiegoś człowieka
putinowskiego, pozbawionego podstawowego kompasu
rozpoznawania dobra i zła.
Rzeczywiście stajemy w obliczu pewnej bezradności,
bo całkowicie zgadzam się z
tym, że trudno dostrzec się w
oprawcach z Buczy i Ukrainy,
czy tych, którzy manifestowali w Berlinie, nasze siostry
i braci, trudno jest nazwać
tych ludzi, że ten jest z ojczyzny, mojej ojczyzny wartościowania i rozumowania,
ale to jest też wielka zachęta
do tego, żebyśmy dążyli do
przeformatowania tego społeczeństwa i narodu. Tutaj
jest też wielka rola modlitwy.
Ma ona ogromną siłę, dlatego
dokonał się akt poświęcenia
niepokalanemu sercu Maryi,
łączyliśmy jako Kościół modlitwę i działanie Boże w tę
rzeczywistość.
Tydzień temu dokładnie…
Ale też myślę, że to wymagać
będzie ogromnej refleksji i
ogromnych działań antypropagandowych. Myślę, że tu
jest wielka rola i mediów i nas
wszystkich w jakimś stopniu.
Spodziewa się ksiądz profesor zapewne pytania o
papieża Franciszka. Myślę
o krytykowanej przez niego
koncepcji wojny sprawiedliwej. Watykański sekretarz
stanu kardynał Pietro Parolin mówi, że kraje, które
dozbrajają obrońców ukraińskich, wywołują eskalację
konfliktu, której dalej może

nie będzie się dało kontrolować.
Powinienem zapewnie odpowiedzieć dyplomatycznie, ale
odpowiem z potrzeby serca.
Nie zgadzam się ani z kardynałem Parolinem, ani nie zgadzam się z tą oceną dotyczącą
wojny sprawiedliwej. Jeżeli
odrzucimy koncepcję wojny
sprawiedliwej, możemy dyskutować nad jej nazwą, ale jeśli odrzucimy koncepcję wojny obronnej, to zaprzeczamy
zasadzie czynu o podwójnym
skutku, zaprzeczamy prawu
do obrony własnej i prawu
naturalnemu. Nie ma na to
zgody.
Skąd takie pojęcia się pojawiają w watykańskiej dyplomacji?
Niestety nie wiem. Z jednej
strony mógłbym sobie próbować to tłumaczyć oderwaniem papieża Franciszka od
kontekstu europejskiego, chociaż on przebywał przecież
w Europie przed powrotem
do Argentyny. Ale to nie jest
żadne wytłumaczenie. Kardynał Parolin jest głęboko zakorzeniony w naszych realiach
europejskich i historycznych,
dlatego bardzo trudno jest mi
zrozumieć te słowa. Pozostaje
jakaś ścieżka myślenia związana z bezpośrednimi układami z Rosją. Ale nie chciałbym
tej ścieżki penetrować, bo po
prostu jestem tutaj bezradny.
Podkreśla się niejednokrotnie w komentarzach, że papież Franciszek w ten sposób
chce zachować jakąś więź
czy budować więź z cerkwią
prawosławną, ale to nie są
wyjaśnienia, które przekonują człowieka obserwującego
wydarzenia na Ukrainie. Nie
można wchodzić w kompromis i żaden pakt ze złem i
strukturami zła w takiej sytuacji.
Chcę zapytać jeszcze o 10
kwietnia. Czy w świetle
wydarzeń na Ukrainie myśli ksiądz inaczej o tamtym
dniu i co się wydarzyło prawie 11 lat temu?
Pamiętam pierwszą rozmowę
z 11 kwietnia z moim przyjacielem na Wydziale Teologicznym UAM, który powiedział mi, Paweł, przekonaj
mnie, że Rosjanie tego nie
zrobili. Ja wtedy zacząłem go
przekonywać, powiedziałem,
że nie wierzę, żeby w sposób
czynny Rosjanie mogliby dopuścić się takiej zbrodni. Już
po kilku miesiącach prosiłem
innych, żeby mnie przekonywali, że Rosjanie tego nie
zrobili. W tej chwili myślę, że
mamy bardzo mocne sugestie
czy potwierdzenia tych intuicji, które tam się pojawiały i
nam towarzyszyły przez tych
12 lat. O odpowiedzialności
bezpośredniej Rosjan za tę
zbrodnię.
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Poświątecznie…
Kolejne Święta za nami.
Dla wielu były wspaniałe,
dla innych niestety takie,
o których chciałoby się zapomnieć jak najszybciej. Wielu
spędzało je w samotności,
w chorobie, a ich łzy i cierpienie nie budziły zainteresowania, czy choćby współczucia. Przykre, że są osoby, dla
których najbliższe (kiedyś)
osoby u schyłku życia muszą
borykać się z takim traktowaniem. Niestety tak też
bywa. Wiele osób doświadcza takiego traktowania. Nie
wyobrażałem sobie kiedyś
sytuacji, że najbliższe osoby

są zdolne do tego, aby nie
odwiedzić, choćby w okresie
świątecznym, ciężko chorej
matki, babci czy schorowanego ojca, osób, które kiedyś
robiły wszystko dla najbliższych potomnych, aby ich życie upływało nie tylko w dobrobycie, ale i w szczęściu...
Samotność nie jedno ma
imię, ale podobno „karma”
odpowiedzialna za własne
życie, cierpienie i doświadczenie, jakie sprowadza
na siebie i innych – wraca!
Przeto nie pytaj „Komu bije
dzwon, bije on tobie”…
Roman Szymański

Z prac Miejskiej Rady Seniorów

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu po dłuższym okresie
posiedzeń w trybie zdalnym
spowodowanym obostrzeniami związanymi z pandemią,
wreszcie odbyła posiedzenie
w realu. Tym razem spotkała
się w odremontowanej siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej. W spotkaniu poza
członkami MRS wzięła udział
MOPR w osobach: Dyrektor
MOPR: Anna Krakowska oraz
Piotr Czajka i Anna Zając –
Domżał. Wiodącym tematem
posiedzenia była: Działalność
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie na rzecz seniorek
i seniorów.
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Poznaniu jest jed-

„

Wiodącym tematem posiedzenia była:
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie na rzecz seniorek i seniorów
nostką organizacyjną Miasta
Poznania realizującą zadania
z zakresu pomocy społecznej.
Celem podejmowanych działań jest umożliwienie mieszkańcom Miasta Poznania
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.Seniorzy stanowią wyjątkowo duży
udział we wszelkich działaniach pomocowych, oferując wsparcie specjalistyczne
dostosowane do indywidual-

nych potrzeb i zasobów oraz
usługi z zakresu poradnictwa
specjalistycznego, opieki nad
osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi.
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy
w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych, mogą być
przyznane usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.
Ośrodkiem wsparcia, może

być ośrodek wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
(środowiskowy dom samopomocy) oraz dzienny dom
pomocy.Ośrodek
wsparcia
jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej dziennego
pobytu, w którym mogą być
prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.
W każdej dzielnicy Poznania
znajdują się filie MOPR, w których można znaleźć wszelkie
informacje dotyczące nie tylko działalności, ale i oferowanej pomocy. Najprostszym
rozwiązaniem jest możliwość
kontaktu
telefonicznego
przez Poznań Kontakt pod nr
telefonu 61 646 33 44
Roman Szymański

NFZ w Wielkopolsce
Wisła płynie po polskiej
krainie …
Wyjątkowo ciekawa inicjatywa w formie aktywnego spędzenia czasu przez seniorów,
powstała w Poznaniu. Jest to
zupełnie inne, jakże ciekawe
spojrzenie na aktywizację
osób starszych. Grupa seniorów związanych z paroma
Uniwersytetami Trzeciego
Wieku, Jeżyckim Centrum
Kultury oraz kiedyś z Radą
Seniorów postanowiła popłynąć Wisłą – królową polskich
rzek, ostatnią „dziką” rzeką
Europy – z okolic Krakowa
do Gdańska (prawie 900 km),
której krajobraz w znacznej
części jest krajobrazem naturalnej, nieuregulowanej,
dużej europejskiej rzeki.
Uczestnikami rejsu będzie 6-osobowa grupa seniorów (70-80 lat) będących

słuchaczami UTW, która na
10-m długości jachcie motorowym „Vistula Cruiser”
30S będzie nie tylko płynąć,
ale i na nim mieszkać. Podczas 21-dniowego rejsu załoga przewiduje spotkać się
z przedstawicielami siedmiu Gminnych Rad Seniora
i Klubów Seniora zlokalizowanych w miejscowościach
położonych nad Wisłą,
łącznie z Warszawską Radą
Seniorów, których celem
będzie, z jednej strony promocja aktywnego spędzania czasu seniorów właśnie
żeglując po Wiśle, z drugiej
— wymiana doświadczeń
w społecznej pracy na rzecz
lokalnych środowisk senioralnych. Brawo seniorzy…
Roman Szymański

Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
podsumował 2021 rok. Poziom
realizacji ryczałtu w szpitalach sieciowych w 2021 roku
to 96,35 procent (w 2020 roku
było to 88,84 procent). Budżet
na leczenie pacjentów w Wielkopolsce w 2021 r. przekroczył 10 miliardów złotych.
Od kwietnia szpitale w całej
Polsce, także w naszym regionie, wróciły do trybu pracy
sprzed pandemii. Przestały
funkcjonować oddziały covidowe przyjmujące wyłącznie pacjentów zakażonych
koronawirusem, zamknięte
zostały również punkty pobrań wymazów, nie ma też
karetek przeznaczonych dla
chorych z COVID-19, ani dodatków do wynagrodzenia
z tytułu pracy z zakażonym
pacjentem. Zmiana ta oznacza przede wszystkim większą
dostępność do leczenia dla
osób potrzebujących pomocy
z powodu innych schorzeń
niż COVID-19. Jeżeli pacjent
z COVID-19 trafi do szpitala,
placówka ta powinna zapewnić mu leczenie w warunkach
bezpiecznych dla pacjentów
i personelu. W Wielkopolsce w walkę z pandemią COVID-19 zaangażowane były

wszystkie szpitale sieciowe.
Na różnych etapach zaangażowanie to było różne. Są
szpitale, które od drugiej,
a nawet pierwszej fali do końca marca 2022 roku zajmowały się zakażonymi pacjentami,
są takie, które włączały się
w tę walkę w najbardziej strategicznych momentach, inne
nie były włączane wcale, jak
choćby szpitale onkologiczne. W sumie w 2020 i 2021
roku, na świadczenia związane z COVID-19 wielkopolski
oddział NFZ przekazał placówkom prawie 2,6 miliarda
złotych. Największa część tej
kwoty została przeznaczona
na leczenie – to ponad 840
mln. złotych. Na drugim miejscu znalazły się dodatki dla
personelu, które pochłonęły
ponad 773 miliony złotych.

Trzecia pod względem wysokości kwota, czyli prawie 283
mln zł to dodatkowa opłata ryczałtowa wynosząca 3
proc. wartości umowy, którą
wszystkie podmioty otrzymywały podczas pandemii. Pieniądze te miały pomóc pokryć
dodatkowe koszty związane
z dostosowaniem placówek
do wymogów reżimu sanitarnego (dodatkowe maseczki,
kombinezony, środki dezynfekcyjne). Zbliżona kwota –
276 milionów złotych została
przekazana na szczepienia
przeciw COVID-19.
Lata 2020-2021 to nie tylko
walka z pandemią. Szpitale
w tym czasie realizowały także standardowe umowy, w zakresie, na jaki pozwalały okoliczności. Koszty świadczeń
według planu finansowego

NFZ za 2020 rok wyniosły 9,3
miliarda złotych, w kolejnym
roku była to kwota wyższa
o prawie 1,3 miliarda złotych.
Choć początkowe założenia planu finansowego były
niższe, ostatecznie, po kilku
zmianach rok 2021 zamknął
się w kwocie 10,59 miliarda
złotych.
Niepokojącym zjawiskiem
w czasie pandemii był spadek
liczby świadczeń onkologicznych. Podmioty ich udzielające nie były angażowane w leczenie pacjentów z COVID-19,
jednak w 2020 roku liczba hospitalizacji z powodu leczenia
nowotworów spadła. W 2021
roku wzrosła, jednak poprawa
opieki nad pacjentami onkologicznymi to wyzwanie na
nadchodzący czas.
Roman Szymański
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Era Jazzu – wiosna nastała!
Jeśli wyjść z pandemii to najlepiej poprzez jazz – on przecież nie ma maski. Wyznacza
nowe ścieżki rozumienia muzyki i rytmów codziennego
życia. Takie też nowe - przyszłe standardy wyznacza Era
Jazzu. Dionizy Piątkowski
– jej charyzmatyczny twórca, polscy i międzynarodowi
artyści, wielopokoleniowa
publiczność to sprawdzony
skład zespołu braw i dźwięków, który od lat tworzy ten
prestiżowy festiwal.
Od 8 do 10 kwietnia 2022
roku Wiosenna Era Jazzu
zakwitła w trzech odsłonach, również jako hołd dla
Ukrainy. Kwoty pozyskane
ze sprzedaży wydawnictw
i biletów koncertu otwarcia
festiwalu przekazane zostały organizacji wspierającej
ukraińskich uchodźców.
Oklaskiwaliśmy katalońską trębaczkę i wokalistkę
AndreęMotis, argentyńskiego gitarzystę Dani Pereza,
w komedowskim projekcie.
Poznaliśmy laureata Nagrody Ery Jazzu – Dawida
Tokłowicza. Byliśmy świadkami premiery rap-jazzowej
formacji Eskaubei& Tomek
Nowak Quartet. Co ciekawe,
miała się ona odbyć rok później a 8 kwietnia miał zalśnić
w swoich dźwiękach saksofon Zbigniewa Namysłowskiego. Mistrz jednak odszedł na drugą stronę jazzu.
Blask pozostał jako pamięć,
że był mistrzem kompozycji
i improwizacji. Obecność tej
pamięci szczególnie sięuwidoczniłana koncertach 8 i 9
kwietnia w Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu m.in. jako
dedykacja muzyczna „Spilt
limit”.
Projekt Eskauber& Tomek
Nowak Quartet - Rap Jazz
Band był dla wielu zaskoczeniem od strony formy i nie-
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artysty należą się również
brawa za projekt Dawid Tokłowicz&Stringsujmujący
połączeniem
klasycznego
brzmienia kwartetu smyczkowego i jazzowego (a także
jazzującego) saksofonu.
Wielki finał Ery Jazzu zachwycił na koncercie w Auli
Uniwersyteckiej.
Andrea
Motis – „Cudowne dziecko
jazzu” – zaśpiewała i zagrała dla nas wyjątkowo dojrzale. Tytułowe „Singing&Swinging”
(„śpiewanie
i kołysanie”) urzekało stylem i oryginalnością. Usłyszeliśmy wiele jazzowych
evergreenów. W interpretacji Andrei nie były przesy-

„

Wiosenna Era Jazzu
zakwitła w trzech
odsłonach, również
jako hołd
dla Ukrainy

konwencjonalnego potraktowania materiału muzycznego
i warstwy tekstowej. To nie
była jednak czysta awangarda. Sami artyści przyznali

zresztą, że „lubią czerpać od
mistrzów, słuchając z ich ust
własnych historii od kolegów
po fachu”. Wpisał się w tę ideę
utwór „Opowiedz mi”.

Do kolejnego wieczoru Ery
Jazzu przeszliśmy z przekonaniem, że „Będzie dobrze”
– to był też tytuł finałowej
piosenki Rap Jazz Bandu.

Gdy posłuchaliśmy koncertu 9 kwietnia było nie tylko
dobrze, ale bardzo jazzowo, nonkonformistycznie
– głównie za sprawą Dani
Perez Trio, które było gościem specjalnym projektu
„Komeda”. Charakterystyczna dla Krzysztofa Komedy
sekwencyjność budująca atmosferę zyskała dla ich prezentacji nową przestrzeń,
w której muzyka maluje
nastrój impresji i twórczej,
nieco ascetycznej szczerości. Z Dani Perezem zagrał
laureat Nagrody Ery Jazzu
2022 – Dawid Tokłowicz.
Jego saksofon odnajdywał
się w improwizacjach zawieszonych pomiędzy echem
najlepszych komedowskich
tradycji a oczekiwaniami
w stosunku do jazzu przyszłości. Dla tego młodego

cone patosem. Frazowanie,
muzyczna intuicja i barwa
jej głosu pozwoliła odkryć
w tych utworach to, co sprawia, że chce się ich słuchać
współcześnie. Andrea Motis,
podczas Wiosennej Ery Jazzu, przekonała wszystkich,
że jej sceniczna osobowość
jest kwiatem, którego barwa
i zapach będą jeszcze nie raz
podziwiane na scenach Europy i świata.
Projekt Era Jazzu realizowany jest przy współpracy
Miasta Poznań oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt KOMEDA
realizowany jest przy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Partnerem Strategicznym Ery
Jazzu jest Aquanet S.A.
Tekst: Dominik Górny
Zdj.: Hieronim Dymalski

Poscriptum do libretta…
Siłą teatru jest przede wszystkim choreografia przeżyć, a
nie tylko gestów – udowodniły to dwa koncertowe wykonania oper prezentowanych
pod szyldem Teatru Wielkiego w Poznaniu: 2 kwietnia
(„Tosca”) i 12 dnia tego miesiąca („Paria”). Wydarzenia,
ze względu na remont gmachu pod Pegazem, odbyły się
w Auli Uniwersyteckiej im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Ekspresja wykonania koncertowego obu dzieł spotkała
się z uznaniem publiczności
jak i środowisk artystycznych poza granicami Polski.
Wiem to, gdyż ostatnimi
czasy podróżowałem i byłem
szczęśliwy, iż mogę słyszeć
tyle ciepłych słów o artystach
związanych na co dzień z Teatrem Wielkim w Poznaniu.
Na czym polega jego wielkość? Na pewno na tym, że
publiczność, która oklaskuje
spektakle, nie musi się mę-

czyć podczas mentalnegowchodzenia na przysłowiową
górę, a docelowo szczyt artyzmu.
Opery, które usłyszeliśmy,
w stosunku do ich wersji klasycznych są z naturalnych
względów bardziej ascetyczne. Nie nakłaniają jednak do

pokuty czy aktu żalu – odwołując się do języka metafor. Język, którym mówią,
śpiewają i grają dla nas artyści jest sugestywny. Nie ma
zbędnych nut czy rodzajów
interpretacji, które miałyby
ubarwić w domyśle skromniejszą, bo czysto muzyczną

wersję opery. A jednak jest
widowisko, zbudowane na
kanwie uczuć i odczuć, oczekiwań i spełnień, które tym
razem mają ujście nie w gestach rąk i nóg tancerzy lecz
w układach smyczków odnajdujących choreografię w
nutach. Partytura oddechów

pozostałych instrumentów
jest również miarodajna; czysta i klarowna. Jest widoczna
jako główny aktor stający się
w naszej wyobraźni bohaterem. Muzycy przecież zazwyczaj chowają się w orkiestronie. Malują horyzonty. Nie są
samym obrazem. Ta zamiana

ról jest zaskakująca i dzięki
twórczemu kunsztowi uzasadniona. Tworzy nową jakość odbioru sztuki operowej
– zarówno dla koneserów jak
i odbiorców okazjonalnych.
Koncertowe
wykonanie opery „Tosca” Giacomo Pucciniego i „Paria”
Stanisława Moniuszkizwróciły uwagę na to, o czym zazwyczaj zapominamy – że do
prawdziwego odbioru sztuki, nie potrzeba gigantycznych produkcji i nakładów
finansowych.
Oczywiście,
to pomaga. Stanowi jednak
coś wtórnego w stosunku do
umiejętności budowania relacji pomiędzy światem sceny
a życiem; artystą a odbiorcą;
twórcą a interpretatorem.
Taka relacja w przypadku
obu wykonań zaistniała i
była pełna wzajemności. A to
już sukces koncertowy – dosłownie i w przenośni.
Tekst: Dominik Górny
Zdj.: Teatr Wielki
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Na koniec naszego poprzedniego spotkania napisałem,
że dzisiaj zajmiemy się planowaniem trasy dla zespołu
złożonego z auta i przyczepy
kempingowej, lub wtedy gdy
wybieramy się na odpoczynek kamperem. Celowo użyłem określenie wypoczynek,
a nie wakacje, bo mając do
dyspozycji domek na kółkach
może w ciągu roku zaplanować sobie co najmniej kilka
małych lub nieco większych
wypraw.
Na początek warto planować trasy krótsze, mniej
ambitne, prowadzące przez
bardziej płaskie tereny. Jazda
z przyczepą po drogach górskich wymaga nieco więcej
doświadczenia i warto o tym
pamiętać. Zatem zajmijmy się
naszymi pierwszymi wojażami. Na początek zacznijmy od
wspólnego z rodziną podróżowania.
Najlepiej jeśli w całe przedsięwzięcie zaangażowani są
wszyscy. Proszę mi wierzyć
dzieci będą dla nas jakąkolwiek przeszkodą tylko wtedy jeśli nie potraktujemy ich
poważnie i nie wyznaczymy
im jakichś zadań. Oczywiście
zadań na miarę ich wieku,
ale bezwzględnie od samego początku, jak i potem na
kempingu powinny uczestniczyć w przeróżnych pracach
i wiem z własnego doświadczenia, że wiele czynności
sprawi im radość. Nie ma
gorszego widoku na kempingu jak zapracowani rodzice
i znudzone, a niekiedy wręcz
sfrustrowane dzieci.
Z kolei ch wiek musi być
brany pod uwagę, kiedy zaczynamy planować dzienne

Podróżowanie z własnym domem

odległości do pokonania.
Jeśli ma to być odpoczynek
w naszym kraju, to w zasadzie
z Wielkopolski w jeden dzień
możemy prawie wszędzie
dotrzeć. Zatem najpierw cel,
czyli kemping, na który się
wybieramy. Nie tylko rejon
kraju odgrywa tu ważną rolę,
ale także konkretne miejsce.
Jeśli chcemy odpocząć, to
należy sprawdzić, gdzie kemping jest położony, czy na
miejscu jest lokal czynny np.
do późnych godzin nocnych,
czy w weekendy jest tam dyskoteka, lub czy jest tuż obok.
Czy jest to w modnej, obleganej przez turystów miejscowości czy też obszar należy
do mniej ludnych. Sprawdzić

warto także w internecie oceny kempingu. Możemy też
zadzwonić na miejsce i poprosić o rekomendację. Takie
działania zawsze się opłacają.
Trasa.
Musimy pamiętać, żeby
podzielić trasę na kilka odcinków. Wcześniej także
warto zaplanować sobie
w jakich miejscach będziemy
się zatrzymywać. Z parkingami bywa w Polsce różnie.
Są regiony gdzie znalezienie
takiego miejsca nie sprawia
większych kłopotów, ale zdarza się i tak, że wcale nie jest
tak łatwo wyznaczyć sobie
okolicę do postoju. Oczywiście zawsze możemy liczyć na

parkingi przy stacjach benzynowych, gdzie znajdziemy
nie tylko bary, ale niekiedy
i duże restauracje, ale skoro wędrujemy z własnym
domem, to przygotowanie
choćby najskromniejszego
posiłku może być nie obowiązkiem, a przyjemnością.
W trasie nie musimy przecież
podawać wykwintnych obiadów. Jakieś kanapki, owoce,
warzywa i mamy kapitalne
jedzenie dla całej rodziny.
Zresztą w czasie podróży lepiej żeby posiłki były dość
lekkie. A kawa, czy herbata?
Co za problem, w naszym
mobilnym domu jest przecież
kuchnia i np. kawa tam przygotowana, smakuje o wiele
lepiej niż ta kupiona w lokalu. W dodatku na niektórych
parkingach postawiono także
specjalne wiaty dla turystów,
gdzie możemy poczuć się
z rodziną prawie domowo.
Do tego na takich osobnych
parkingach jest zawsze o wiele zaciszniej niż na stacjach
benzynowych.
A jak przygotować do jazdy
auto, kampera, czy przyczepę
kempingową?
Tu ważnych jest kilka zasad.
Zacznijmy od pakowania.
Walizki powinny nam służyć jedynie do przenoszenia
z domu wszystkich rzeczy.
Zarówno kampery jak i przyczepy mają zamontowanych
wiele szafek i schowków. Do
tych położonych wyżej pakujemy rzeczy rzadziej używane. Te istotne na co dzień, powinny być łatwiej dostępne.
Kolejna zasada, najcięższe
przedmioty powinny zna-

leźć się jak najniżej. Bardzo
ważne jest też równomierne
rozmieszczenie bagaży. Dotyczy to podzielenia w miarę
równomiernie ciężaru po obu
stronach pojazdu. To bardzo
istotne szczególnie w przypadku przyczepy. Chodzi
o to, żeby cały zestaw prowadził się w jednej linii, wtedy
nie będzie problemów z tzw.
wężykowaniem i nie powinno być kłopotów np. w czasie
gwałtownego hamowania.
Ważne jest również takie załadowanie przyczepy, żeby
nacisk jej dyszla na hak w aucie odpowiadał zaleceniom
w instrukcji samochodu.
Niektórzy sprawdzają to nawet na wadze łazienkowej.
Nie ma się co wstydzić takiej
ostrożności. To wszystko
wiąże się przecież z naszym
bezpieczeństwem.
Ciśnienie w oponach.
Ciężar zarówno przyczepy jak i kampera powoduje,
że ciśnienie w oponach jest
zdecydowanie wyższe niż
w naszym samochodzie.
Przed wyruszeniem w trasę
koniecznie trzeba to sprawdzić, a jeśli podróż jest intensywna i przez kilkanaście dni
często jeździmy całym zestawem, warto także podczas
takich wakacji sprawdzić raz
jeszcze zarówno stan ogumienia jak i ciśnienie.
Prawidłowe
ciśnienie
w oponach auta, to także
obowiązek.
Dodatkowe lusterka.
Dotyczy to wyłącznie
auta ciągnącego przyczepę.
Z miejsca kierowcy musimy
bez trudu obserwować co

dzieje się za całym zestawem.
Niekiedy trzeba dokupić dodatkowe lusterka boczne.
Oczywiście także kiedy holujemy przyczepę wypożyczoną. Pamiętajmy, że w niektórych krajach europejskich
takie dodatkowe lusterka są
obowiązkowe! Przed wyjazdem proszę to sprawdzić.
Dzieci podczas takiej wyprawy.
Temat rzeka? Niekoniecznie. Jest kilka sposobów, żeby
dzieci nie nudziły się podczas
jazdy. Smartfony, tablety,
oglądanie filmów to najgorszy pomysł. Dzieci powinny
uczestniczyć w całej wyprawie także podczas jazdy. Na
drodze zawsze się coś dzieje.
Możemy także opowiedzieć
dzieciom kilka ciekawostek
o miejscu do jakiego jedziemy. Porozmawiać o tym co
będziemy robić wspólnie na
kempingu. Jakie atrakcje nas
tam czekają. Warto także
przygotować na podróż dla
dzieci nowe książki, drobne
zabawki. Zorganizować im
pulpit, na którym będą mogły podczas jazdy rysować.
A co mogą rysować? To już
zależy od inwencji zarówno
rodziców jak i dzieci. Jeszcze
jedno, dajemy dzieciom tylko ołówek i zwykłe kredki!
Świetnie sprawdzają się także
specjale organizery z kieszeniami, zakładane na oparcia
przednich foteli. Dzieci mogą
schować w nich wszystkie
swoje skarby. A w aucie będzie porządek.
A o pobycie już na kempingu opowiemy sobie w kolejnym felietonie.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

P. H. ANDRZEJ CIORGA

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA
PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY
WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00

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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Impreza, której mogło nie być
Wydawało się, że po dwóch
latach ogromnego zamieszania w światowej gospodarce,
w której przecież wielką rolę
odgrywa przemysł motoryzacyjny, najgorsze mamy już
za sobą. Niestety tak się nie
stało. Nie dość, że zakłóceń
w łańcuchach dostaw nie
udało się szybko odbudować
to pojawiły się kolejne komplikacje związane z wojną na
Ukrainie i chociaż zainteresowanie klientów nowymi
autami zaczęło wzrastać, to
producenci znów informowali nas o problemach w fabrykach i wstrzymywaniu
linii produkcyjnych.
Chociaż już kilka lat temu
mówiono o tym, że wielkie
imprezy motoryzacyjne nie
cieszą się już tak dużym zainteresowaniem jak dawniej,
to i tak w skali całego świata
na wielkich salonach samochodowych pojawiały się
miliony ludzi. Zresztą tak jak
w każdej dziedzinie naszego
życia tak i tu można zaobserwować pewną sinusoidę.
Sinusoidę zainteresowania.
Bywają okresy kiedy jest ono
wyjątkowo wysokie, po pewnym czasie opada po to by
znów wykazywać wzrost. Ale
nie będę się teraz zajmował
przyczynami tych mechanizmów, bo chciałbym przejść
już do Poznań Motor Show
2022. Impreza, której mogło
nie być. Po odwołaniu salonu Genewskiego a potem

jakże ważnego w dzisiejszym
świecie Beijing Auto Show w
Chinach, nad poznańska imprezą zawisły czarne chmury i tylko dzięki wyjątkowej
determinacji zarządu MTP
impreza doszło jednak do
skutku, stąd narzekaniom
dyżurnych malkontentów,
że kiedyś to było wielkie wydarzenie, a teraz jest o wiele
skromniej nie należy poświęcać zbyt wielkiej uwagi. Warto tylko, żeby zastanowili
się czy podczas rzęsistego
deszczu lepiej jechać małym
i nawet ciasnym samochodem, czy też wędrować pieszo przemoczonym do suchej
nitki?
Ale co tam...Poznań Motor
Show 2022 odbył się. Co najważniejsze ilość zwiedzających pokazała, że warto było
to motoryzacyjne spotkanie
zorganizować. Równolegle
odbywały się też Targi Techniki Motoryzacyjnej i choć to
spotkanie organizowane jest
cyklicznie co dwa lata, to z
powodu restrykcji sanitarnych poprzednie miało miejsce w roku 2018. Stąd ranga
wyjątkowa.
Co najważniejsze pomimo zdecydowanie szczuplejszych środków stoiska
zarówno z samochodami jak
i z aparaturą nie wyglądały
ubogo. Postarano się o odpowiednią aranżację, a do tego
bez trudu można był praktycznie na każdym stoisku

znaleźć fachowców i porozmawiać z nimi.
W jednym z artykułów informujących o odwołanych
salonach motoryzacyjnych
przeczytałem, że przecież
dzisiaj większość premier
przeniosła się do świata
wirtualnego i pewnie tak
już pozostanie, zatem po co
komu salony samochodowe?
Trzeba chyba być wrogiem
motoryzacji, żeby spokojnie
tak to podsumować. Bo jeśli
choćby tylko odrobinę cenimy motoryzację, a natura
nie pozbawiła nas większości zmysłów, to zawsze docenimy ten moment kiedy

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

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

po raz pierwszy wsiadamy
do nowego auta, dotykamy
w środku materiałów na
tablicy, pod palcami czujemy przeszycia na skórzanej
tapicerce, czujemy zapach
świeżości i możemy jeszcze
o tym wszystkim porozmawiać z fachowcem, to świat
wirtualny nadal pozostanie
dla nas jedynie prymitywna
protezą nie wartą nawet zainteresowania.
To trochę tak jak, z jakże obecnie modnym betonowaniem ulic, placów i
wmawianiu nam, że tak jest
najpiękniej, a wszędobylski
beton stworzy nam raj na ziemi. Otóż nigdy rachityczne
drzewko zasadzone w betonowym kubełku nie zastąpi
nikomu prawdziwej rośliny
wyrastającej bezpośrednio
z trawnika, no chyba że ma
się wrodzoną nienawiść do
przyrody. Czy to porównanie
jest bez sensu? Otóż jak się
głębiej zastanowimy ma ono
sens, bo uzmysławia nam
masowo pojawiające się zakłócenia w normalnych relacjach pomiędzy człowiekiem,
a otoczeniem.
Tak jak nigdy najbardziej
nawet wyrafinowana animacja komputerowa samochodu
nie zastąpi nam prawdziwego
pojazdu. Pamiętajmy o tym
i nie dajmy się zamanipulować.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin
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Mają wiele planów inwestycyjnych
Rozmowa z Tomaszem Szulcem - Burmistrzem Opalenicy o planach gminy w 2022 roku

Jakie inwestycje obecnie są
realizowane na terenie Gminy Opalenica?
Wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Komopal
Sp. z o.o. realizujemy budowę
kanalizacji sanitarnej na ulicach Dąbrowskiego oraz Porażyńskiej. Prace budowlane już
się kończą. W Wojnowicach
– na ulicy Wodnej powstanie
kanalizacja, przebudowana
zostanie również nawierzchnia. Modernizacja nawierzchni odcinka drogi przeprowadzona zostanie w Łagwach.
W tym roku planujemy również dużą przebudowę ulicy
Nowej w Opalenicy. Na to
zadanie otrzymaliśmy ponad
3 miliony złotych dofinansowania. Dodam jeszcze, że
skończyliśmy już przebudowę
ulicy Staszica, gdzie powstała
nawierzchnia z kostki brukowej.
Jakie gmina ma plany inwestycyjne?
Będziemy między innymi
modernizować chodniki i ciągi komunikacyjne zarówno

w Opalenicy, jak i na wsiach.
Ponadto kontynuujemy przebudowy
nieutwardzonych
dróg z wykorzystaniem płyt
betonowych. W ubiegłym
roku przebudowaliśmy tym
sposobem 2-kilometrowy odcinek drogi z Terspotockich
do Kopanek. Kierowcy chwalą
sobie to rozwiązanie, dlatego
w tym roku będziemy kontynuować tego typu przebudowy. Mamy już wytypowane
kilka odcinków na terenie
gminy, które poddane zostaną
tego typu modernizacji.
Poruszmy temat inwestycji
w oświatę w Gminie Opalenica
Na terenie gminy prowadzimy
obecnie pięć szkół podstawowych oraz jedną ponadpodstawową. Cały czas modernizujemy zarówno w infrastrukturę,
jak i wyposażenie placówek.
Wiodącą podstawówką jest
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.
i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. Do jej dwóch oddziałów
– przy ulicy Poznańskiej oraz
Farnej uczęszcza łącznie po-

nad 1000 dzieci. Najnowsze
działania, to m.in. realizacja
projektu „Aktywna tablica”,
dzięki któremu udało się pozyskać tablice multimedialne
oraz programy interaktywne
wykorzystywane głównie do
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W oddziale przy ulicy Farnej
stworzyliśmy dwa całkowicie
nowe gabinety – pedagogiczny i logopedyczny, wyposażone w niezbędny sprzęt,
w tym specjalne urządzenie
do elektrostymulacji. Warto
też wspomnieć o modernizacji miejsca wydawania po-

siłków dla dzieci przy ulicy
Farnej, a także całkowicie
odnowionej stołówce, dzięki
czemu obecnie spełnia ona
najnowsze standardy zarówno wyposażeniowe, jak i wizualne. W budynkach przy ulicy
Farnej, szkoła zainwestowała
w nowe systemy zabezpieczeń
– tak zwany system chipowy, który zapobiega zarówno
temu, by osoby postronne
mogły swobodnie wejść do
szkoły, a przede wszystkim
temu, by dzieci samodzielnie
nie mogły ze szkoły wyjść, co
znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa naszych
najmłodszych
podopiecznych. Przy ulicy Poznańskiej
utwardzony został parking
przyszkolny oraz rozbudowano rowerownię, z której starsi
uczniowie bardzo licznie korzystają. Wyremontowano też
kolejną toaletę dla chłopców
oraz stopniowo modernizowane są korytarze – na sufitach montowane są specjalne
panele dźwiękochłonne, dzięki czemu w szkole jest zdecydowanie ciszej.
Tablice interaktywne trafiły

też do innych placówek na terenie gminy, na bieżąco przeprowadzamy również modernizacje w budynkach.
Opalenica słynęła zawsze
z organizowania wielu ciekawych wydarzeń rozrywkowych i sportowych. Jakie
plany w tym zakresie?
Powoli wracamy do organizacji wydarzeń kulturalno
– rozrywkowych po pandemicznych
ograniczeniach.
O życie kulturalno – rozrywkowe w gminie dba Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
Krzysztof Sadowski i jego
zespół. W najbliższych tygodniach sporo się będzie
działo, m.in. w Opalenicy wystąpi znany satyryk Krzysztof
Daukszewicz. Wcześniej, bo
15 maja zapraszamy na Plenerowy Festyn Charytatywny „Opalenica dla Ukrainy”.
Po przerwie spowodowanej
pandemią wracamy też do
naszych cyklicznych imprez,
a więc „Pikniku na Powitanie
Lata” oraz gminnych dożynek,
na które to wydarzenia już
dziś wszystkich zapraszamy.

