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Biblioteka zmienia się dla Ciebie. Zmienia znak i sposób w jaki chce się z Tobą komunikować. Rozmowa jest podstawą, więc zapraszamy do rozmowy, 
do spotkania, do odwiedzin. Postaramy się, byś znalazł tu też coś dla siebie.     

Jeśli szukasz przestrzeni, która może być dla Ciebie miejscem rozrywki, wiedzy, zabawy, kształcenia, inspiracji, to takim miejscem może być Biblioteka; dostępna 
dla wszystkich, wszechstronna w swoich działaniach, współpracująca i nowoczesna: papierowa i cyfrowa, zwyczajna i multimedialna.

Posługujemy się w naszej pracy hasłem ”Jesteśmy w tym wszyscy razem”, więc zapraszamy, bo przecież nie może zabraknąć tu Ciebie.

Żyjemy wśród pól, więc nasza praca będzie pracą na Polach Kultury. Ponieważ chcemy być wszechstronni, otwarci i dostępni dla wszystkich pogrupowaliśmy 
nasze działania w cztery główne obszary: Wydarzenia, Kino i Film, Książka, Radio i Muzyka. Zobacz i usłysz jak to działa.

Chcesz pójść na koncert, na wystawę, z dziećmi na warsztaty, na ciekawe spotkanie – tu znaj-
dziesz informację; dokąd pójść, kto gra, kto gada, z kim i dlaczego, po co, za ile i czy warto. Na pewno 

warto sprawdzić…

Książka 
– „Wchodzimy na pola tekstu”

 
Czytasz? Masz dostęp do 15 000 woluminów i cyfrowo do kilku milionów 

tekstów popularnonaukowych i naukowych (Academica). Każdy rok to 1500 
nowości w wersji papierowej. E-book? Proszę bardzo - „do zaczytania jeden 
krok”.

        Kino 
– „Poszerzamy pole widzenia”

 
Chodzisz do kina? Lubisz atmosferę małego kina? Chcesz obejrzeć film 

z przyjaciółmi, z dziećmi, z  rodziną? Kino za Rogiem jest takim miejscem, 
gdzie dobrze spędzisz czas w najlepszym towarzystwie: z filmem i z bliskimi.

Radio i muzyka 
– „Wsłuchujemy się w pola dźwięku”

 
Chcemy tu Twojego głosu, chcemy oddać Ci głos! To jest miejsce audycji, 

przez które trafisz do innych głosem: podcastem, nagraniem, w audycji radio-
wej. Studio, radio plus Twój głos to przepis na dobrą jakość w eterze.

          Wydarzenia 
– „Spotykamy się na polach kultury”

Zespół GBP
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Trzech 
Tenorów

Termy Karakalli w  Rzymie, 
1990 rok. Na estradzie 
stanęło trzech najwy-
bitniejszych teno-
rów tamtych cza-
sów: LuciaNo Pa-
vaRoTTi, PLácido 
domiNgo i  José 
caRReRas. Świat 
oszalał. odtąd teno-
rzy znani z tego, że lu-
bią ze sobą rywalizo-
wać, zaczęli tworzyć 
tercety. Zamiast rywali-
zacji proponują wspólną 
zabawę.

Podczas tego pamiętnego 
koncertu ustalił się niemalże ka-
non koncertu: oprócz najwięk-
szych tenorowych partii operowych 
i  operetkowych obowiązkowo mu-
szą się pojawić pieśni neapolitań-
skie, które pozwolą w pełni oczaro-
wać głosem publiczność.

Koncert, na który za-
praszamy udowodni, że 
każdy wieczór, każde 
spotkanie z trzema teno-
rami może mieć zupełnie 
inny charakter i  to nie 
tylko ze względu na skład 
wykonawców. Każdy ar-
tysta ma tak bogaty reper-
tuar, że układa się on w bu-
kiet muzyczny, w którym bę-

Piotr Przyłucki 
– weterynarz z Mieściska, 
pasjonat delfinów 
– twórca modeli delfinów

Powrót do stałego, wodnego ży-
cia wywołał np. uwstecznienie i za-
nik kończyn czy przemodelowanie 
dróg oddechowych. Ewolucja pozba-
wiła je okrywy włosowej, wywołała 
wiele zmian morfologicznych, ana-
tomicznych, biochemicznych. W re-
zultacie powstała rodzina zwierząt 
obejmująca ok. 45 gatunków, które 
będąc ssakami w wielu aspektach 
stały się doskonalsze niż ryby!

Obecne czasy, era przemysłu, 
nadprodukcji wszystkiego i  na-
szego braku poszanowania do 
przyrody, a  także i  nas samych 
wywołują nieodwracalne zmiany 
klimatyczne.

Dotknęły one ze straszliwą mo-
cą także oceny, morza, rzeki.

Walenie to drapieżniki, i  jako 
ostatnie ogniwa łańcucha pokar-
mowego są bioindykatorami stanu 
ich środowiska naturalnego. Zatem 

nawet martwe zwierzęta przekazują 
nam sporo informacji o ich świecie. 
Niestety, informacje te są wysoce 
alarmujące i niepokojące.

Dodając do powyższego mało 
znaną powszechną wiedzę o  ist-
nieniu rodziny zwierząt zamiesz-
kujących rzeki, nie było już odwro-
tu. Pokażmy jak żyją (póki jeszcze 
mogą) i kim/czym są delfiny słod-
kowodne!

Tak zrodziła się idea unikalna 
na skalę Europy – wystawa eduka-
cyjna o rzecznych delfinach, a póź-
niej rozbudowana o rodzinę mor-
świnów w  oparciu o  naturalnych 
rozmiarów ze wszystkimi morfolo-
gicznymi cechami modele.

Oczywiście istnieją już takowe 
w wielu morskich muzeach Euro-
py, w  Niemczech jest nawet wy-
stawa całej rodziny delfinowa-
tych, jednakże nasza zestawia 

morświny i  delfiny słodkolubne 
w  jednym miejscu i  ze wszystki-
mi cechami gatunkowymi – pro-
porcje ciała, wielkość, ubarwienie, 
itp.

Oczekując na pandemiczne 
uwolnienie przygotowaliśmy już 
nie tylko wszystkie eksponaty do 
otwarcia w Palmiarni Poznańskiej, 
ale także konkursy i unikalne urzą-
dzenie, które pomoże nam – lu-
dziom zrozumieć jak w  rzeczywi-
stości widzi delfin pod wodą przy 
pomocy dźwięków, które sam emi-
tuje i odbiera.

Należy też zaznaczyć, że wszyst-
kie obecnie żyjące gatunki delfi-
nów rzecznych są zagrożone wygi-
nięciem. Zatem spieszmy się je po-
znawać! Wiedza to wszakże pod-
stawowe ogniwo, które może je 
uratować! 

PP

dą dominować arie („Nessun dorma”, „Wiel-
ka sława to żart”, „La donna é mobile”) 
i  pieśni neapolitańskie („O  sole mio”, 
„Granada”) albo piosenki z  musicali 
i przeboje muzyki pop („Love me tender”, 
„Podmoskownyje wieczera”, „Canta y no 
llores”), po które tenorzy również bardzo 
chętnie sięgają.

Koncert trzech tenorów to nie tylko 
piękna muzyka i śpiew. To także wielkie 
show, w którym dominuje humor i zaba-
wa, to gra konwencją, która otacza arty-
stów śpiewających tym rodzajem głosu; 
od białych szali i chusteczek po… 

red.

Data , Godzina, 
Miejsce: 3 lipca 
2021, sobota, 
godz. 20 , teren 
przy Domu Kultury 
(GBP ) Mieścisko

Bartosz Kuczyk

 Mariusz Ruta Mirosław Niewiadomski

delfiny, czyli jak mawiał słynny gruziński cetolog  - prof. TomiLiN – ludzie morza, 
to zwierzęta niezwykłe, ciągle nie do końca poznane i zbadane.



BIULETYN „DZIŚ”    Czerwiec  2021

5

4

Jesteśmy dumni z fak-
tu, że jako jedna z najstar-
szych instytucji w  Gnieź-
nie, nieprzerwanie działa-
my dokładnie od 27 lute-
go 1871 roku, kiedy to 
w dawnym Hotelu Euro-
pejskim zarejestrowana 
została Kasa Pożyczkowa 
dla Miasta i Okolicy. 

Obecnie bank funkcjo-
nuje poprzez dziesięć swo-
ich oddziałów zlokalizo-
wanych w: Gnieźnie, Nie-
chanowie, Czerniejewie, 
Kłecku, Kiszkowie, Miele-
szynie, Mogilnie, Mieści-
sku i Skokach, wspartych 
dwoma punktami kaso-
wymi. 

Podjęte przez samo-
dzielne wówczas banki 
decyzje łączeniowe było 
przejawem odpowiedzial-

ności i  dalekowzroczno-
ści ich właścicieli by 
stworzyć duży podmiot 
bankowy odporny na 
wyzwania rynku i  nowe 
normy nadzorcze. Jed-
nym z  tych banków był 
Bank Spółdzielczy w Mie-
ścisku, który został zało-
żony w  1904 roku, który 
jako samodzielna instytu-
cja funkcjonował aż do 
1996 r. W  roku jubile-
uszowym nasz bank roz-
poczyna także działal-
ność na terenie gminy 
Łubowo powołując tam 
kolejny oddział. 

150 lat rozwoju spół-
dzielczości na naszym 
lokalnym rynku nie by-
łoby możliwe bez odda-
nia i wytężonej pracy pra-
cowników, lojalności na-

szych udziałowców i klien-
tów. Za to wszystko z serca 
DZIĘKUJEMY!!!

Dziś możemy powie-
dzieć, że mimo lokalne-
go zasięgu, nie odbiega-
my zarówno ofertą, jak 
i  nowoczesnymi usługa-
mi, od dużych banków 
komercyjnych. Bazą jest 
bankowość elektronicz-
na, która w  ostatnim 
czasie została rozbudo-
wana o  kolejne funkcje 
m.in. wnioski o  świad-
czenie 500+, założenie 
profilu zaufanego klien-
ta czy możliwość wnio-
skowania przez przed-
siębiorców o  tarczę fi-
nansową PFR. Nasza 
aplikacja mobilna SGB 
Mobile posiada kom-
pleksową możliwość ob-

sługi konta: realizacja 
przelewów, dostęp do 
historii i  salda oraz in-
ne bardziej rozbudowa-
ne funkcje. Dziś już nie 
ma potrzeby korzystania 
z  tradycyjnych plastiko-
wych kart płatniczych po-
nieważ mogą one działać 
w  naszym telefonie lub 
zegarku jako jeden z port-
feli cyfrowych: Google Pay, 
Apple Pay lub Garmin 
Pay.

Do potrzeb rynku do-
stosowana została nasza 
oferta kredytowa. Propo-
nujemy zarówno szybkie 
kredyty gotówkowe, jak 
i  kredyty mieszkaniowe, 
których warunki należą 
do najbardziej elastycz-
nych i korzystnych wśród 
innych wiodących ofert.

Bank Spółdzielczy 
od 150 lat 
dla społeczności 
lokalnej 

Barbara Borowska, Prezes Zarządu 

„Rok 2021 jest dla Banku spółdzielczego 
w gnieźnie niezwykle ważnym, z uwagi 
na jubileusz 150-lecia istnienia.

Bank oferuje także kre-
dyt gotówkowy przezna-
czony na inwestycje eko-
logiczne, np. likwidacja 
starych pieców, montaż 
ogrzewania gazowego 
czy coraz popularniej-
szej wśród użytkowni-
ków fotowoltaiki. Udziela-
my ich na promocyjnych 
warunkach z oprocento-
waniem tylko 3% (szcze-
góły w zaprezentowanej 
ofercie). Nasz kredyt 
ekologiczny można po-
łączyć z  gminnymi lub 
rządowymi programami 
dofinansowań. Nie za-

pominamy także o  gru-
pie rolników i przedsię-
biorców, którzy w  na-
szym banku, od zawsze 
mogą liczyć na preferen-
cyjne warunki i  wsparcie 
w  utrzymaniu i  rozwoju 
ich działalności. Zachę-
cam do korzystania 
z  usług naszego banku, 
który mimo obecnej sy-
tuacji epidemiologicznej, 
a  także trendów rynko-
wych, gdzie preferuje się 
zdalną obsługę lub samo-
obsługę, zawsze z  sercem 
na dłoni jest otwarty na 
ludzi i dla ludzi”. 
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A propos znajomych, to me-
dia społecznościowe pozwoliły 
poszerzyć krąg znajomych 
i  z  uznaniem odnotowuję, że 
w sieci odnajduję ludzi, którzy 
jeszcze nie tak dawno zarzeka-
li się, że „nigdy”. Pandemia spo-
wodowała, że szukali i szukają 
dla siebie miejsca innego niż 
zapomnienie.

Podczas rozmowy z  Włod-
kiem przyszła mi do głowy 
myśl, że na łamach biuletynu 
„Dziś” będę pokazywał sylwetki 
ludzi, którym raczej „już z górki”, 
a którzy jednak tryskają ener-
gią i  być może są lub będą 
inspiracją dla innych. Po-
myślałem sobie wtedy, że 
poproszę o rozmowę Panią 
Aleksandrę Bogielczyk 
z Mieściska, która zaciekawi-
ła mnie swoimi błyskotli-
wymi, niekiedy za-
skakującymi wpi-
sami i  postami 
na Facebooku. 
Napisałem do 
Niej. Zgodzi-
ła się.

To, co 
PisZĘ, 
mÓWi 
o mNie

Pani Alek-
sandra urodzi-
ła się w  Gołań-
czy, ale zanim 
osiadła na dobre 
w  Mieścisku, za-
mieszkiwała jeszcze 
w Damasławku i Wą-
growcu. Ma w  swoim 
życiorysie także okres 
pobytu w Bydgoszczy. 
Ta jej dziecięca naj-
pierw wędrówka zwią-
zana była z charakterem pracy 
jej ojca, który kierował rolni-
czymi spółdzielniami produk-
cyjnymi.

- Było nas pięcioro dzieci 
i  zajmowała się nami głównie 
mama, bo tata ciągle w rozjaz-
dach. W  czasie okupacji hitle-
rowskiej też krążył, ale jako 
kurier, który pomagał party-
zantom – wspomina pani 
Aleksandra. - Swój PESEL 
ukrywam, bo jak każda kobieta 
jestem trochę próżna. - dodaje 
z uśmiechem

Do Mieściska do pracy 
w banku spółdzielczym jeździ-
ła z Wągrowca już w 1976 roku. 
Z  pracą w  bankowości była 
związana wcześniej w  Byd-
goszczy.

- Bardzo lubiłam swoją pracę 
w  banku. Jednak los spowodo-
wał, że moja przygoda z tą insty-
tucją się zakończyła. Na chorobę 
nie ma rady – mówi ze smut-
kiem pani Aleksandra. - Mu-
siałam sobie od nowa poradzić 
w życiu i radziłam sobie - do-
daje. Był taki czas, że pracowa-

ła zagranicą. Kiedy za-
mieszkała w  Mieścisku 
w  1981 roku działała 
w  „Solidarności” w  ma-
cierzystym banku i poza 

nim.
Urodziła trzech synów: 

Roberta, Marcina i  Pawła. 
Dziś oni są już „na swoim”. Jej, 

po śmierci siedem lat temu mę-
ża, pozostał duży dom i działka, 
o  którą trzeba zadbać. Kiedyś 
mieli drobny inwentarz i  pie-
czarkarnię, dziś pani Aleksan-
dra dogląda kilku drzew czere-
śni, żeby ptaki nie ogołociły 
ich z  owoców. Jej radością są 
wnuczęta, a  uzbierało się ich 
już pięcioro.

- Mam wielu znajomych, 
także wśród młodych ludzi 
i nie czuję się samotna. Zawsze 
mogę liczyć na życzliwość i po-
moc moich sąsiadów z  ulicy. 
Doświadczyłam dobroci ludz-
kiej również wtedy, gdy niespo-
dziewanie w  nocy nawałnica 
zerwała dach domu – mówi 
z  entuzjazmem. -  Odczułam 
wtedy, że ludzie szczerze chcieli 
mi pomóc.

Kiedy wychodzę ze spotka-
nia z panią Aleksandrą, ta wska-
zuje mi młodą kobietę, która 
wychodzi z  domostwa po dru-
giej stronie ulicy. - To moja 
wspaniała sąsiadka – mówi.

o ŻYciu
- Mam to jedno moje życie 

i  chcę je przeżyć ciekawie. Życie 
zmusiło mnie do tego, żeby myśleć 
o  podniesieniu głowy wtedy, gdy 
wydawałoby się, że człowiek nie jest 
w stanie się już podnieść po życio-
wych doświadczeniach – snuje re-
fleksje moja rozmówczyni. - Do-
świadczyłam pomocy i  gotowa 
jestem i ja pomóc innym - dodaje.

Wstąpiła w  szeregi senior-
skiej organizacji, a  obserwując 
jej aktywność w mediach spo-
łecznościowych dało się za-
uważyć, że chętnie wspiera 
działania charytatywne.

- Boje się marazmu. Pomaga-
ją mi książki. Teraz czytam aku-
rat książkę Agnieszki Maciąg pt. 
„Twoja wewnętrzna moc”- mówi 
z ożywieniem. -  A kiedy nastały 
moje ulubione pory: wiosna 
i wkrótce lato, to chcę żyć radością 
i słońcem. I wie pan, moje drzwi są 
zawsze otwarte dla ludzi i  za-
wsze stoi dodatkowe krzesło.

- Wie pan, 
mam taką zasa-

dę, że jak komuś 
mówię „dzień do-

bry”, to wiem, że nie 
mogę i  nie chcę tego 

robić z zadąsaną miną 
– i dodaje po chwili: - Uśmiech 

na twarzy zawsze w tobie jest – 
trzeba go tylko naturalnie uru-
chomić.

Po wypowiedzeniu tych 
słów moja rozmówczyni na 
chwilę oddaliła się i powróci-
ła z dużą ramką, która opra-
wiała biały papier, na którym 
pysznił się napis: „Codzien-
nie budzę się piękniejsza, 
ale dziś już przesadziłam”. 
Uśmiech, który towarzyszył 
prezentacji wyjaśniał wszyst-
ko. Usłyszałem jednak komen-
tarz: - Ja się przecież nie lansuję – 
ja pokazuję, że potrafiłam o siebie 
zadbać. A kiedy kończymy naszą 
rozmowę, to pani Aleksandra 
zaznacza śmiejąc się: - Moje dzie-
ci mnie szanują, mam życzliwych 
sąsiadów. To chyba nie jestem taka 
straszna baba, żeby mnie ludzie 
łukiem omijali.

Ale zanim opuściłem Zaką-
tek Dobrej Nadziei, to spró-
bowaliśmy czereśni prosto 
z drzewa.

Franciszek Szklennik 
franek56@poczta.onet.pl

w zAKĄTKU DoBreJ nADzIeI
Kiedy WłodZimieRZ NaumcZYK opowiedział mi o swoich planach związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Publicznej w mieścisku 
i zaproponował współudział w realizacji jednego z projektów, nie zastanawiałem się długo. Wszak nie zapomniałem jeszcze jak pisać, sam 
dobiłem do bramy z napisem „senior” i w końcu mam to robić dla mieszkańców gminy, wśród których mam wielu znajomych z czasów 
pracy w byłym już „głosie Wągrowieckim”. a na dodatek gospodarz rozmowy z zainteresowaniem słuchał moich propozycji.

    Uśmiech na 
twarzy zawsze 
w tobie jest – trzeba 
go tylko naturalnie 
uruchomić”

Medale przyznane przez Prezyden-
ta RP otrzymali: Stefania i Jerzy Klin-
gerowie z Mieściska,

Janina i Benedykt Płażalscy z Mie-
ściska, Krystyna i  Edward Rożnow-
scy z  Popowa Kościelnego, Jadwiga 
i  Paweł Szczepańscy z  Mieściska, 

Irena i śp. Zygmunt Koprowscy z Po-
powa Kościelnego.

Na jubilatów czekały słowa pełne 
serdeczności, jubileuszowy tort i słod-
ka niespodzianka od samorządu – 
czekoladki sygnowane słowami „Złote 
Gody”.

Wymienione pary zawarły związek 
małżeński w 1970 roku.  Ze względu na 
panującą pandemię koronawirusa uro-
czystość w takiej formie, możliwa była 
do zorganizowania dopiero w tym roku.

Wszystkim Jubilatom życzymy wszel-
kiej pogody ducha!                          

Ich 
złote 
gody

W siedzibie urzędu dminy w mieścisku odbyła się 16 czerwca uroczystość wręczenia medali za 
długoletnie Pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył wójt gminy Przemy-
sław renn w towarzystwie przewodniczącej rady gminy Kamili mazureK oraz anny Twar-
dowsKiej, kierowniczki urzędu stanu cywilnego.

Stefania i Jerzy Klingerowie z Mieściska

Jadwiga i Paweł Szczepańscy 
z Mieściska

Krystyna i Edward Rożnowscy 
z Popowa Kościelnego

Janina i Benedykt Płażalscy 
z Mieściska

Irena Koprowska 
z Popowa Kościelnego
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Program Rozwoju Bi-
bliotek wspiera bibliote-
ki publiczne w całej Pol-
sce w  pełnieniu roli lo-
kalnych centrów aktyw-
ności społecznej, w  któ-
rych wspólnie ludzie spę-
dzają czas, rozwijają swoje 
zainteresowania, zdobywają 
umiejętności i działają.

W  ramach Programu, 
od czerwca 2021 r. do je-
sieni 2022 r., nasza biblio-
teka otrzyma profesjo-
nalne i  wszechstronne 
wsparcie w procesie roz-
woju i  w  zmianie, które 
sprawią, że biblioteki 
faktycznie odpowiedzą 
na współczesne wyzwa-
nia, także związane 
z pandemią.

Jesteśmy w  nowej sy-
tuacji, a ta wymaga prze-
myślenia od nowa roli 
i  oferty bibliotek: posze-
rzenia zakresu swoich 
usług, zaoferowania czę-
ści tych usług online. 

Ważne też, żeby bibliote-
ki pomagały w zdobywa-
niu kompetencji cyfro-
wych, niezbędnych do 
dobrego funkcjonowania 
w  czasie ograniczonej 
mobilności, kiedy tech-
nologia staje się narzę-
dziem pracy, dbania 
o zdrowie, relacje indywi-
dualne i społeczne.

Uczestnicząc w  Pro-
gramie Rozwoju Biblio-
tek będziemy te kompe-
tencje zdobywać, a  one 
pomogą nam zaprojekto-
wać sposób działania 
i  zarządzania biblioteką. 
Otrzymamy sprzęt i umie-
jętności, które pozwolą 
analizować sytuację i  re-
agować na zmianę.

co otrzymamy:
- sprzęt teleinformatycz-

ny (laptop, tablet, kamera)
- szkolenia dla zespołu 

biblioteki (warsztaty pla-
nowania rozwoju, szkole-

nia specjalistyczne służą-
ce rozwojowi usług od-
powiadających na aktu-
alne potrzeby mieszkań-
ców, warsztaty zarządza-
nia zespołem, kurs „Do-
cenić Bibliotekę” (rzecz-
nictwo), kursy dotyczące 
realizowania projektów,

- wsparcie w  przepro-
wadzeniu lokalnej dia-
gnozy,

- wsparcie w  zakresie 
opracowania Planu Roz-
woju Biblioteki

- udział w regionalnych 
spotkaniach bibliotek 
uczestniczących w  Pro-
gramie

- możliwość udziału 
w  ogólnopolskim Kon-
gresie Bibliotek

- dostęp do zasobów: 
publikacji, kursów, scena-
riuszy, dobrych praktyk.

co zaoferujemy jako 
efekt udziału w  Pro-
gramie?

- stworzymy i  zapre-
zentujemy Plan Rozwoju 
Biblioteki powstały w wy-
niku udziału w  szkole-
niach,

- zaplanujemy i  prze-
prowadzimy nowe formy 
działania dla mieszkań-
ców, wynikające z  prze-
prowadzonej diagnozy,

- przeprowadzimy spo-
tkania dla innych biblio-
tek publicznych z terenu 
powiatu, by podzielić się 
doświadczeniami z udzia-
łu w Programie,

- estetycznie i  trwale 
oznaczymy bibliotekę w prze-
strzeni gminy.

O  wszystkich działa-
niach w  ramach Progra-
mu będziemy szczegóło-
wo informować, wręcz 
relacjonować je, czyli: bę-
dziecie na bieżąco, bę-
dziecie wiedzieć pierwsi!

Włodzimierz Naumczyk

Jesteśmy 
w Programie 
rozwoju Bibliotek!
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Biuletyn „dziś” wydawany będzie przy wsparciu Krajowej sieci obszarów Wiejskich, 
która w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 dofinansuje naszą 
zgłoszoną do programu operację pt; „Podcasty radiowe „Pola głosów” i Biuletyn „dziś” 
jako formy aktywizacji lokalnej społeczności senioralnej”.

Program Rozwoju Bibliotek, to przedsięwzięcie Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności 
prowadzone przez Fundację Rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W  latach 2009-
2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i melindy gatesów.

BiuLeTYN

Wydawca: Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Czesława 

Chruszczewskiego 
w mieścisku

tel. 61 427 80 76, 
e-mail: gbp@miescisko.com

Obiekt będzie w pełni 
dostosowany do potrzeb 
osób z niepełnosprawno-
ściami. W centrum, gdzie 
przyjmować będą lekarze 
rodzinni, wydzielona zo-
stanie część dla dzieci, 
osobna strefa dla zdro-
wych i chorych oraz inne 
udogodnienia. Obiekt zo-
stanie wyposażony w pro-
-ekologiczne systemy po-
zyskania energii.

Pacjenci będą mieli do 
dyspozycji pojemny par-

king. Znajdzie się też miej-
sce postoju i  funkcjono-
wania np. mammobusu 
lub pojazdu przeznaczo-
nego do pobierania krwi.

Inwestycja kosztować 
będzie ok. 5,5 mln zł, 
z  czego dofinansowanie 
z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych to 
2,5 mln zł.

Zakończenie inwesty-
cji przewidziano w  paź-
dzierniku 2022 roku.

fs

za rok 
w nowym 
centrum 
zdrowia

Już za rok planowane jest uruchomienie no-
wego centrum usług zdrowotnych dla 
mieszkańców gminy mieścisko. obiekt po-
wstanie przy ul. św. Huberta i znajdować się 
tam będą: przychodnia podstawowej opieki 
zdrowotnej (lekarze rodzinni), gabinet sto-
matologiczny, apteka oraz gabinety dla prak-
tyki specjalistycznej i prywatnej.


