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PROFESJONALNY PARTNER

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY
A ROLETKI MATERIAŁOWE
A MARKIZY A MOSKITIERY
A NAPĘDY DO BRAM

Usługi
wodno–kanalizacyjne i c.o
Firma „TOMBUD”
tel. 517377331 -502658238

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl

farby, tapety, fototapety
karnisze, kinkiety, płyty g–k

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

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

tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

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

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

informuje, że posiada w swojej ofercie

WOLNE MIESZKANIA

2–pokojowe, 3–pokojowe i 4–pokojowe
o powierzchni użytkowej 45,1 m2 – 71,1 m2
w nowym budynku przy ul. Winnej 33B w Grodzisku Wlkp.
PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

Cena: 4150 zł/m2 p.u.

Termin ralizacji: październik 2021 r.

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

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

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (61) 44 46 033
lub na stronie internetowej www.smgrodzisk.wlkp.pl/oferta-lokali

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv aokna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

powiat grodziski
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Odbiory inwestycji drogowych dofinansowanych
z Funduszu Dróg Samorządowych
W miesiącu grudniu 2020r.
odbyły się odbiory inwestycji drogowych na drogach
powiatowych dofinansowane z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Pierwsze z zadań to „Przebudowa drogi powiatowej nr
3807P od granic powiatu do
miejscowości Wielichowo na
odcinku od granicy powiatu
do granicy z Gminą Wielichowo”. W ramach zadania
przebudowano drogę na długości 3,221 km wyposażając
ją w nową jezdnię wzmocnioną
siatką stalową, nowe chodniki, zrealizowano wyniesione
przejście dla pieszych, które
oświetlono oraz zamontowano
na nim oznakowanie aktywne.
Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm:
INFRAKOM Chwalim Sp. z
o.o. Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.
Wartość robót budowlanych
wyniosła 5.776.745,97 zł, z
czego 80% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych (4.621.369,77
zł). Pozostałą część kosztów
poniosły wspólnie po połowie
Powiat Grodziski i Gmina
Rakoniewice (po 577.674,60
zł każda z jednostek).
Drugie z zadań to „Przebudowa drogi powiatowej nr
3579P Wioska-Gnin-Kobylniki-Grodzisk Wlkp. na odcinku
od granicy gminy do ulicy
Środkowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa drogi powiatowej
nr 3579P Wioska-KobylnikiGrodzisk Wlkp. od granicy
Gminy Grodzisk Wlkp. do
miejscowości Gnin włącznie –
etap III”. W ramach inwestycji
przebudowano drogę na długości 3,727 km wyposażając ją

w nową wzmocnioną jezdnię,
chodniki; drogę rowerową
oraz drogę pieszo – rowerową, oświetlenie przejść dla
pieszych lub przejazdów dla
rowerów – szt. 3, wyniesione
przejście dla pieszych w miejscowości Gnin, wyspę dzielącą
na jezdni wraz z odgięciem
toru jazdy na wjeździe do
miejscowości Kobylniki, oznakowanie aktywne na przejściu
dla pieszych lub przejeździe
dla rowerzystów- szt. 3.
Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm:
INFRAKOM Chwalim Sp. z
o.o. Sp.k. i INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.
Wartość robót budowlanych
wyniosła 11.555.632,68 zł, z
czego 80% stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych (9.244.506,14
zł). Pozostałą część kosztów
poniosły: Powiat Grodziski
(1.155.563,27 zł), Gmina Rakoniewice (837.783,37 zł) i
Gmina Grodzisk Wielkopolski
(317.779,90zł).
Inspektorem nadzoru na obu
inwestycjach była pani Barbara
Kosmacz „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych.

Komputery dla uczniów
i nauczycieli
We wtorek, 12 stycznia 2021
r., Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński i Wicestarosta Sławomir Górny przekazali łącznie
75 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem na
ręce Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim - Anny Matysiak.
Środki finansowe, w łącznej
wysokości 293 250,00 zł, na

zakup sprzętu komputerowego
Powiat Grodziski pozyskał w
ramach realizacji projektów
„Nauka zdalna w Powiecie
Grodziskim” oraz „Nauczanie zdalne w Zespole Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego.
Celem projektów są działania związane z zapobieganiem
i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19, ukierunkowane na wyposażenie w sprzęt
niezbędny do prowadzenia
edukacji w formie zdalnej.
Sprzęt został przekazany do
Zespołu Szkół Technicznych a
następnie trafi do uczniów i nauczycieli szkoły, aby wspomóc
ich w nauczaniu na odległość.

Dotacja na zakup umundurowania
dla uczniów
W dniu 27 października
2020 r. Powiat Grodziski
podpisał po raz kolejny
umowę z Ministrem Obrony Narodowej o udzielenie
dotacji celowej na zakup
umundurowania dla
uczniów klasy mundurowej
biorącej udział w programie Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
W ramach wsparcia otrzymaliśmy ponad 25 000,00 zł na
zakup pakietów umundurowania dla każdego ucznia biorącego udział w zadaniu. Pakiet
składa się z: bluzy i spodni
ubioru mundurowego ucznia,
2 koszulek typu t-shirt, beretu,
zestawu oznak regulaminowych do umundurowania,
bluzy ocieplanej typu polar,
plecaka taktycznego, rękawic
zimowych, czapki zimowej.
Dzięki pozyskanej dotacji w
ramach otrzymanych środków
możliwe było zakupienie większej ilości asortymentu.
We wtorek, 12 stycznia 2020
r., Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński symbolicznie przekazał na ręce Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim
– Anny Matysiak jeden pakiet
umundurowania.
W ramach uczestnictwa
w projekcie uczniowie klasy
mundurowej:

a realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne, w tym
także w postaci szkolenia
poligonowego czy udziału w
obozie szkoleniowym,
a zajęcia odbywają się przy
wsparciu jednostki wojskowej
– 5 Lubuskiego Pułk Artylerii
w Sulechowie.

Natomiast absolwenci szkoły biorący udział w projekcie
mogą liczyć na:
a odbycie skróconej służby
przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem
przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

a preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów
służby wojskowej;
a przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty
rankingowe w czasie rozmów
kwalifikacyjnych;
a stałe konsultacje ( już
w toku realizacji projektu)
przedstawicieli wojskowych
komend uzupełnień w zakresie
przyjęcia do służby wojskowej
oraz wskazywania możliwości
podjęcia służby adekwatnych
do potrzeb Sił Zbrojnych i
uwarunkowań kandydata.
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Zima w Grodzisku!
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50-lat podążania wspólną drogą
50 lat wspólnego życia to nie
tylko szczere uczucia ale również ogromna praca, wzajemny szacunek, dawanie sobie
poczucia bezpieczeństwa i
stabilizacji, które pozwalają
przetrwać nie tylko te piękne
i słoneczne dni, ale zdarzające
się największe burze. Zaszczytu doczekania tak niezwykłego
jubileuszu dostąpiło 12 par zamieszkałych na terenie gminy
Grodzisk Wielkopolski.
Uroczystość wręczenia nadanych przez Prezydenta RP
medali za długoletnie pożycie
małżeńskie dla par małżeńskich, które obchodziły jubilelusz w pierwszej połowie
2020 roku, odbyła się w innej
niż dotychczas formule.
We wtorek 22 grudnia 2020
roku pary przybyły do Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Wielkopolskim, by w kameralnej atmosferze przyjąć od
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotra Hojana
oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Agnieszki Maik
najlepsze życzenia.

W tym sezonie zima kazała na siebie czekać dość długo, ale wreszcie nadeszła. Biały puch przykrywający ziemię cieszy nie tylko dzieci.

Szczepienie przeciw COVID - 19
Od 15 stycznia 2021 roku osoby powyżej 80 roku mogą rejestrować się na szczepienia przeciw Covid
– 19, a od 22 stycznia otwarta zostanie rejestracja dla osób powyżej 70 roku życia.
Osoby w wieku 18-69 lat mogą od 15 stycznia zgłaszać chęć zaszczepienia się poprzez specjalny
formularz.
Gminny koordynator ds. szczepień dostępny pod nr tel. 516 039 282
Więcej informacji na stronie: grodzisk.wlkp.pl/aktualnosci/szczepienie-przeciw-covid-19

Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie otrzymali:
a Wanda i Józef Cecuła z Grodziska Wielkopolskiego
a Teresa i Stanisław Cenajek
z Grodziska Wielkopolskiego
a Krystyna i Józef Chróst z
Grodziska Wielkopolskiego
a Barbara i Czesław Glapa z
Grodziska Wielkopolskiego
a Gabriela i Eugeniusz Heinrich z Kobylnik
a Krystyna i Józef Kurkowiak
z Grodziska Wielkopolskiego
a Zofia i Jerzy Linkiewicz
ze Zdroju
a Irena i Andrzej Migałek z
Grodziska Wielkopolskiego
a Krystyna i Józef Nolka z
Kąkolewa

Krystyna i Bronisław Ratajscy z Grodziska Wielkopolskiego
a Ewa i Zenon Reślińscy z
Grodziska Wielkopolskiego
a Grażyna i Henryk Szymańa

scy z Grodziska Wlkp..
Jubilatom w imieniu całej
społeczności naszej gminy
życzymy dalszych wspólnych
lat spędzonych w pomyślności,
szczęściu i radości.

102 Rocznica Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
W niedzielę, 27 grudnia 2020
rok u ob cho d z i l iśmy 10 2
rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Było to powstanie Polaków mieszkańców
Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej,
toczące się na przełomie lat
1918–1919. Polacy wówczas
domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej, która umacniała swoją niepodległość. Powstanie
Wielkopolskie było jednym z
czterech zwycięskich zrywów
w dziejach Polski.
Delegacje władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego oraz
przedstawiciele SP Nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich
przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na grodziskim cmentarzu oddali
hołd walczącym i poległym

Rolnicy z miejscowości Snowidowo, sołectwa Chrustowo
wraz z pszczelarzami oraz
pracownicy Gospodarstwa
Rolnego Glinkowski aktywnie
zaangażowali się w inicjatywę Urzędu Miejskiego w
Grodzisku Wielkopolskim
dotyczącą nasadzenia drzew.
Dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym panującym pod koniec ubiegłego
roku, zasadzili w obrębie dróg
śródpolnych miejscowościach
Snowidowo oraz Chrustowo

Koszty zniszczeń
dokonanych w nowym roku
za wolność. Przy pomniku
złożono wiązanki kwiatów
oraz zapalono znicze.
Następnie delegacja z gro-

dzisk iego ratusza uczciła
pamięć poległych składając
także wiązankę kwiatów przy
Pomniku Wdzięczności oraz

Drzewa śródpolne

przy popiersiu ppłk. Józefa
Skrzydlewskiego, dowódcy
pierwszej grodziskiej kompanii powstańczej.

łącznie 400 sadzonek drzew
gat. Lipa, Klon, Jesion, Dąb,
Wierzba, Jarząb, Brzoza.
Nowe nasadzenia pozwolą w przyszłości poprawić
stosunki wodne, zapobiegną
erozji wietrznej, zachowają
bioróżnorodność terenów rolniczych oraz staną się miejscem schronienia i pokarmu
dla zwierząt.
Dzięk ujemy w i m ien iu
wszystkich mieszkańćów naszej gminy za tę służącą ekologii działalność.

W pierwszym dniu 2021 roku
pracownicy Grodzisk iego
Przedsiębiorstwa Komunalnego usuwali skutki brawurowej
jazdy zakończonej zniszczeniem jednego z drzew przy
ulicy Powstańców Chocieszyńskich. Koszt złamanego Miłorzębu to 700,00 zł.
Natomiast w dniu 04 stycznia
nowego roku zgłoszono uszkodzenie kosza po wybuchu
petardy. Koszt zakupu nowego

wyniesie około 300 zł brutto.
Zdarzenia zostały zgłoszone w Komendzie Powiatowej
Policji. Być może, sprawców
uda się ustalić dzięki kamerom monitoringu. Wszelkie
informacje mogące pomóc,
prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 61 44 53 074
(Urząd Miejski w Grodzisku
Wielkopolskim) oraz bezpośrednio w KPP w Grodzisku
Wielkopolskim 997.
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Optymistycznie w rok 2021 !
Dużo emocji wywołała
wśród mieszkańców gminy
Nowy Tomyśl planowana od
lat najważniejsza inwestycja drogowa w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 305 w
kierunku Wolsztyna.
Pada wiele różnych słów,
zabierają głos ludzie , którzy jak przypuszczamy nie
maja pełnej wiedzy i którzy
emocjonalnie w mediach lokalnych dokonują krytycznej
oceny osób zaangażowanych
w realizację tego zadania inwestycyjnego.
Dziękujemy, wszystk im
ludziom dobrej woli , za ich zaangażowanie w proces wsparcia tego zadania. Potrzebna jest
jeszcze cierpliwość i ją trzeba
brać pod uwagę, potrzebne jest
oparte o prawdę informacyjną,
zaangażowanie lokalnej prasy
tj. przekaz bieżący do społeczeństwa, które tworzy lokalną
wspólnotę.
Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na tak
złożone zadanie inwestycyjne
stanowi proces, który związany jest nie tylko z kosztami
ale również z koniecznością

przebrnięcia przez złożone
regulacje prawne, czy procedury administracyjne. Przebieg
procesu inwestycyjnego oraz
czas jego trwania zależy od
skali, złożoności oraz specyfiki planowanego zamierzenia
inwestycyjnego, całość działań
składa się z powiązanych ze
sobą elementów wystarczy,
że na jednym z etapów tego
procesu dokonuje się zmiany,
to wraca się do poszczególnych
składowych dokumentacji i do-

konuje się koniecznych korekt.
I tutaj należy podkreślić, że
najtrudniejszym etapem administracyjnym jest opracowany
raport oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia projektowe (między innymi obiekt
wiaduktu) przez Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu oraz odpowiednią
spółkę PKP. Obecnie czekamy
na wydanie opinii odnośnie
raportu oddziaływania na środowisko przez Regionalną

Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Poznaniu. Termin wydania
opinii przedłuża się. Ostatnio
miała ona być pod koniec grudnia, lecz do Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu wpłynęło
pismo z którego wynika, że
będzie miesięczne opóźnienie. Po uzyskaniu uzgodnienia należy zawiadomić strony
postępowania o możliwości
zgłoszenia ewentualnych uwag
lub wniosków. Jednocześnie
należy podać do publicznej

wiadomości infor mację o
udziale społeczeństwa - 30 dni
na zgłaszanie uwag. Dopiero
wówczas będzie można wydać
decyzję o uwarunkowaniach
środowiskowych. Po przejściu
tego etapu projektant może
starać się o uzyskanie pozwoleń
wodno-prawnych.
Optymistycznie należy patrzeć w rok 2021 - to będzie
rok przyspieszenia i zakończenia procedur związanych z
opracowaniem dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na
budowę nowego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 305 na
odcinku od ul. Kolejowej do
ul. Celnej w Nowym Tomyślu
wraz z uzyskaniem decyzji
środowiskowej, realizowanej przy wsparciu budżetów
sa morządu Województwa
Wielkopolskiego i Samorządu
Powiatu Nowotomyskiego.
Włodzimierz Hibner
- burmistrz Nowego Tomyśla
Ireneusz Kozecki – koordynator

Przybywa mieszkańców Nowego Tomyśla!
Wzrosła ilość osób zameldowanych w naszym mieście: było 14 431 (koniec
2019) - jest 14 551 (koniec 2020).

Tegoroczny 29. Finał WOŚP będzie inny
niż zwykle, ale nie poddajemy się
i uda nam się go zorganizować
1.
Występy on-l i ne
- każdy chętny, każde przedszkole, każda szkoła, każdy zespół, po prostu każdy
może wysłać nagranie do
Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury i zaprezentować się
„zdalnie” podczas WOŚP. Jest
też możliwość skorzystania z
naszej sceny i nagrania się
w NOK - u po uprzednim
powiadomieniu. Transmisja
on-line występów odbędzie
się w dniu Finału na portalu
facebook Nowotomyskiego
Ośrodka Kultury.
2.
Mo ż n a o d d awa ć
fanty! Zazwyczaj największy
szał jest dwa tygodnie, tydzień, a nawet kilka dni przed
finałem. Jako Nowotomyski
Ośrodek Kultury szykujemy
również fanty: np. plakaty z
autografami „Kabaretu Skeczów Męczących” i Andrzeja
Poniedzielskiego, koszulka
NOK - u z podpisami aktorów
grających w spektaklu Pomoc
Domowa m.in. Krzysztofa
Ibisza, Michała Piróga. Nie
zabraknie też gadżetów podarowanych od Fundacji WOŚP.
Ludzie odzywają się, że na
pewno coś uszykują i będą
grać z WOŚP pomimopanującej sytuacji epidemicznej.
Można liczyć na Nowotomyślan!
3.
Aukcje na Allegro
ruszą w tym tygodniu, będzie
też licytacja ze sceny ośrodka
kultury z dokładnym regulaminem w dniu Finału tzw.
przedmiotów „perełek”.
4.
Działają już na terenie Nowego Tomyśla tzw.
sztabowe puszki stacjonarne.
Chętne firmy, przedszkola,

restauracje, salony fryzjerskie,
sklepy zbierają do puszki w
swojej placówce. Dziękujemy
za zgłoszenia!
5.
Mamy 65 wolontariuszy i to cieszy najbardziej!
Dziękujemy, że jesteście! Wolontariusze będą otrzymywać
od zaprzyjaźnionych i wspierających restauracji m.in. pakiety kanapkowe.

6.
Uruchomiona została E- skarbonka WOŚP
NOK – można w każdej chwili
„wrzucić swój grosz” w sposób
on-line. Szczegóły i bieżące
informacje na temat WOŚP
na stronie noknt.pl oraz na FB
Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury.
Olga Słocińska
Szef Sztabu WOŚP NOK
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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DOMU
Dom o powierzchni użytkowej 353 m² - położony jest przy drodze asfaltowej
w Nowych Tłokach nr 17A w gminie 64-200 Wolsztyn.
Bardzo dobre miejsce na wszelką działalność gospodarczą.
Działka o powierzchni 5167 m² ogrodzona płotem siatkowym utrzymanym
w dobrym stanie, przylegająca do lasu.
Dom jednorodzinny z dwoma garażami . Niezabudowana część działki zagospodarowana jako rekreacyjna z dużą ilością zieleni bardzo dobrze utrzymanej. Na tej części
działki istnieje możliwość budowy pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą. Dom budowany w 2000 roku z dobrych jakościowo materiałów. Garaże
oraz piwnice wypłytkowane. Dach pokryty „karpiówką” podwójnie kładzioną. Stropy
ocieplone wełną mineralną wysokiej jakości o grubości 30 cm. Dojazd do garaży i części
mieszkalnej wybrukowany kostką granitową. Okna z podwójnymi szybami
i drzwi tarasowe zabezpieczone żaluzjami lub zewnętrznymi okiennicami.
Drewniana brama wjazdowa sterowana automatycznie. Automatyka bramy wjazdowej
do przeglądu. Wejście przez tzw. „furtkę” wyposażone w domofon.
Cały dom podłączony pod alarm.
Na parterze o pow. 135 m² : wiatrołap, przedpokój z toaletą i wbudowaną garderobą,
jadalnia, salon z kominkiem,
duży taras o powierzchni 30 m², kuchnia w całości wyposażona, dwa pokoje jako
biura z szafami na dokumenty oraz niezbędne meble ruchome, kompletna łazienka.
Na piętrze o pow. 84 m² : 3 pokoje, biblioteka, łazienka kompletna z garderobą oraz
użytkowy strych .
Wszystkie podłogi w części mieszkalnej to płytki lub parkiety .
Dom ogrzewany olejem opałowym, ogrzewanie sterowane pogodowo, wszystkie
pomieszczenia ogrzewane. Możliwość wymiany palnika w istniejącym piecu na
ogrzewanie gazem ziemnym. Całość podpiwniczona razem z garażami ma 134 m².

Cena wywoławcza 690 000,-pln
W sprawie obejrzenia nieruchomości , dosłania drogą elektroniczną
kilku zdjęć lub szczegółowych rozmów dotyczących transakcji
kupna – sprzedaży podaję nr telefonu : +48 603 748 126
lub e-mail : r.kurp@wp.pl

powiat grodziski
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Zarząd Powiatu Grodziskiego podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości,
położonych w Grodzisku Wlkp., stanowiących własność Powiatu Grodziskiego, przeznaczonych do oddania w użyczenie jednostce organizacyjnej.
Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Grodziskiego oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.pgw.
pl/m,6101,wykaz-nieruchomosci-polozonych-w-grodzisku-wlkp-przeznaczonych-do
-oddania-w-uzyczenie-jednostce-orga.html
Wykaz został także wywieszony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury 1.
Grodzisk Wielkopolski, 14.01.2021 r.

Krzyżówka gwiazdkowa
Hasło krzyżówki to „Kochajmy Pana”
Nagrody wylosowali: a Izabela Popiółkiewicz ul Totmajera z Rakoniewic - kosmetyki z firmy Bio Cosmetic z Dusznik / a Anna Kluczyńska z ul. Pocztowej z
Wielichowa - sprzęt AGD z Inter Marche w Nowym Tomyślu / a Jadwiga Pacyna z
Łąkiego - sprzęt AGD z Inter Marche w Grodzisku Wlkp. / a Agata Miłosz z Poznania
ul Głogowska- tort z Cukierni Ai J Kachlicki z Grodziska Wlkp / a- Renata Kowalska
z Leszna ul. Chrobrego- zestaw rybny z firmy „Piątek” w Siedlcu

Kazik wspomógł zespół
„SATORI”
Obecny czas nie jest łatwy,
w szczególności dla pacjentów i całej służby zdrowia.
O tym wiedzą wszyscy. Jednak nie wszyscy potrafią to
przedstawić tak dosadnie
jak czyni to w tym roku
Kazik Staszewski, który nie
daje o sobie zapomnieć nieprzerwanie od kiltu dekad.
Tym razem Kazik wspomógł
zespół muzyczny Satori w
najnowszym protest songu
pt. Oddział Beznadziejnych
Przypadków.
Zespół muzyczny Satori to
również zespół medyczny, a o
tym nie każdy wie.
O tym czy zajmują się, na co
dzień i współpracy z Kazikiem
Staszewskim mówi Tomasz
Jopek, lekarz oraz wokalista
zespołu Satori:
Nazywam się Tomasz Jopek.
Jestem lekarzem oraz wokalistą zespołu Satori. Po usłyszeniu słów ministra Sasina, o
tym, że medycy są niezaangażowani i nie mają prawa się bać
coś we mnie pękło. Widząc
codzienny trud wkładany w
pracę zarówno w szpitalu
„covidowym”, jak i „niecovidowym” przez cały Personel
Medyczny musieliśmy zareagować. Tak powstał utwór
„Oddzia ł Beznadziejnych
Przypadków”. Udało nam się
zaprosić Kazika Staszewskiego do tego projektu, któremu
za współpracę jesteśmy bardzo
wdzięczni. Odnosząc się do
słów Tymona Tymańskiego:
Kazik dołączył do projektu pro
publico bono.
Pisząc słowa utworu miałem
w głowie moją mamę pielęgniarkę, kuzyna ratownika
medycznego i ciocię laborantkę. Sam jestem lekarzem. Moje
spojrzenie na ochronę zdrowia
nie ogranicza się, więc tylko do
środowiska lekarskiego. Tak
naprawdę ten utwór powstał
jako głos mój i moich bliskich
– rodziny, przyjaciół, kolegów
i koleżanek z pracy, którzy z
poświęceniem pracują i walczą
nie tylko z wirusem – ten utwór
to głos całego środowiska
medycznego. Nie chcemy być
chłopcem do bicia rządzących,
którzy wycierają sobie nami
ręce. Nie chcemy, aby odmawiano nam prawa do strachu i
emocji. Nie jesteśmy robotami,
którzy odhaczają zgony w karcie pacjenta. Jesteśmy ludźmi,
a minister Sasin swoimi słowami chciał nam odebrać prawo

do ludzkich emocji. To był
zaczyn do napisania utworu.
Jedni protestują na ulicach, ja
postanowiłem nagrać z kolegami z Satori ten utwór.
Tak naprawdę problem leży
w systemie ochrony zdrowia
– niedofinansowanym, ale też
graniu rządzących na skłócenie społeczeństwa. To rodzi
agresję i brak ufności i o tym
jest druga zwrotka „Oddziału
beznadziejnych przypadków”,
którą napisał Charlie – gitarzysta prowadzący. Nikt odkąd
żyję tak Polaków nie dzielił
jak Kaczyński. Lekarze jako
wykształciuchy są doskonałym
narzędziem, aby realizować
politykę „dziel i rządź”. Spadek zaufania do przeciążonej
i niedofinansowanej ochrony zdrowia (Polska wydała
ze środków publicznych na
ochronę zdrowia 4,8% PKB w
2018 r. To jeden z najniższych
wskaźników w Unii Europejskiej, dla której średnia
wyniosła 7,1% PKB) skutkuje
tym, że Polacy bardziej boją
się szczepień na koronawirusa
niż samego wirusa.
Na co dzień Satori to dobrze zgrana paczka kumpli

– poprzez muzykę chcemy
komentować rzeczywistość –
mamy nadzieję, że jeszcze nie
raz nas usłyszycie.
Tomasz Jopek pracuje w
Przychodnia Genus we Wronkach, prócz porad ortopedycznych, robi też USG bioderek
dzieci metodą Grafa. Doktor
Tomek dociera do każdego
pacjenta, nawet we Wronkach.
Przychodnia została otwarta
13 listopada, prężnie się rozwija a Tomek od początku nie
bał się być twarzą przychodni
i mocnym wsparciem działa
na rzecz rozwoju placówki.
Mimo przygotowywania się
do kolejnego egzaminu, ciągle
znajduje czas na wizyty w
naszej przychodni.
Bardzo zacny specjalista
o ludzkiej twarzy i ciepłym
podejściu tak do dzieci, jak
i z wyrozumiałością dla dorosłych. – podkreśla Piotr
Markiewicz współwłaściciel
przychodni Genus.
Zespół Satori całość dochodu z klipu przeznacza na
WOŚP, a przychodnia również
aktywnie kwestuje.
Wielkopolskamagazyn.pl
M. Kasprzak

Olimpiada wiedzy o sporcie w Grodzisku
Dnia 17 grudnia 2020 w ZST
Grodzisk Wlkp. z inicjatywy
nauczycieli wychowania fizycznego odbyła się Olimpiada
wiedzy o sporcie , kulturze
fizycznej i zdrowiu na platformie classroom. W zmaganiach
wiedzy o sporcie uczestniczyło
43 uczniów Różowej. Najlepsi
okazali się Dominika Drozdowska klasa I LT , Mikołaj
II BT i Weronika Rzepecka
IVA , którzy awansowali do
wielkiego finału.
Finał olimpiady odbył się 22
grudnia stacjonarnie w szkole.
Po ogłoszeniu wyników
Pani Dyrektor mgr inż. Anna
Matysiak oraz Pani Wicedyrektor mgr Aldona Banaszak
wręczyły nagrody laureatom
olimpiady. Gratulacja !!!
I miejsce Rzepecka Wiktoria klasa IV A, II miejsce
Szumny Mikołaj klasa II BT,
III miejsce Dominika Drozdowska I LT

WYWIAD
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Walczymy o zdrowie Polaków i gospodarkę
Rozmowa z Grzegorzem Piechowiakiem, posłem Porozumienia Jarosława Gowina
Z powodu pandemii rok
2020 był wyjątkowy i
szczególnie trudny dla nas
wszystkich. Co pierwsze
przychodzi Panu do głowy,
kiedy myśli Pan o ostatnich
miesiącach?
Wybuch pandemii wywrócił
całkowicie nasze dotychczasowe życie zawodowe i
osobiste. Powzięte wcześniej
plany i cele do zrealizowania
musiały zostać zrewidowane, gdyż odbiły się o nową,
covidową rzeczywistość.
Przyszło nam radzić sobie w
nowym świecie, w którym
słowo pandemia odmieniane
było przez wszystkie przypadki i używane w niemal w
każdym kontekście. Nie ma
wątpliwości, że cały rok 2020
stał pod znakiem pandemii
COVID-19.
Rok 2020 był szczególnie
trudny dla gospodarki. Jak,
w Pana ocenie, zadziałało
wsparcie ze strony Państwa
dla przedsiębiorców?
To prawda. Wraz z wprowadzonymi ograniczeniami,
które miały zahamować
dalszy rozwój pandemii,
firmy z dnia na dzień znalazły się w bardzo trudnej
sytuacji. Niektóre z nich
musiały praktycznie całkowicie zaprzestać działalności,
inne utraciły znaczną część
przychodów wskutek wprowadzonych ograniczeń. Nie
zapominajmy jednak, jaki
był i nadal jest faktyczny cel
wprowadzanych ograniczeń czyli ochrona życia i zdrowia
Polaków.
W mojej ocenie reakcja rządu
na kryzys gospodarczy była
natychmiastowa i z pewnością uchroniła wiele przedsiębiorstw przed upadkiem,
i pozwoliła zachować wiele
miejsc pracy. Z pomocy dedykowanej przedsiębiorcom,
przygotowanej w kolejnych
odsłonach Tarczy Antykryzysowej, skorzystały setki
tysięcy podmiotów, które
otrzymały dotychczas (stan
na styczeń 2021 r.) pomoc
w wysokości ponad 172 mld
zł. Z tej pomocy skorzystało
wielu przedsiębiorców również z naszego regionu.
Jaką konkretnie ma Pan
pomoc na myśli?
Rząd stale pracuje nad rozwiązaniami mającymi pomóc
firmom przetrwać ten trudny
czas. Ostatnio przygotowana
Tarcza skierowana jest do
branż najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii.
W ramach przygotowanych
instrumentów pomocowych dla firm, znalazły się
takie rozwiązania, jak m.in.
zwolnienie z ZUS, postojowe
dla małych firm, dopłaty do
2 tys. zł z FGŚP czy dotacje do 5 tys. zł dla mikro
i małych firm. Z pomocy
skorzysta kilkadziesiąt branż
najbardziej dotkniętych
skutkami COVID-19, w tym
branża turystyczna, gastronomiczna, hotelowa, targowa
czy działalność obiektów
kulturalnych i sportowych,
które musiały ograniczyć lub
zawiesić swoją działalność.
Przedsiębiorcy będą mogli
liczyć również na dalsze
wsparcie w ramach Tarczy
Finansowej PFR 2.0., które
pozwoli utrzymać im płynność i stabilność finansową.
Znaczna część środków
pochodzić będzie jednak z
funduszy europejskich...

powiecie czarnkowsko
-trzcianeckim np. remont
ul. Łąkowej w Połajewie i
przebudowę skrzyżowania w
m. Gębiczyn,
a powiecie chodzieskim np.
budowę drogi w Laskowie w
gminie Szamocin, przebudowę drogi w m. Nowe Brzeźno
w Gminie Budzyń, remont
ul. Ofiar Gór Morzewskich w
Chodzieży,
a powiecie szamotulskim
np. przebudowę nawierzchni drogi ul. Powstańców
Wielkopolskich w Obrzycku,
przebudowę drogi Kaźmierz
-Buk, przebudowę ul. Wiosny
Ludów w Szamotułach,
a powiecie wągrowieckim
np. przebudowę ul. Sportowej
w Gołańczy, przebudowę ul.
Nowej w Mieścisku, przebudowę drogi Brzeźno StareŁukowo czy rozbudowę ul.
Antoniewskiej w Skokach,
W najbliższym czasie, dzięki
środkom jakie otrzymały
samorządy z budżetu państwa w ramach wspomnianego Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, będą
mogły być przeprowadzone
inwestycje, z których wszyscy będziemy korzystać jako
mieszkańcy regionu. Mamy
świadomość tego, że lokalne
inwestycje muszą być dalej
realizowane, gdyż zabezpieczają one nie tylko mieszkańcom dostęp do podstawowych
świadczeń, ale także są
impulsem do rozwoju gospodarczego kraju.
a

W grudniu ubiegłego roku
udało się wypracować
polskiemu rządowi w ramach twardych negocjacji z
przedstawicielami UE środki
pochodzące z funduszy unijnych w kwocie bagatela 770
mld zł. Wypracowany w ten
sposób kompromis to wielki
sukces Polski, który gwarantuje utrzymanie suwerenności
naszego Państwa z jednoczesnym zabezpieczeniem
jego interesów majątkowych.
Te środki zwyczajnie nam
się należą i są niezbędne dla

tj. budowa drogi za rogiem,
doposażenie szpitala, budowa
żłobka czy remont biblioteki.
Pamiętajmy, że takie lokalne
inwestycje nie tylko podnoszą jakość życia samych
mieszkańców, ale również
stymulują wzrost gospodarczy całego kraju i dlatego są
one tak bardzo potrzebne.
Warto wspomnieć, że właśnie
dzięki tym środkom pochodzącym z budżetu państwa
uda się w najbliższym czasie
zrealizować w naszym regionie m.in. takie inwestycje jak

„

Rząd stale pracuje nad rozwiązaniami
mającymi pomóc firmom przetrwać ten
trudny czas. Ostatnio przygotowana Tarcza
skierowana jest do branż najbardziej
poszkodowanych w wyniku pandemii.
odbudowy polskiej gospodarki z perspektywą jej rozwoju
w kolejnych latach. Na tej
pomocy skorzystamy my
wszyscy, jako pracodawcy i
pracownicy.
Kryzys gospodarczy
dotknął także samorządy,
które również znalazły się
w trudnej sytuacji. Jak im
udało się pomóc?
Z kryzysem muszą zmagać
się także samorządy, których
dochody w ostatnim roku zostały znacznie uszczuplone
wskutek pandemii. Z myślą
o tych jednostkach został
przygotowany Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
który jest formą wsparcia
samorządów w trudnym
okresie pandemii i umożliwia
realizowanie strategicznych
dla każdego z nas inwestycji,

choćby w samym powiecie
złotowski: modernizacja,
rozbudowa i doposażenie
szpitala powiatowego w
Złotowie w kwocie 6 mln zł,
budowa kanalizacji i sieci
wodociągowej w miejscowości Łąkie-Kiełpin w gminie
Lipka w kwocie 1,3 mln, czy
budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Ptusza w
gminie Tarnówka w kwocie
688 tys. zł.
powiecie chodzieskim:
budowa świetlicy w Zacharzynie w gminie Chodzież w
kwocie 1 mln zł,
a powiecie czarnkowsko
-trzcianeckim: budowa sieci
kanalizacji w m. Krosin w
gminie Połajewo w kwocie
1,5 mln zł,
a powiecie szamotulskim:
przystosowanie budynków
a

szpitala w Szamotułach do
obowiązujących wymagań w
zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 500 tys. zł,
a powiecie wągrowieckim:
rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza
oraz zakup wyposażenia dla
Stacji Uzdatniania Wody w
Międzylesiu i Mokronosach
w gminie Damasławek w
kwocie 2 mln zł,
2020 był także rokiem
wyborów prezydenckich.
Wyborów, które odbyły się
nie bez przeszkód...
Bezpieczne i zgodne z prawem
przeprowadzenie wyborów
prezydenckich w 2020 r. okazało się w obliczu pandemii
prawdziwym sprawdzianem
dojrzałości dla całej klasy
politycznej. Nie zapominajmy,
że wybór w Polsce głowy państwa odbywa się w wyborach
powszechnych i bezpośrednich, gdzie uprawnionymi
do głosowania są miliony
Polaków, którzy w tym samym
dniu oddają głosy na swoich
kandydatów w lokalach wyborczych. Wybory z przyczyn
niezależnych nie mogły odbyć
się w pierwotnym terminie
wyznaczonym na maj 2020 r.
Doskonale zdawał sobie z tego
sprawę wicepremier Jarosław
Gowin, prezes Porozumienia,
który od początku był przekonany o słuszności działań
zmierzających do przesunięcia terminów wyborów
prezydenckich, co ostatecznie
miało miejsce. Dzięki temu,
nikt dzisiaj nie podważa
legalności przeprowadzonych
wyborów prezydenckich
ani mandatu Andrzeja Dudy
do sprawowania Urzędu
Prezydenta RP. Udało się

także, a może i przede
wszystkim, utrzymać jedność
Zjednoczonej Prawicy oraz w
konsekwencji oddalić widmo
kryzysu parlamentarnego,
który mógłby jeszcze bardziej
skomplikować sytuację i
zaszkodzić Państwu.
Wróćmy jeszcze do regionu,
z którego sprawuje Pan
mandat poselski. Jak to był
rok?
Był to bardzo trudny rok, w
którym priorytetem naszych
działań było bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. W
Wielkopolsce już rozpoczęły
się szczepienia przeciw COVID-19, do których wyznaczono 472 placówki z terenu
województwa, w tym oczywiście m.in. z terenu Piły, Chodzieży, Czarnkowa, Złotowa,
Wągrowca czy Trzcianki.
Drugim celem jaki przyświecał nam przez miniony rok
była pomoc przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami kryzysu wywołanego pandemią, do
których w naszym regionie
trafiły setki milionów złotych. Pomimo kryzysu udało
się zaplanować i zrealizować
wiele inwestycji, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych.
Tylko w powiecie złotowskim
wykonano np. przebudowę
skrzyżowania ul. Kościuszki
i Kolejowej oraz ul. Kolejowej w m. Lipka, przebudowę
drogi powiatowej na odcinku
Sypniewo-Brzeźnica, rozbudowę drogi w m. Okonek ul.
Niepodległości - 1 Maja, czy
przebudowę ul. Jagiełły w
Krajence.
a powiecie pilskim np.
przebudowę ul. Parkowej w
Wyrzysku i przebudowę ul.
Kościuszki w Białośliwiu,

W 2020 r. rozpoczęła
się także budowa nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej. Wiemy, że
dołożył Pan swoją cegiełkę
do realizacji tej inwestycji...
Nie będę ukrywał, że mam
z tego powodu osobistą
satysfakcję, że w końcu udało
się doprowadzić do budowy
nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile, a
wcześniej pozyskać konieczne na ten cel środki w kwocie
69 mln zł. Jest to bardzo
potrzebna inwestycja w
powiecie pilskim, która gwarantuje pracę policjantom w
warunkach odpowiadających
obecnym standardom i która
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Piły
i okolic. Powstający obecnie
nowoczesny obiekt przy
ul. Bydgoskiej, w którym
służbę pełnić będzie ok. 300
policjantów i pracowników
cywilnych Policji, ma zostać
oddany do użytku jesienią
tego roku.
W takim razie czego możemy sobie życzyć na Nowy
Rok?
Z niecierpliwością oczekujemy powrotu do normalności.
Wszyscy jesteśmy spragnieni
spotkań i rozmów w szerszym gronie. Wraz z wybuchem pandemii musieliśmy
nagle odłożyć na bok nasze
plany i cele. Stąd przed nami
ogrom pracy, aby odbudować
to, co zabrała pandemia. Rok
2021 będzie zatem czasem
nowych wyzwań. Czasem
przewartościowania globalnej gospodarki i stworzenia
na nowo jej strategicznych
priorytetów. Poza jednak
materialnymi, gospodarczymi celami z serca Państwu
życzę, by był to czas powrotu
do normalności oraz spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół,
w zdrowiu i bezpieczeństwie
nas Wszystkich.
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Cavaliada Winter Tour
Pierwsze międzynarodowe
zawody w skokach przez przeszkody w 2021 roku odbędą się
już w lutym na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
CAVALIADA Winter Tour
to dwutygodniowe zawody z
konkursami zaliczanymi do
Pucharu Świata i do rankingu
Międzynarodowej Federacji
Jeździeckiej, a także CAVALIADA Future, czyli konkursy
dla dzieci na kucach. To pierwszy, dwutygodniowy Tour w
11-letniej historii Cavaliady w
Poznaniu. Pula nagród wyniesie ponad pół miliona złotych.
– Chcielibyśmy wspomóc
rozwój sportowy reprezentantów Polski i umożliwić im
rywalizację na najwyższym
poziomie, tak by zebrane u
nas doświadczenie mogli wykorzystać w nowym, mamy
nadzieję, lepszym sezonie.
Program CAVALIADA Winter Tour da również szansę
walki o cenne punkty do rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Pucharu

Świata – mówi Filip Bittner,
wiceprezes Zarządu Grupy
MTP, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego CAVALIADA Tour. – Infrastruktura
targowa i wielkość hal pozwoli
nam zorganizować wydarzenie z dbałością o wszelkie
procedury epidemiologiczne
i sanitarne.
W programie zaplanowane są konkursy: 110, 120,
130 i 140 cm, a także rundy
dla młodych koni. Nie zabraknie zmagań dzieci na
kucach – CAVALIADA Future. Najbardziej emocjonująco pod kątem sportowym
zapowiada się rywalizacja
w ramach dużej rundy z trzema konkursami zaliczanymi
do rankingu FEI (145 cm),
w tym Grand Prix w drugim
tygodniu, zaliczanym do rankingu Ligi Europy Centralnej
Pucharu Świata (140-160 cm).
To pozwoli zawodnikom z
Europy Środkowo-Wschodniej
zachować szansę zdobycia
cennych punktów kwalifikują-

cych do finału Pucharu Świata.
W aktualnym rankingu subligi
północnej LEC na prowadzeniu jest Andrius Petrovas z
Litwy, a tuż za nim plasuje
się Jarosław Skrzyczyński. Z
pewnością tych dwóch zawodników będzie chciało zdobyć
komplet punktów w Poznaniu.
Nie zabraknie też dobrej,
sportowej zabawy. W dwa
sobotnie wieczory zawodnicy
powalczą w tak lubianym zarówno przez nich, jak i kibiców
konkursie Speed and Music.
Dla mniej doświadczonych zawodników organizator przygotował Special Round 110 cm.
Na chwilę obecną, kierując
się wytycznymi sanepidu i Polskiego Związku Jeździeckiego
organizator planuje przygotować imprezę bez udziału
publiczności. Wszystkie konkursy będą transmitowane
online na stronie organizatora,
a najważniejsze z nich pojawią się w TVP Sport. Więcej
informacji na stronie www.
cavaliada.pl

Bezwrotne wsparcie
dla samorządu nowotomyskiego
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program
bezzwrotnego wsparcia dla
samorządów, których przychody zostały uszczuplone
przez pandemię COVID-19
Do województwa wielkopolskiego trafi z budżetu państwa
w sumie 794 267 259,59 zł. A
to nie koniec, bo przed nami
drugi nabór w części konkursowej. Kolejny zastrzyk
pieniędzy z budżetu państwa
w wysokości 267 489 775, 59
zł pozwoli zrealizować kolejne
ważne lokalne inwestycje również w okręgu 38. Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych
to 12mld zł bezzwrotnego
wsparcia, które może zostać
przeznaczone na inwestycje
ważne dla lokalnych społeczności, m.in. edukację, cyfryzację, budowę szkół, przedszkoli,
żłobków, szpitali oraz dróg.
- Inwestycje lokalne, na
które jest przeznaczona cała
pula wsparcia, są inwestycjami
o charakterze strategicznym.
Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały
już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Drugi
etap konkursu to kolejne 6

mld zł przydzielone w drodze
dwóch naborów. Właśnie rozstrzygnęliśmy pierwszy z nich
na kwotę 4,35 mld zł. Kolejny
nabór, na kwotę
1,65 mld
zł, ruszy wkrótce – mówi
Marta Kubiak, Poseł na Sejm
RP (Prawo i Sprawiedliwość).
Dzięki przyznanym środkom w powiecie nowotomyskim będzie można zrealizować:
- 400 000,00 zł – gmina
Kuślin: dostosowanie obiektu
i wyposażenia Oczyszczalni

Ścieków będące w zarządzie
Zakładu Budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej
do przyjęcia zwiększonych
ilości opadów pochodzenia
bytowego (ścieków płynnych)
z gospodarstw domowych od
mieszkańców gminy lokalnych
przedsiębiorstw celem ich
niekolizyjnego dostarczenia,
oczyszczenia i przetworzenia.
- 800 000,00 zł - przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu
Gminy Miedzichowo przy
ul. Poznańskiej 12, budynku
Biblioteki Publicznej przy
ul. Poznańskiej 16 i budynku
komunalnego przy ul. Poznańskiej 14. W ramach termomodernizacji planowane jest
docieplenie wszystkich ścian
zewnętrznych oraz stropodachów, wymiana okien i drzwi,
grzejników oraz przebudowa
instalacji wewnętrznych ogrzewania. Budynki te wykonane
są w technologii tradycyjnej.
W ubiegłym roku Gmina dokonała wymiany źródła ciepła
z pieca węglowego przeszła na
ogrzewanie gazowe. Był to już
pierwszy krok do planowanej
szeroko rozumianej termomodernizacji.

Album „Za Boga i Ojczyzne”
W ramach projektu własnego
Wojewody Wielkopolskiego
sfinansowanego z Programu
Wieloletniego „Niepodległa”
został przygotowany album
pt. „Za Boga i Ojczyznę. Przewodnik po miejscach spoczynku Wielkopolan poległych
w latach 1918-1921”. Jego
powstanie było związane z
realizacją ustawowych zadań
wojewody, polegających na
prowadzeniu ewidencji miejsc
pochówku osób poległych
w walkach o niepodległość
Polski. Ideą projektu jest popularyzacja wiedzy o wybranych obiektach grobownictwa
wojennego z lat 1918-1921.
W albumie zaprezentowane
zostały groby Wielkopolan,
którzy oddali swoje życie
w ofierze za niepodległość
Polski między 1918 a 1921 r.
Publikacja została podzielona
na trzy części. W pierwszej
zamieszczono opisy grobów

z ponad 40 miejscowości położonych w granicach województwa wielkopolskiego. W
drugiej przybliżono informacje o kilkudziesięciu obiektach
spoza Wielkopolski. Całość
uzupełnia elektroniczna baza,
w formie imiennej listy strat,
obejmująca nieco ponad 2600
nazwisk żołnierzy, których
zgony odnotowano w księgach
metrykalnych wielkopolskich
urzędów stanu cywilnego.
Efektem końcowym jest publikacja licząca w wersji papierowej około 360, a wraz z cyfrowym aneksem - łącznie ponad
620 stron. Materiały zostały
przekazane przez instytucje
kultury i archiwa państwowe
z Wielkopolski i nie tylko.
Wśród nich znalazło się Archiwum Państwowe w Poznaniu,
a także Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie oraz
muzea regionalne w Jarocinie,
Krotoszynie, Rawiczu, Słupcy

i Śremie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. Wsparcie
merytoryczne okazały również
Archiwum Straży Granicznej
w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum
Państwowe w Lesznie, a także
Biblioteka Publiczna w Opatówku.
Program Wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022
powstał w celu uczczenia
setnej rocznicy odzyskania
niepodległości oraz procesu
odbudowy polskiej państwowości, które są wyjątkowymi
i jedynymi w swoim rodzaju
okazjami do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym
państwie oraz wzmacniania
wspólnoty obywatelskiej. W
ramach programu w całym
kraju realizowane są projekty
kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze.

Tomasz Stube
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Wielkopolanie w wojnie polsko
-bolszewickiej
Cztery miesiące trwały prace nad ambitnym planem
uczczenia Wielkopolan, którzy
uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku,
poprzez budowę interaktywnej
internetowej aplikacji edukacyjnej. Projekt „Wielkopolanie
w wojnie polsko-bolszewickiej
1920” sfinansowany został z
budżetu wojewody wielkopolskiego w ramach konkursu
realizowanego z Programu
Wieloletniego „Niepodległa”
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem było stworzenie aplikacji
internetowej, opierającej się o
multimedialną mapę lokalizacji wydarzeń, będących polem
działań wojsk wielkopolskich
w walkach polsko-bolszewickich 1919-1920, z podziałem
na poszczególne epizody i
główne postacie wpisane w
ciąg chronologii. W jej ramach
powstały scenariusze gotowych lekcji, które pomogą zachować pamięć i dziedzictwo
obrońców młodej polskiej niepodległości, którzy nierzadko
są członkami poznańskich i
wielkopolskich rodzin.
Pomysł zainicjowany przez
Wielkopolski Urząd Woje-

wódzki był i jest wspierany
przez wybitnych partnerów
merytorycznych. Konsultacją
merytoryczną i udostępnieniem zbiorów zajęli się specjaliści z Muzeum Narodowego
w Poznaniu, Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego oraz
Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości w Poznaniu.
Za realizację technologiczną,
digitalizację i multimedia
odpowiadało Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
W ciągu kilkunastu tygodni prac zebrano ponad 1000
multimedialnych obiektów, z
czego ponad 450 to archiwalne
zdjęcia, ilustracje, mapy i dokumenty, dalsze 450 to zdjęcia
powstałe podczas kilku – z
wielu planowanych – rekonstrukcyjnych dni filmowych,
a blisko setka pozostałych
materiałów to etiudy filmowe,
celowo sprawiające wrażenie
postarzonych, z epoki, poruszone metodą perspektywy kulisowej do trójwymiaru zdjęcia
archiwalne, a także słuchowiska, opowiadania i fragmenty
osobistych relacji czy wydań
„Kuriera Poznańskiego”, które
w wersji audialnej mają dać

wrażenie nagrań z raczkującego jeszcze wtedy radia, czy
nagrań z płyt patefonu.
Do tej pory żadna publikacja na ten temat nie mogła
poszczycić się tak rozbudowanym zbiorem, a część zaprezentowanych relacji i zdjęć jest
opracowana i publikowana po
raz pierwszy. To jednocześnie
pierwsza tak obszerna popularno-naukowa publikacja o
zmaganiach naszych jednostek w wojnie polsko-bolszewickiej. Publiczna premiera
serwisu https://wielkopolanie1920.mapyczasu.pl/ zaplanowana jest na specjalnym
webinarium 26 stycznia 2021
r. 102 lata wcześniej generał
Dowbor-Muśnicki dokonał
zaprzysiężenia pierwszej regularnej formacji Wojsk Wielkopolskich – 1 Pułku Strzelców
Wielkopolskich na placu Wilhelmowskim (obecnie placu
Wolności w Poznaniu). Tego
dnia twórcy serwisu „Wielkopolanie w wojnie polsko-bolszewickiej 1920”, oddadzą go
w ręce nauczycieli, uczniów
i wszystkich zainteresowanych wspólnym dziedzictwem
Wielkopolski.

Tomasz Stube

Bezwrotne wsparcie dla samorządów
leszczyńskiego i kościańskiego
Ponad 43 miliony złotych otrzymają gminy i powiaty z byłego
województwa leszczyńskiego
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – poinformował Jan Dziedziczak, minister
w KPRM. - Środki te przeznaczone są na dotacje dla gmin,
powiatów i miast, a wśród nich
m. in. Miasto Leszno, powiat
leszczyński, powiat rawicki,
powiat gostyński oraz powiat
kościański.
Gmina Kościan - 1 000
000,00 zł - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 4. Zakres prac wynika z
audytu energetycznego i elektrycznego - ocieplenie ścian i
stropodachu, wymiana okien i
luksferów, drzwi zewnętrznych
i przeszklenia z poliwęglanu,
zmiana sposobu wytwarzania
c.w.u. (wprowadzenie pompy ciepła powietrze/woda),
modernizacja instalacji c.o.,
modernizacja oświetlenia w
budynku, montaż instalacji
fotowoltaicznej, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Abpa
Baraniaka
Gmina Kościan - 1 000
000,00 zł- Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni
(wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej). W wyniku
projektu powstanie nowa sieć z
przyłącz. o parametrach: - kolektory grawitacyjne PVC 200
mm – 1.804,1 m - kolektory
grawitacyjne PVC 250 mm –
163,6 m - kolektory tłoczne PE
225 mm – 44,0 m - przyłącza
PVC 160 mm - 393,0 m/27
szt. Ponadto wyremontowana zostanie przepompownia
ścieków
Gmina Śmigiel – otrzyma
300 000,00 zł- Powstanie
budynek szatni sportowej wraz
z częścią magazynową i rekre-

acyjną dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wonieść. Opis:
budowa zaplecza szatniowego
(forma kontenerowa) wraz z
drogą dojazdową i parkingami
na terenie boiska sportowego w
Wonieściu.
Gmina Lipno – powiat leszczyński Lipno 1 500 000,00
zł- Budowa ośrodka sportowego przy kompleksie szkolnym w Wilkowicach Ośrodek
sportowy stanowi: piętrowa
hala sportowa o wymiarach
24,34x44,19m, wys.9m łącznik
ze szkołą parkingi, chodniki,
drogi, zieleń. Parter hali: 1
pełnowym. boisko do piłki
ręcznej i futsalu 1 pełnowym.
boisko do koszykówki, 1 boisko treningowe, 2 pełnowym.
boiska do siatkówki węzeł
szatniowo-sanitarny dla zawodników 2 hole szatnia węzeł
sanitarny goście Piętro hali:
trybuny 280 miejsc siedzących
sala fitness siłownia węzeł
szatniowo-sanitarny
Miasto Leszno – 500.000,00
zł- Budowa sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych

Ogródków Działkowych im.
Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie Rozbudowa sieci
wodociągowej polegać będzie
na doprowadzenie wody wodociągowej do każdej działki
wchodzących w skład ROD im.
S. Leszczyńskiego w Lesznie.
Łączna długość wybudowanej
sieci wodociągowej wyniesie
2890 m, która wyposażona
zostanie w 262 wodomierze.
Miasto Leszno 7 000 000,00
zł- Budowa i wyposażenie
5-oddziałowego przedszkola, o
powierzchni użytkowej ponad
1100m2, wraz z zagospodarowaniem terenu w Lesznie przy
ul. Henrykowskiej 1, przeznaczonego dla 125 dzieci. W
obiekcie dla każdego oddziału
powstaną sale lekcyjne, szatnie, magazyny oraz łazienki.
Znajdzie się tam też kuchnia z
zapleczem i jadalnią oraz sala
gimnastyczna i sale do zajęć
indywidualnych. Budynek zastąpi obecny niefunkcjonalny
i kosztochłonny obiekt P-la nr
12 przy ul. Czarnoleskiej 1 w
Lesznie.
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Miejska Rada Seniorów

Pierwsze posiedzenie Rady
w tym roku, z uwagi na
obostrzenia spowodowane panującą pandemią
koronawirusa, odbyło się
online. Podczas spotykania
przyjęto plan pracy na
rok bieżący oraz oceniono
przygotowania do szczepień
covidowych i realizacji
szczepień „grypowych”
osób starszych.
Poza stałe działaniami Rady,
takimi jak: opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta
Poznania, opiniowanie zamierzeń CIS i Wydziału Zdrowia
dotyczących osób starszych,
opiniowanie projektów skwerów i zieleńców, informacje z
dyżurów członkiń i członków
MRS, koordynowanie i rozszerzenie działalności informacyjnej, w tym poprawienie
działania strony internetowej,
wydanie książki pokonferencyjnej, konferencje prasowe,
dyżury członków MRS (także
zdalne), spotkania przedstawicieli MRS z grupami seniorów,
wizyty studyjne w innych
miastach, udział w sesjach
Rady Miasta i posiedzeniach
Komisji Rady Miasta, ścisła
współpraca z Centrum Inicjatyw Senioralnych i Wydziałem

Zdrowia i Spraw Społecznych
- Rada w przyjętym programie
postanowiła jeszcze bardziej
zintensyfikować działania.
Między innymi postanowiono ująć w harmonogramie spotkań Rady, które w
tym roku będą miały średnią częstotliwość 2. spotkań
miesięcznie, szeroką gamę
tematów i zadań do realizacji.
Każde spotkanie poświęcone
zostanie odrębnemu tematowi wiodącemu, a wszystkie mają za cel polepszenie
polityki senioralnej. Z planowanych tematów należy
wymienić m.in.: Miejskie
programy likwidowania barier
architektonicznych i innych
przeszkód w dostępności do
miejsc publicznych dla osób
starszych;Centrum kultury
senioralnej; amatorska twórczość artystyczna seniorów;
Ocena przebiegu szczepień
covidowych osób starszych;
projekty cyfrowego kształcenia seniorów;Działania inwestycyjne miasta związane
z seniorami; Poznański wolontariat na rzecz seniorek i
seniorów; Spotkanie z przewodniczącymi rad i zarządów
osiedli, Dostępność rehabilitacji (w tym pocovidowej)
dla osób starszych;pomoc

psychologiczna dla seniorów;
Spotkanie z przewodniczącymi gminnych, miejskich i
powiatowych rad seniorów
metropolii poznańskiej;
Wspomaganie aktywności
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej seniorów;
Problemy funkcjonowania
poznańskich klubów seniora; Usługi opiekuńcze dla
seniorów (z udziałem PKPS
i PCK), pomoc prawna dla
osób starszych; Trener senioralny; integracja międzypokoleniowa; Instytucje kultury
na rzecz seniorów; Spotkanie
z Towarzystwem Uniwersytetu
III wieku; Otwarte Forum
Seniora; Zdrowie poznańskich
seniorek i seniorów; problemy
poznańskiej geriatrii; Konferencja naukowa „Problemy
osób starszych wymagające
wsparcia społecznego. Diagnoza i propozycje”…
Plan jest wyjątkowo ambitny i jego realizacja wymagać
będzie dużego zaangażowania.
Tym bardziej, że sytuacja
spowodowana pandemią nie
napawa do optymizmu, jednak
przedstawiony projekt planu
pracy daje nadzieję, że zostanie zrealizowany. Czego życzy
również nasza redakcja.

Roman Szymański

Więcej zielonego w Poznaniu
W Poznaniu powołano przez
prezydenta miasta zespół przygotowujący pilotażowy program wsparcia finansowego
dla mieszkańców, chcących
stworzyć na swoich domach
ogrody wertykalne lub zielone dachy. Jego członkami są
miejscy radni, społecznicy i
urzędnicy. Wsparciem finansowym zostaną ujęte realizacje
zewnętrznych ogrodów wertykalnych (zielonych ścian) oraz
zielonych dachów na terenie
Poznania. Projektem ujęte
zostaną budynki istniejące,
jak i zarówno projektowane.
Grupa radnych, społeczników
i urzędników zajmie się także
opracowaniem propozycji
współpracy ze spółdzielniami
mieszkaniowymi; właścicielami, zarządcami i administratorami budynków użyteczności
publicznej oraz obiektów wielkopowierzchniowych.
Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Zielone powierzchnie
czynne biologicznie podnoszą
komfort życia mieszkańców
i poprawiają izolację termiczną. Ponadto zatrzymują
wodę deszczową w podłożu oraz warstwie roślinnej i
drenującej, oczyszczając ją i
spowalniając odprowadzenie
jej do kanalizacji. Dodatkowo
zielone dachy chronią pokrycia domów przed wpływami
zewnętrznymi - wahaniami

Konkurs foto dla seniorów
„Nie jesteśmy sami w czasie
pandemii” – to motyw przewodni konkursu fotograficznego, jaki został ogłoszony
przez redakcję „Brawo Senior”
w listopadzie bieżącego roku.
Konkurs przeznaczony był dla
seniorów i miał za zadanie
przedstawić w formie fotograficznej trudny okres zmierzenia się z realiami pandemii.
Przesłane zdjęcia miały różny
wydźwięk, jednak wszystkie były zapisem rzeczywistości widzianej przez ludzi
doświadczonych życiowo i
przedstawiały unikalny zapis
świata w czasach pandemii
koronawirusa.
Jury składające się z trzech
zawodowych operatorów filmowych postanowiło wyróżnić fotografie następujących
autorów: I miejsce zdobył Roman Szymański za pracę „W
dobie pandemii”, II miejsce
przypadło „Bożenie Kujawie”
za pracę „Zawsze przydatne

ręce” natomiast Maria Jasińska zajęła III miejsce za
fotografię „Przystanek”. Jury
postanowiło także wyróżnić
Barbarę Podleską za nadesłane
dwie prace konkursowe. W
tych trudnych czasach każda
inicjatywa zasługuje na pochwałę, tym bardziej że seniorzy są grupą społeczną szcze-

gólnie narażoną na zarażenie,
a tym samym wykluczenie
społeczne, czy zepchnięcie na
margines życia. Zaproszenie
do opisania otaczającego nas
świata, poruszyła zmysły obserwacji, wyobraźnię, uwolniła twórczą aktywność… i
oto chodzi.
Roman Szymański

Narodowa strategia szczepień
Od początku epidemii
ludzie na całym świecie wyczekiwali szczepionki, która
powstrzyma rozprzestrzenianie się COVID-19. Po
zatwierdzeniu szczepionki
w krajach Unii Europejskiej Polska przegotowuje
się i wdraża jej stosowanie na terenie kraju. Wg
informacji Polskazakontraktowała62 mln dawek,
co znaczy, że ponad30 mln
mieszkańców będzie mogło
zaszczepić się przeciwko
możliwości zarażenia koronawirusem.
Proces szczepień przeciwko
COVID-19 to największa operacja logistyczna związana ze
zdrowiem Polaków. Proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się 15 stycznia
2021 r. z tym, że w pierwszej
kolejności będą mogły umówić
się osoby po 80 roku życia, a
70+ od 22 stycznia. Proces
ma być prosty i jednocześnie bezpieczny. Po rejestracji
online (za pośrednictwem
infolinii 989),na specjalnej
stronie www lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
pacjent zgłosi się do punktu
szczepień (kwalifikacja przez
lekarza lub pielęgniarkę). Po
wykonaniu szczepienia oraz
obserwacji pacjenta po szczepieniu nastąpi powtórzenie
procesu po upływie 21 dni
– bez konieczności ponownej
rejestracji.Będą one darmowe
i dobrowolne. Zakłada się, aby
osiągnąć zamierzony efekt odporności, powinno zaszczepić
się min. 70 % populacji.
Szczepienia zostały podzielone na etapy. Pierwsze dawki

(tzw. etap zero), już realizowane, są przeznaczone dla osób
najbardziej narażonych na zakażenie. To przede wszystkim
pracownicy ochrony zdrowia,
domów pomocy społecznej czy
ośrodków pomocy społecznej.
Szczepiony jest także personel
pomocniczy i administracyjny
w placówkach medycznych,
w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz rodzice wcześniaków. W etapie
pierwszym szczepieni będą
pensjonariusze domów pomocy społecznej, oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych,
pielęgnacyjno-opiekuńczych
i innych, osoby powyżej 60.
roku życia (w kolejności od
najstarszych). Drugi etap to
szczepienia osób poniżej 60.
roku życia, które mają choroby przewlekłe zwiększające
ryzyko ciężkiego przebiegu
COVID-19, albo są w trakcie
diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub
ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Szczepione będą również osoby,
które bezpośrednio zapewniają
funkcjonowanie podstawowej
działalności państwa i są narażone na zakażenie ze względu
na częste kontakty społeczne.
W etapie trzecim dawki podane będą przedsiębiorcom i
pracownikom sektorów, które
zostały zamknięte z uwagi
na pandemię oraz wszystkim
pozostałym dorosłym.
W Narodowym Programie
Szczepień przeciw COVID-19
weźmie udział ok. 6 tys. punktów szczepień i przeszło 7,3
tys. zespołów szczepiących,
Oznacza to, że ponad 98,5%
Polaków będzie miało dostęp

do punktu szczepień blisko
miejsca zamieszkania.W woj.
wielkopolskim będzie można
się zaszczepić w jednym z 472
punktów szczepień, w tym w
Poznaniu 92 jednostki. Jak
podaje Ministerstwo Zdrowia,
szczepienia będą realizowane
m.in. w: placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,
innych stacjonarnych placówkach medycznych, mobilnych
zespołach szczepiących oraz
centrach szczepiennych w
szpitalach rezerwowych.Każda gmina w ramach realizacji
zadania własnego zapewni dowóz osób niepełnosprawnych
oraz mających trudności w
dostępie do punktu szczepień.
Zadanie to może być realizowane przy zaangażowaniu
jednostek organizacyjnych
ochotniczych straży pożarnych lub Państwowej Straży
Pożarnej. Wojewoda będzie
refinansował transport w wysokości 80% stawki za przewóz 1 osoby.
Wg. KPRM miesięcznie
przewiduje się szczepić ok. 1
mln ludzi. Jednak matematyka
jest nieubłagana. Jakby nie liczyć, zaszczepienie większości
populacji mieszkańców naszego kraju potrwa przynajmniej
wiele miesięcy, o ile nie lat
(przy założeniu oczywiście,
że proces szczepień będzie
przebiegał bez zakłóceń), co
jednocześnie uświadamia, że
koronawirusszybko nas nie
opuści. Dlatego kluczowa
jest również nasza wzajemna odpowiedzialność. Chroń
siebie i innych – przestrzegaj
obowiązujących zasad bezpieczeństwa!
Roman Szymański

Mapy Dziedzictwa Kulturowego
temperatury, słońcem, wiatrem i deszczem, przedłużając
ich żywotność nawet trzykrotnie.Zielone ściany, jak
i dachy poprawiają komfort
akustyczny - redukują hałas
na zewnątrz i wewnątrz budynku. Oczyszczają powietrze
poprzez filtrowanie pyłów,
przetwarzają CO2 w tlen w
procesie fotosyntezy. Rośliny
tworzą naturalną warstwę
ogniotrwałą. Dają schronienie dla ptaków, motyli i po-

żytecznych owadów, co jest
bardzo pożądane zwłaszcza
zwartej zabudowie miejskiej.
To nie wszystko. Naturalny,
atrakcyjny i przyjazny wygląd
- w połączeniu z obniżeniem
kosztów za ogrzewanie, podwyższeniem komfortu życia
i przedłużeniem trwałości
dachu - nie tylko zachęcają
do przebywania w budynku,
ale również przekładają się na
wzrost jego wartości rynkowej.

Roman Szymański

Wielkopolskie Towarzystwo
Kulturalne, jak wiele innych
jednostek w dobie pandemii
działa i próbuje przystosować
działania do obecnej sytuacji.
Tym razem przygotowano
projekt „Mapy Dziedzictwa
Kulturowego”, zawierający
zbiór etnograficznej wiedzy
o naszym regionie. Osiągalny
jako portal edukacyjny etnowielkopolska.pl, prezentuje
17 oryginalnych map i opisów
kultury ludowej Wielkopolski.
Przeznaczony w szczególności
do uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników instytucji kulturalnych i samorządowych, działaczy kulturalnych,
artystów, pasjonatów oraz

mieszkańców innych regionów
naszego kraju, umożliwia rozszerzenie wiedzy o kulturze
tradycyjnej Wielkopolski.
Wszystk ie materiały na
portalu są udostępniane bezpłatnie, co oznacza, że można
je pobierać, drukować, pre-

zentować i wykorzystywać w
materiałach edukacyjnych (z
zachowaniem autorstwa). Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum
Kultury, w ramach programu
„Kultura w sieci”.

Roman Szymański
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Felieton Wodniczaka
Nie mogłem dospać i włączyłem PTV3 i obejrzałem
powtórkowy program z cyklu
Szansa na sukces, a w nim.
bardzo interesujący i ciekawy, acz mało ostatnimi laty
przypominany repertuar, bo
taki z lat 50 tych i 60 tych,
zaproponowali wykonawcom
organizatorzy tego odcinka.
Przypomniały mi się młodzieńcze lata spędzone w
rodzinnym mieście,
Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w
naszych domach
królowały tzw.
kołchozniki ,
a co u bardziej
zamożnych radia
marki Pionier.
Słuchaliśmy
audycji muzycznych w pojedynkę
( pózniej dzieląc się
uwagami) lub grupowo.
Mieliśmy taką nieformalną
grupę, zainteresowani byliśmy
muzyką i f ilmem. Byliśmy
kolegami, a po latach staliśmy
się przyjaciółmi i stworzyliśmy zespół gitarowy Trampy.
Jest po nas ślad w Spichlerzu
polskiego rocka w Muzeum
Regionalnym w Jarocinie
.Dodam, że z poznańskich
czy wielkopolskich zespołów
bardziej od nas utytułowanych
nie ma takiego śladu w tym
muzeum. W skład pierwszego

Trampów wchodzili nieżyjący
już Marek Janowski, Tadeusz Kostrzewski, Stanisław
Poprawa i niżej podpisany.
Tworzyliśmy także nieformalny Dyskusyjny Klub Filmowy,
bo jeden z naszej czwórki był
operatorem w kinie Roma i
wszystkie wyświetlane filmy
mogliśmy obejrzeć w pierwszej kolejności. I to za darmo,
niewielu było tak uprzywilejowanych jak my. Dlaczego
o tym pisze, ano dlatego,
że w oglądanej Szansie
w komisji oceniającej i
komentującej występy
byli Justyna Szafran,
Andrzej Rybiński i
Krzysztof Janczar.
Mam duże wątpliwości i pytanie po co
zaproszono do tego programu tego aktora. Jego
ojciec Tadeusz Janczar był
naszym ulubieńcem, może nie
na miarę Jamsa Deeana, ale
po filmach w których kreował
ważne role Piątka z ulicy Barskiej, Kanał, Pokolenie., Marsjanie ,Krajobraz po bitwie,
Hubal. Przed premierą filmu
Popiół i diament mieliśmy
nawet uzasadnione pretensje
do Andrzeja Wajdy, że w roli
Maćka obsadził Zbigniewa
Cybulskiego, a nie Tadeusza
Janczara.
Jego syn Krzysztof (występował wcześniej pod nazwiskiem
Musiał) zaznaczył swoje miejsce w filmowym gwiazdozbio-

rze serialem Wojna domowa,
w której jako nasz rówieśnik
1 5, 16 latek miewał różne
perypetie jakie i nas dosięgały.
Były w tym filmie i epizody
muzyczne, z którymi i my jako
amatorscy muzycy identyfikowaliśmy się (konkursy zespołów gitarowych itp). Ten serial
miał swoja tytułową piosenkę
skomponowaną przez Jerzego
Dudusia Matuskiewicza Tylko
wróć, ale szerzej znana jako
Tak mi żle, tak mi zle, tak mi
szaro... I nie śpiewał Krzysztof
Janczar tylko duet Wojciech
Gąssowski - Roman Hoszowski wspomagany wokalnie
przez o grupę Novi Singers.
Ten śpiewający duet 15 l t
temu zapraszałem do Poznania na koncert Poznaniacy
pamietają Presleya, ale wyjazd
zagraniczny uniemożliwi lim
przyjazd od stolicy Wielkopolski.
W tej Szansie na sukces śpiewano piosenkę Gdy mi ciebie
zabraknie. Gdyby ją zaśpiewała córka Marka Janowskiego
NATALIA (wzięła udział
miesiąc temu w tym programie
muzycznym dający przepustkę do koncertu Debiuty
w Opolu zaśpiewała jak to
potrafi w manierze Grażyny
Łobaszewskiej laureatką
prawdopodobnie by została.
To takie gdybanie mające jednak pewne uzasadnienie...
Krzysztof Wodniczak

Dwaj Panowie
Rozmawiają przed Teatrem
pan Moniuszko z Bogusławskim:
– Co dziś grają, proszę pana?
Czy pan słyszy te oklaski?
Ma pan program?– Nie, niestety, i muzyki też nie słyszę…
– Będę musiał zejść z pomnika,
żeby spojrzeć na afisze...
Wanda Chotomska

A ja patrzę i co widzę pan
Wodniczak do nas idzie
będzie dzisiaj na wesoło o Moniuszce wszędzie wkoło
bo w programie przy Muzyce
o Muzyce dźwięki arii słyszę
i choć chmurno jest na dworze
na pogodę ducha liczę ...
Zbigniew Roth

Poniedziałkowe tradycyjne w
samo południe spotkanie w
Starej Prochowni w Jeżyckim
Centrum Kultury ,otworzył
Prezes Towarzystwa PTAAAK i zapowiedział ,że celem
kolejnego już spotkania O
Muzyce przy Muzyce będzie
postać ojca Opery Narodowej
Stanisława Moniuszki. Zaproszeni goście to osoby mające
swój dorobek obywatelski i
twórczy, związane z muzyką a
wśród nich taki niekwestionowany autorytet jak Kazimierz
Miler , Prezes Związku Kapel,
Chórów i Orkiestr Regionalnych a tym samym osoba wykształcona kierunkowo jako
muzykolog na ocenę wartości
talentu i twórczości Stanisława Moniuszki. Pierwszym
punktem jego wystąpienia
była prezentacja utworu satyrycznego Wandy Chotomskiej
pt. Dwaj Panowie. Prowadzący poprosił o przedstawienie
w formie recytacji wybranego
utworu poznańskiego poetę,
autora i kompozytora Zbigniewa Roth, którego recytacja
została przyjęta gromkimi
oklaskami. Następnie głos
zabrał .Kazimierz Miler, po
wstępnej ocenie miejsca Moniuszki w muzyce narodowej i
wartości jego dzieł w kulturze
międzynarodowej, przeszedł
do omawiania istotnych elementów w upowszechnianiu
dzieł Moniuszki i Jego arty-

stycznego życiorysu. Musimy
również mieć świadomość w
jakim okresie tworzył Moniuszko i Bogusławski. Jaka
była pozycja Polskiej Kultury
na świecie, w którym to co
polskie ,szczególnie folklor
ludowy wykorzystywany w
utworach Moniuszki, nie pozwalał Jemu na swobodną
promocje jego dzieł i zajęcie
należnego mu miejsca jako
kompozytora dzieł wybitnych
jakim były skomponowane
przez niego utwory Operowe
jak i Operetkowe. Niebagatelną rolę w popularyzacji
w czasach współczesnych w
popularyzacji dzieł Moniuszki
odegrał Festiwal Muzyki Moniuszkowskiej w Dusznikach
Zdroju. Festiwal ten powstał
z inspiracji Marii Foltyn ale
i Poznań ma swój udział w
popularyzacji dziel Stanisława
Moniuszki, gdzie 2 czerwca
1945 Opera Poznańska rozpoczęła oficjalną działalność
po II wojnie światowej i była
pierwszym teatrem operowym
w Polsce, który wznowił działania artystyczne (wystawiono podówczas Krakowiaków
i Górali z muzyką Karola
Kurpińskiego, w reżyserii B.
Horowskiego i scenografii Z.
Springera, z kostiumami wypożyczonymi z Krakowa). Na
widowni zasiadł wtedy m.in.
Edmund Zalewski - minister
kultury. Operę tę zagrano
ostatecznie 76 razy przy pełnej
widowni[6]. W 1949 patronem poznańskiej opery został
Stanisław Moniuszko .Losy
Stanisława Moniuszki przedstawione w wypowiedzianej
piękna polszczyzną narracji
przez Kazimierza Millera w
znacznym stopniu przybliżyły
słuchaczom postać wielkiego
kompozytora . Pierwszą część
tego spotkania zwieńczyło
odśpiewanie przez Zbigniewa Roth jego patriotycznej
kompozycji, utworu pt. Przez
próg nadziei, co przy wysokiej ocenie prezentowanego
dzieła w aktualnej sytuacji
przedwyborczej, zdaniem prowadzącego prelekcję pięknie
zwieńczyło opowieść o Operze

Narodowej i jej twórcy Stanisławie Moniuszce.
Drugą część spotkania wypełnił mini koncert Dzieł
Stanisława Moniuszki w wykonaniu dwóch poznańskich
artystów , pianisty Romana
Dęgę i wokalisty Sławomira
Jaślara. Koncert otworzył pianista Roman Dęga Polonezem
S-dur skomponowany, jeden
z sześciu skomponowanych i
wydanych w Wilnie Polonezów .Kolejnym utworem była
pieśń pt. Dwie Zorze w wykonaniu Sławomira Jaślara.,
następnie utwór pt. Znaszli
ten Kraj ,kolejnym utworem
był Krakowiaczek. Po tych
utworach panowie Roman
Dęga i Sławomir Jaślar wykonali po mistrzowsku scenkę
rodzajową z życia Moniuszki,
pt „Cenzor” - Juliana Tuwima
.Po tej scence kolejnym utworem , była wykonana przez
Sławomira Jaślara kompozycja
Moniuszki pt Szumią Jodły,
była Aria Jątka z Opery Halka.
Kolejnym utworem opartym
o motyw ludowy był utwór
pt. Kum i kuma ,a potem p.
Sławomir Jaślar wykonał Arię
Stefana z Opery Straszny
Dwór .Wzruszeniem przyjęli
słuchacze pięknie wykony
utwór pt O matko moja a po
nim nastąpiło instrumentalne
wykonanie Mazura z Opery
„Halka”, który zakończył ten
piękny koncert muzyki Moniuszkowskiej w wykonaniu
dwóch wcześniej wymienionych artystów. Oczywiście
nie obyło się bez bisu po tak
pięknych i wzruszających wykonaniach utworów Stanisława
Moniuszki.
C a ło ś ć z w ie ńcz ył .r e d
.Krzysztof Wodniczak, podziękowaniem dla publiczności i artystów oraz zaproszeniem na kolejne spotkanie,
którego tematem będzie muzyka Filmowa w wykonaniu
Piotra Wizy.
rozedrganych serc tonami
pamięć o nim zachowamy
tą ojczystą naszą pieśń
już na wieki zatrzymamy
Autor: Zbigniew Roth
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Co się komu w duszy gra...
Kolejne spotkanie z cyklu o
Muzyce przy Muzyce , tym
razem było poświęcone nurtom
piosenki Biesiadnej czyli jak to
określił kiedyś Stanisław Wyspiański w „Weselu” pokazuje :
„Co się komu w duszy gra,
co kto w swoich widzi snach”.
Część pierwszą spotkania o
Muzyce przy Muzyce otworzył
smaczny poczęstunek serwowany przez kierownictwo
Klubu Stara Prochownia a
firmowany przez Poznańską
Akademię Senioralną.
Część drugą spotkanie tradycyjnie otworzył red. Krzysztof
Wodniczak witając powyższym cytatem zebranych na
kolejnym spotkaniu w Klubie
Stara Prochownia działającym
przy Jeżyckim Centrum Kultury. Wprowadzając w temat
spotkania wskazał , że jedna
z najpopularniejszych form
muzycznych jaką jest Piosenka Biesiadna nazywana była
kiedyś pogardliwie muzyka
chodnikową.
Również w tym pojęciu
ukrywało się odniesienie do
dystrybucji tego typu utworów sprzedawanych na pirackich płytach np. na rynkach
w miastach lub na stoiskach
usytuowanych na ulicach czy
tak zwanych deptakach. Prowadzący odniósł się też w
swej wypowiedzi do kształtu
kultury muzycznej z tamtych
lat , gdzie znaczącą rolę odgrywał prof. Stefan Stuligrosz
,przechodząc w kolejności do
udziału polityków w lansowaniu tego typu utworów jak
piosenka biesiadna. Znaczącą
rolę w jej popularyzacji odegrał
w tamtych czasach premier Leszek Balcerowicz, który mając
dobre relacje z biznesmenem
Janem Kulczykiem też wpływał na organizację tego typu
„ disco poolowych” wydarzeń.
Widoczny był odzew między
innymi poznaniaków, których
ilość wykupujących bilet na
takie wydarzenia wahała się
w ok. 400 osób, co zdaniem
obserwatorów, dziennikarzy
komentujących było żenujące.
Dzisiaj obserwujemy też siłowe
albo jak to określił prowadzący
red, K. Wodniczak, bezczelne
lansowanie pseudo artystów,
gdzie ważniejszym od poziomu
muzycznego i wykonania estradowego jest efekt finansowy.
Jednym ze znaczących muzyków i kompozytorów poznańskich gwarantujących wysoki
poziom odtwarzania i prezentowania tego i podobnych jemu
nurtów muzycznych był Zbigniew Górny. Uzupełnieniem

tej ważnej formy życia kulturalnego , było naświetlenie
przez prowadzącego znaczącej
roli związków młodzieżowych
i organizacji jak ZMS i ZSP,
które w swoich działaniach
programowych w zak resie
kultury miały takie akcje jak
„Śpiewajmy razem” czy Festiwal Piosenki Studenckiej
w Krakowie. W tym zakresie
Poznań też odegrał swoją rolę,
mając jako pierwsi swój Festiwal Studentów Zagranicznych
i w tamtych czasach nikt nie
podnosił problemu inności kulturowej takich studentów czy
problemów z innością poziomu
społecznego w tym tolerancji i
czy jej braku takich ludzi w naszej rodzimej polskiej kulturze.
W latach 70-tych minionego
stulecia ZMS powołał do życia
Festiwal Piosenki Młodzieżowej z którego wyszły takie postacie polskiej sceny muzycznej
jak Majka Jeżowska, Beata
Kozidrak, Mieczysław Szcześniak, Zespół Bajm. Efektem
tych działań było rozśpiewanie
młodzieży, która teraz jako
wcześniej urodzona uczestniczy aktywnie w cyklicznych
spotkaniach pt: „O Muzyce
przy Muzyce”. W tym miejscu
nastąpiła zapowiedź występu
muzyka i wokalisty Wojciecha
Szopki, który w swoich licznych występach estradowych
wykonuje i preferuje znane hity
piosenki Biesiadnej. Wojciech
Szopka wywołany do tablicy
podziękował organizatorom
między innymi gospodarzom
Klubu Stara Prochownia jak
i Akademii Senioralnej za
wspaniała organizację tych
muzycznych spotkań. Podkreślił , że jego udział w wydarzeniach artystycznych z tamtych
minionych lat zawierał wręcz
oczekiwania, że będzie to prezentacja muzyki i piosenki
biesiadnej gwarantującej dobrą
zabawę. W ten sposób uczestnicy zostali wprowadzeni w
nastrój zabawy przy dźwiękach
radosnej piosenki biesiadnej.
Aby udział obecnych w tym
wydarzeniu był pełen i owocował aktywnym uczestnictwem
w śpiewaniu, każdy otrzymał zestaw tekstów piosenkę
przewidzianych do śpiewania.
Dodatkowo organizatorzy zadbali o tak istotny element, tego
wydarzenia jak zachowanie zasad bezpieczeństwa w zakresie
ochrony prze Koronawirusem.
Każdy uczestnik otrzymał
papierową torebkę w której
znajdowało się pudełeczko ze
środkiem dezynfekującym jak
i maseczka.

Mini koncert rozpoczął się
od popularnej piosenki biesiadnej pt. Czerwone wino a w
repertuarze były jeszcze takie
utwory jak Gdybym miał gitarę. Umówiłem się z nią na dziewiątą, Szła dzieweczka ,Hej
Sokoły, Marianna, Głęboka
Studzienka, Zimny drań itp. Do
wykonania tych utworów dołączył znany nam już z wcześniejszych spotkań saksofonista p.
Jerzy Konopa , który ubarwił
w sposób wyjątkowy brzmienia wykonywanych utworów
wykonując między innymi
takie utwory jak Serca dwa,
Tak bardzo się starałem, Wino,
wino, wino itp. po tych utworach nastąpił moment pełnego
zachwytu dla wykonawców
tych utworów Jurka, Konopy,
Piotra Cień i Wojtka Szopki ze
strony prowadzącego spotkanie
red, Krzysztofa Wodniczka.
W słowach pełnych zachwytu
odniósł się do udziału trzech
wymienionych wyżej muzyków sugerując, że powinny
znaleźć się środki finansowe
na dokonanie nagrania w Studio na Al. Marcinkowskiego
utworów w ich wykonaniu.
Całość zakończył utwór w
ich wykonaniu pt. Casablanka
autorstwa dwóch Andrzejów
muzyka Andrzej Mikołajczak i
słowa Andrzej Sobczak. Zamykając spotkanie red. Krzysztof
Wodniczak zapowiedział następujące wydarzenia pt. Komeda
nad Poznaniem, Farida znana i
nieznana, Co łączy a co dzieli
Boby Dylana i Karola Wojtyłę,
Lista nieobecnych itp.
Zmieniona została godzina
spotkań z tytułowej godziny
z Filmu w Samo południe do
kolejnej tytułowej formy filmowej „Piętnasta dziesięć do
Yumy „ Również uczestnikiem
jednego z kolejnych spotkań
ma być Senator Włodzimierz
Łęcki przybliży uczestnikom
spotkania z nim piosenkę
turystyczną, bo i taka miała
i ma nadal miejsce w naszej
kulturze muzycznej. Również
w jednym z kolejnych spotkań
ma uczestniczyć Bogdan Waligórski były Przewodniczący
ZG.ZMS oraz Przewodniczący
ZSP Eugeniusz Mielcarek,
którzy to Panowie przedstawią
różnice i wyższość swoich
związków młodzieżowych w
budowaniu młodzieżowej kultury muzycznej. Red Krzysztof
Wodniczak stwierdził zamykając to spotkanie, że ten ostatni
wątek ma pokazać, która z
tych organizacji przysłużyła
się Polskiej Kulturze nie tylko
muzycznej.

O muzyce przy muzyce
W miniony poniedziałek w
Jeżyckim Centrum Kultury, działającym pod nazwą
Stara Prochownia z inicjatywy p. prezesa Krzysztofa Wodniczaka. odbyło
się spotkanie poświęcone
Rytmom Młodych. które
otworzyły drogę na świat
muzyczny, młodym utalentowanym muzykom .
Uczestnikami tego spotkania,
była grupa seniorów, współtworzących z p. K. Wodniczakiem nurt muzyki rockowej o
szerokim spektrum stylów muzycznych . Zrodził się z tego
Festiwal Jarociński, którego
początek miał miejsce w latach
70 pod nazwą Wielkopolskie
Rytmy Młodych. Swoje początki zawdzięcza między
innymi Klubowi Olimp w
Jarocinie i takim zapalonym
młodym muzykom jak: Z.
Schrdel, K. Wodniczak, Jacek Chudzik, który zmienił
formułę Festiwalu w 1980r a
na Festiwalowej scenie wystąpiły tak znane i cenione

w tamtym czasie Zespoły jak
Republika, TSA, Maanam, czy
Dżem. Fantastyczna atmosfera
z ludźmi dającymi podwaliny
Polskiej Muzyce Rockowej
między innym z taką postacią
jak prof. Piotr Kałużny, który jako młody człowiek, był
aktywnym muzykiem rockowo-jezzującym, reprezentując
najwyższy z osiągalnych wówczas poziomów estradowych.
Uczestnikami spotkania byli
: PIOTR KAŁUŻNY - grał
w zespole SEKWENS, ZBYSZEK WROMBEL grał w
grupie TAKT, HIREK SCIGACZ redaktor z ex radia
JA , WŁODEK JANOWSKI
- śpiewał w grupach Takt i
Vademecum.
Inicjatywa okazała się trafiona i Festiwal w Jarocinie
po przerwie pomiędzy 1994
r a 2005 r powrócił na stałe
na scenę muzyczną, nie tylko
w naszym kraju zaliczany
jest nadal do czołówki, tego
typu wydarzeń w Europie
Wschodniej.
Muszę podkreślić fakt, że

spotkanie to w pełni udowodniło żywotność artystów
Seniorów , ludzie sztuki nie
znają ograniczeń wiekowych.
Z młodzieńczym zapałem
zebrani opowiadali o swojej
przygodzie z Festiwalem w
Jarocinie i towarzyszących
jemu klimatach.
Spotkanie było okraszone
wspólnym obiadem i licznymi
rozmowami kuluarowymi w
czasie , których nawiązały
się nowe znajomości oraz
zapowiedź dalszych tego typu
spotkań w ramach Akademii
Senioralnej. Będzie również
miało miejsce otwarcie wielu
innych ścieżek, w zakresie
kultury, sztuki i edukacji,
finansowanych z programu
Senioralnego m. Poznania
. Całość została zamknięta
skromnym koncertem jednego
z uczestników tego spotkania,
przy głośnym aplauzie zgromadzonych. Muzyczne Senioralne spotykania odbywać się
będą cyklicznie w Jeżyckim
Centrum Kultury w każdy
poniedziałek.
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Jak Sobieski rozbił islamskich najeźdźców

O przeszłości i teraźniejszości.
O tym, jak ściśle i nierozerwalnie się ze sobą łączą. Równie
długie, co... fascynujące. Nie
dlatego, że ja to piszę, tylko
dlatego, że historia jest fascynująca, a teraźniejszość - niezwykle emocjonująca. Poświęć
chwilę.

AKT PIERWSZY. Rok 1683.
Muzułmanie szykują się do
wielkiego i ostatecznego natarcia na Europę. Doradcy
Sobieskiego sugerują, by przynajmniej na razie - nie
mieszał się w ten konflikt, i
pozwolił, żeby obie walczące
strony, czyli wojska tureckie
i wojska Europy Zachodniej,
wzajemnie się wykrwawiły,
na czym skorzystałaby Polska.
Dziś wiemy, że były to bardzo
słuszne rady. Że Polacy powinni przyglądać się z boku,
jak Europa się wykrwawia. No
właśnie, DZIŚ to wiemy. Dziś
wszyscy jesteśmy mądrzy i
wszystkowiedzący. 31 marca
1683, polski król i austriacki
cesarz, w obliczu nadchodzącego zagrożenia, zawierają
przymierze przeciw Turkom.
Główną odpowiedzialność
bierze na siebie cesarz, zobowiązując się do wystawienia
armii 60-tysięcznej, Sobieski
ma dostarczyć 40 tysięcy.
W dodatku cesarz Leopold
zobowiązuje się do utrzymania polskiej armii, pieniądze
na ten wielki wydatek (bo
wyżywienie kilkudziesięciu
tysięcy chłopa to nie jest hop
siup, o innych wydatkach nie
wspominając) dostanie od
papieża. Pozostało więc tylko
czekać na rozwój sytuacji, i w
razie potrzeby - lać Turczyna
w pysk i patrzeć czy równo
puchnie. Obmyślono plan
działania. Nikt wtedy nie brał
na poważnie możliwości, że
celem muzułmanów będzie
Wiedeń - Sobieski dał więc
tylko słowne zapewnienie, że
JEŚLI doszłoby do tego nieprzewidzianego wydarzenia,
to choć zawarte przymierze takiej akurat sytuacji nie
przewiduje - on nie zostawi
Wiednia w potrzebie. Sobieski nie dał tego na piśmie, dał
tylko słowo. Dla Polaków dane

słowo znaczyło wtedy więcej,
niż dla późniejszej Francji i
Wielkiej Brytanii - traktaty i
pisemne gwarancje. Gdy Kara
Mustafa i jego krwiożercza
armia podchodzą pod bramy
Wiednia, Austriacy są w szoku. Nie spodziewali się tego,
są zupełnie nieprzygotowani
do obrony miasta, w powietrzu pachnie katastrofą. Na
rozpaczliwe wołania cesarza
Leopolda o pomoc, imperia
europejskie odpowiadają, że
albo nie mogą pomóc, albo...
nie chcą. Nie obchodził ich los
cesarstwa austriackiego, skupiły się na obronie własnych
interesów. Austriacka armia
pod Wiedniem (dowodzona
przez Polaka, Lubomirskiego), składała się wówczas z
niespełna 33 tysięcy żołnierzy.
Turecka nawałnica liczyła
sobie prawie dziesięć (!) razy
więcej. Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, jak potoczyłyby
się losy Europy, gdyby Sobieski olał dane cesarzowi słowo
i przyglądał się, jak muzułmanie wykańczają Austriaków
i wprowadzają na podbitym
terenie swoje rządy. Może,
gdyby nic nie robił i poczekał,
a potem ruszył na zmęczone
i osłabione wojska Mustafy,
zyskałby nowe terytoria dla
polskiego narodu, a potem
uczyniłby z niego największe
imperium w Europie, zbyt
mocne, by zaborcy wyciągali
ku niemu brudne łapska? A
może zwłoka i pozwolenie
armii tureckiej na podbicie
Austrii doprowadziłyby do ta-

kiego umocnienia się tej armii,
że pokonanie jej stałoby się
niemożliwe? Może, w obliczu
ówczesnej sytuacji geopolitycznej, bitwa pod Wiedniem
była faktycznie OSTATNIM
dzwonkiem, ostatnią szansą
na powstrzymanie imperialnych zakusów muzułmanów?
Sobieski nie zamierzał gdybać.
Dał słowo, więc postanowił
go dotrzymać. Widział, że
chrześcijańska cywilizacja jest
zagrożona, więc - gdy tylko
zakończyły się prowadzone
błyskawicznie przygotowania
- postanowił działać, zamiast
siedzieć na tronie, popijać
miód, dupczyć Marysieńkę i
odczytywać raporty o stratach
walczących stron. Ruszył na
Wiedeń, i choć jego wojska
pod względem liczebności
nie mogły się równać z armią
świetnie wyszkolonych, doskonale uzbrojonych islamskich
najeźdźców, rozbił tę armię w
proch, aż skuliła ogon i uciekła
w popłochu, dając sobie spokój
z krwawymi inwazjami na
chrześcijańską Europę - aż
do XXI wieku. Sobieski działał na pierwszej linii frontu,
osobiście dyrygując swoimi
wojskami, podczas gdy cesarz
Leopold spierdolił ze stolicy
własnego kraju zanim na dobre
zaczęła się walka, schował się
i czekał, aż Polacy ocalą jego
kraj za niego. Nic dziwnego, że
kiedy kurz opadł i stało się jasne, że Sobieski ocalił europejską cywilizację, kiedy kobiety
piszczały na jego widok, kiedy
szwedzka królowa w dowód

uznania nadała mu symboliczny tytuł króla świata, kiedy w
Rzymie zarządzono cały miesiąc uroczystości ku chwale
zwycięzców bitwy pod Wiedniem - cesarz Leopold, który
po prostu schował się, oddał
całe panowanie nad obroną
Wiednia Sobieskiemu i zamknął oczy, czuł się jak ostatnia szmata. To dlatego, zamiast
wiwatować, skakać z radości,
dziękować Sobieskiemu i jego
armii na kolanach - przyjął
polską delegację chłodno, nie
bawił się nie tylko we wdzięczność ale nawet w okazywanie
jej szacunku, i pozwolił sobie
nawet na uszczypliwości pod
adresem swoich wybawców.
Co więcej - Leopold nie dotrzymał umowy, i nie zagwarantował polskiej armii dawno
obiecanego prowiantu. Czyli
- Sobieski zobowiązał się do
zorganizowania armii, przebycia z nią setek kilometrów i
uratowania Austriakom dupy,
z narażeniem życia własnego
i swoich żołnierzy, Leopold
zobowiązał się, że ogarnie im
szamę i zagrychę. Sobieski
dotrzymał słowa. Cesarz austriacki - nie.

AKT DRUGI. Jest rok 1771.
Austria zawiera sojusz z...
Turcją. Rok później, w 1772
roku dochodzi do Pierwszego Rozbioru Polski. Wśród
rozbiorców... Austria. Kraj
ocalony przez Polaków. Kiedy
reszta krajów wypięła się na
oblężony Wiedeń, na pomoc
ruszyli Polacy. 89 lat później
Austriacy podziękowali im za
to... bandycką kradzieżą ich
terytoriów. A potem kolejne
rozbiory. Aż do ostatecznego
odebrania niepodległości narodowi swoich wybawicieli.
Jedno z największych skur...
w historii ludzkości. Nic dziwnego, że wśród zszokowanych
żołnierzy polskich pod Wiedniem już wtedy głośno mówiono: ,,żeśmy niepotrzebnie
cesarza odsieczą wspomogli...
niechby ta (austriacka) pycha
do szczętu wyginęła!” Traktat
rozbiorowy podpisała cesarzowa Maria Teresa Habsburg,
wnuczka opisywanego wyżej
Leopolda. Według jednej z

Piętnaście dzienników wraca z Niemiec do Polski
Kiedy polska spółka kupuje spółkę z piętnastoma z
szesnastu dzienników regionalnych, politycy ogłaszają
koniec niezależności prasy w
Polsce. Bo jak spółka trafia z
niemieckich do polskich rąk
to kończy się niezależność,
wieszczy także „Gazeta
Wyborcza”.
Dotąd koronnym argumentem przeciw rządowej
ingerencji w repolonizację
mediów miał być fakt, że to
redakcje w Polsce tworzą
treści, a zagraniczny właściciel nie ma wpływu na to,
co ukazuje się na łamach.
Abstrahując już od tego, że
media lokalne niejednokrotnie dużo ściślej współpracują
nawet z lokalną władzą, bo
ich siłą są informacje bliskie
mieszkańcom, ich sprawy i
ich problemy, to właściciel
miał nie mieć znaczenia.
Teraz, kiedy nie mamy ustawy, ale to państwowa spółka
odkupuje od niemieckiej
Verlagsgruppe Passau Capital
Group Polska Press, właściciel zaczyna mieć kluczowe
znaczenie. To pewne, że to
koniec demokracji w Polsce
– ogłaszają politycy PO. Za

chwilę będziemy mieli w Polsce drugie Węgry – grzmią
publicyści „Wyborczej”.
Problem, w istocie, leży w
tym, że to nie prywatna, a
państwowa firma przejmuje
Polska Press.
Oczywiście, gdyby zakładać,
że to właściciel decyduje o
treści w danym medium, to
państwowa spółka mogłaby
cenzurować swój przekaz.
Pamiętajmy jednak, że
państwowa spółka za trzy
lata może trafić w inne ręce.
Takie ruchy zawsze niosą
takie ryzyko. Tak samo, jak
postawienie wszystkich sił na
media publiczne, telewizję i
radio, może się na politykach
zemścić, tak samo i wykup
Polska Press.

„

Ale to nie jest sedno krytyki
tej decyzji. Zarzuty o nacjo-

Bo jak spółka trafia z
niemieckich do polskich
rąk to kończy się niezależność, wieszczy także
„Gazeta Wyborcza”

nalizację polskiej gospodarki
podnosiły się już wcześniej.
Podobne larum podnosiło
środowisko prof. Leszka Balcerowicza także przy okazji
repolonizacji banku Pekao
S.A. czy wykupu Polskich
Kolei Linowych. Firmę przejął Polski Fundusz Rozwoju,
bank został odkupiony od
Włochów. Nie tak dawno
słyszeliśmy także o braku
zgody na całkowite wyprzedanie polskiego potentata na
rynku autobusowym – firmy
Solaris.
W patriotyzmie gospodarczym, najogólniej rzecz
biorąc, chodzi o to, żeby
wydawać pieniądze na polski
produkt, bo pomnażamy w
ten sposób nasz Produkt Krajowy Brutto. Z kolei sięgając
w sklepie po zagraniczne
produkty, przyczyniamy się
do zmniejszania rodzimego
PKB. To jeden z powodów,
przez które Polacy zarabiają
mniej niż pracownicy za
zachodnią granicą.
Jednak powiedzieć, że jest to
kupowanie polskich rzeczy,
to jak nic nie powiedzieć. Pojęcie to jest bowiem znacznie
szersze. Patriotyzm ekono-

miczny to także wiele innych
decyzji gospodarczych.
To także korzystanie z usług,
wybieranie firmy, która
zwycięża w przetargu czy
firmy kooperanta, który
wykona razem z nami projekt
lub dla nas zlecenie. Tak więc
patriotyzm ten nie dotyczy
wyłącznie konsumentów, ale
także firm czy urzędów i jednostek samorządu terytorialnego. Każdy z wymienionych
podmiotów może w swoich
decyzjach uwzględniać dobro
Polski. I dbać o to, by polskie
zostało w polskich rękach.
Podstawowym celem owego
działania jest powstrzymanie
odpływu kapitału za granicę.
Cały świat lobbuje dziś za
swoimi, nie za obcymi. Także
w branży medialnej. A kraje,
które najmocniej stawiają na
patriotyzm gospodarczy, to
właśnie te najbogatsze, jak
Japonia i Niemcy.
Dziś niewielu ma już
wątpliwości, że kapitał ma
narodowość. Tę lekcję przez
ostatnie lata odebraliśmy. I to
z tego względu ruch Orlenu
jest istotny.

autor: Fratria

wersji mało wiarygodnych
zresztą), gdy przyszło jej podpisywać traktat rozbiorowy,
zapłakała. O jejku, jejku. Bardziej bym się wzruszył, gdyby
napisano, że się zesrała.

AKT TRZECI. Jest rok 2002.
Kanał ,,Planete” emituje film
dokumentalny ,,Sułtan, czyli
władca”, nakręcony przez duet
niemieckich reżyserów - Angelę Volkner i Petera Bardehle.
Film dotyczy imperium Osmanów, opowiada też o bitwie pod
Wiedniem, w której polskie
wojska przesądziły o zwycięstwie nad armią Mustafy i na
kilkaset lat zatrzymały islamską inwazję na Europę. O czym
zapomnieli w swoim filmie
wspomnieć jego niemieccy
twórcy? O tym, że Polacy w
ogóle brali udział w tej bitwie.
AKT CZWARTY. Jest rok
2017. W Brukseli zostaje po
10 latach budowy otwarte
muzeum - Dom Historii Europejskiej. Zawiera półtora
tysiąca eksponatów i opowiada o setkach najważniejszych
wydarzeń w historii naszego
kontynentu. Znalazło się miejsce na krytykę chrześcijaństwa i państw narodowych
(Lenin wstaje z mauzoleum
i bije brawo, przybija high
five z Marksem), znalazło
się miejsce na przedstawienie
stalinizmu jako kontrastu
wobec nazizmu (bo przecież słowo KOMUNIZM w
negatywnym kontekście nie
przejdzie unijnym marksistom
przez gardło, więc trzeba się
ratować stalinizmem), znalazło się miejsce na podpisaniu
Piłsudskiego jako dyktatora,
nie znalazło się miejsce na
choćby wspomnienie o bitwie
pod Wiedniem, podczas której Polacy uratowali Europę
przed inwazją zabójczych muzułmanów, ani na wspomnienie o bitwie polsko-bolszewickiej, w której Polacy znowu
ocalili Europę, tym razem
przed falą komunizmu, która
miała ją zalać, zaczynając od
Polski. Polski opór w czasie
II Wojny Światowej skończył
się, zdaniem, twórców wystawy, w... październiku 1939.

Aha, jeszcze jedno. Budowa
tego ekskluzywnego gówna
kosztowała 55 milionów euro.
Również z polskich podatków.
AKT PIĄTY. Jest sierpień roku
2018. Władze Wiednia nie zgadzają się odsłonięcie (gotowego już) pomnika Sobieskiego,
w kolejną rocznicę Odsieczy
Wiedeńskiej. Powód? Pomnik
ma wydźwięk... antyturecki.
A jaki ma mieć, kur..., wydźwięk pomnik poświęcony
upamiętnieniu obrony europy
przed bandycką inwazją armii
tureckiej...? Gdyby w 1683
Sobieski ruszył na ratunek
Wiedniowi zaatakowanemu
przez Eskimosów, napierd... w
Austriaków śniegiem, pomnik
miałby wydźwięk antyeskimoski. Ale na Wiedeń i Europę
nie napadli Eskimosi, Indianie,
Hindusi, Marsjanie ani Klub
Miłośników Myszki Miki, tylko pierd... armia turecka. Więc
choćby się wszyscy lewacy i
marksiści tego świata zesrali,
to pomnik dotyczący Bitwy
pod Wiedniem MUSI mieć
w tym kontekście wydźwięk
antyturecki.
AKT SZÓSTY, SIÓDMY,
CZTERDZIESTY DRUGI i
DWUSETNY. Są już w trakcie pisania. Nawet jeśli lubisz
seks, nie dawaj się dymać
byle komu, szanuj się. Jesteś
Polakiem, jesteś Polką. To
zobowiązuje. Co możesz zrobić? Chciej. Wyciągaj wnioski.
Myśl samodzielnie. Weryfikuj
informacje zanim łykniesz
je jak młody pelikan. Nie
łykaj gotowców jak tabletek,
wyrób sobie własne poglądy.
Jeśli jesteś facetem, wyhoduj
sobie jaja. Jeśli jesteś kobietą,
poświęć w tygodniu dwie
godziny, które tracisz na ,,Barwy szczęścia” albo kolejny
głupawy teleturniej, który nie
daje ci nic oprócz rachunku za
stracony czas - na poczytanie
mądrej książki, na przykład
historycznej, nie polecanej
przez ,,Agorę”. Miej odwagę
nie chodzić zawsze za tłumem
tylko dlatego, że to tłum. To
jeszcze nie wszystko. Ale to
już bardzo dużo
Przysłane z iPhone’a.

Magda Umer nawołuje
Polaków na ulice
Jej dziadek, Wincenty, został
zlikwidowany na rozkaz Polskiego Państwa Podziemnego,
tuż po wojnie, za uciskanie
polskiej ludności i służalczość
wobec sowieckiego okupanta.
Jej ciotki - Wanda i Henryka
Umer - były komunistycznymi
działaczkami, zaangażowanymi w budowę komunistycznej,
socjalistycznej Polski.
Jej ojciec, Edward Umer,
funkcjonariusz UB, po wojnie
najpierw zajmował się zwalczaniem polskich patriotów
walczących z sowieckim okupantem, następnie był komunistycznym funkcjonariuszem
informacji wojskowej, osobą
wysoko postawioną w strukturach PRL.
Brat Edwarda i wujek Magdy
Umer - Adam Umer (występował pod nazwiskiem Humer) był przed wojną członkiem nielegalnej Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy, dążącej do
zniszczenia niepodległości Polski. W partii tej współpracował
z Ozjaszem Szechterem, ojcem
Adama Michnika. Po wojnie zbrodniarz stalinowski (tak jak
brat Adama Michnika - Stefan).
W odróżnieniu od Stefana, nie
zdążył jednak uciec z kraju
przed wymiarem sprawiedliwości i został w latach 90-tych
skazany za swoje zbrodnie i

torturowanie więźniów politycznych. ,,Stosował m. in. bicie
nahajką zakończoną stalową
kulką oraz drutem kolczastym
w piersi i krocze.” Jak pisała
WP: ,,Humer zatwierdził akt
oskarżenia wobec rtm. Witolda
Pileckiego, zamordowanego
następnie strzałem w tył głowy
w więzieniu mokotowskim w
Warszawie. Taka sama śmierć
spotkała też przedwojennego
polityka narodowego Adama
Doboszyńskiego, nad którym
Humer znęcał się ze szczególnym bestialstwem. Innego
narodowca - Tadeusza Łabędzkiego 9 czerwca 1946 r. zakatował na śmierć, a jego ciało
zostało następnie wywiezione
potajemnie z aresztu przy ul.
Rakowieckiej i zrzucone do
bezimiennego dołu śmierci na
warszawskiej „Łączce”. Adam
Humer osobiście torturował
również więźniów-księży, w
tym ordynariusza kieleckiego,
biskupa Czesława Kaczmarka,
któremu podczas pokazowego
procesu komuniści zarzucili
szpiegostwo.”
Dzisiaj Magda Umer histerycznie nawołuje Polaków do
wychodzenia na ulicę przeciwko pisowskiej reformie sądów.
Co w rodzinie to nie zginie.
Wysłane z iPhona S. Mączkowskiego
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Zacięta karuzela – 8 osób zatrzymanych
Funkcjonariusze łódzkiej
delegatury CBA zatrzymali
8 osób do sprawy tzw. mafii
paliowej. Tym razem chodzi
o uszczuplenia podatkowe
na kwotę 308 mln zł.
Kolejne osoby uzyskały status
podejrzanych w związku ze
sprawą dotyczącą działania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej tzw. mafii paliwowej w
latach 2013-2018. Postępowanie prowadzone jest wspólnie
przez kilka delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego
oraz Prokuraturę Regionalną
w Białymstoku.
Tym razem fun kcjonariusze łódzkiej Delegatury
CBA zatrzymali na terenie
kilku województw 8 osób,
wśród których znalazły się
osoby kierujące oraz pracownicy kilku spółek, w tym

zarejestrowanych na terenie
Niemiec i Wielkiej Brytanii,
zajmujących się fikcyjnym
obrotem olejem smarowym.
Dodatkowo jedna osoba została doprowadzona na ogłoszenie zarzutów z Aresztu
Śledczego w Białymstoku,
gdzie odbywa karę pozbawienia wolności związaną z
innym postępowaniem.
Wszystko wskazuje na to,
że w ramach funkcjonowania
tzw. karuzeli podatkowej kupowano olej smarowy przez
spółki zagraniczne od podmiotu krajowego, a następnie
sprowadzano go z powrotem
na teren RP. W efekcie tego
działania doszło do uszczuplania podatku VAT oraz podatku
akcyzowego na kwotę około
308 mln zł.
Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Re-

gionalnej w Białymstoku
zarzuty m.in. udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy
oraz narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności
Skarbu Państwa na kwotę
około 308 mln zł z tytułu
nieodprowadzonego podatku
VAT i akcyzy. Wobec czterech zatrzymanych, sąd na
wniosek prokuratury zastosował areszt tymczasowy na
okres 3 miesięcy. Natomiast
wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki
zapobiegawcze.
Są to kolejne działania
podjęte przez śledczych w
ostatnim czasie w tym wielowątkowym postępowaniu.
Licznik podejrzanych rośnie
- do tej pory zarzuty usłyszało
120 osób.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Fikcyjne faktury na 250 mln zł.
Dwaj biznesmeni pochodzenia wietnamskiego
zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Według
ustaleń śledczych wystawili
nierzetelne faktury VAT na
łączną kwotę 250 mln zł.
Zebrany przez śledczych z
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Łodzi materiał
dowodowy pozwolił na zatrzymanie 2 osób pochodzenia
wietnamskiego. Mężczyznę i

kobietę zatrzymano w Warszawie. Są właścicielami podmiotów zajmujących się obrotem
tekstyliami. Prowadzone postępowanie dotyczy podejrzenia wystawienia i obrotu
nierzetelnymi fakturami VAT
przez spółki funkcjonujące na
terenie „Wólki Kosowskiej”.
Zatrzymani według ustaleń
śledczych wystawili nierzetelne faktury na łączną kwotę 250
mln zł w okresie od 2012 do
2015 r. Wartość uszczuplenia
należności z tytułu podatku
VAT do chwili obecnej wynosi
ponad 40 mln zł.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury
Regionalnej w Łodzi, gdzie
usłyszeli zarzuty wystawiania
fikcyjnych faktur, posługiwania się nierzetelnymi dokumentami, prania pieniędzy
oraz pomocnictwa do oszustwa
podatkowego.
Dotychczas w sprawie
status podejrzanych uzyskały
64 osoby.
Prowadzący postępowanie
śledczy nie wykluczają powiększenia listy zatrzymanych i zarzutów.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Legalizacja pobytu za łapówki ukrócona
Wspólne śledztwo prowadzone
przez CBA i Straż Graniczną
oraz Prokuraturę Okręgową
we Wrocławiu doprowadziło
do zatrzymania siedmiu osób
uczestniczących w procederze legalizacji pracy i pobytu
cudzoziemców w zamian za
korzyści majątkowe.
Wrocławska Delegatura
Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi wspólnie
ze Strażą Graniczną oraz
Prokuraturą Okręgową we
Wrocławiu postępowanie dotyczące podejrzenia wręczania
oraz przyjmowania korzyści
majątkowych w zamian za
spowodowanie pozytywnego
rozpatrzenia wniosków o
zezwolenia na pracę i pobyt

cudzoziemców. W związku
z powziętymi ustaleniami
funkcjonariusze CBA zatrzymali cztery kobiety, w tym
dwie pracownice Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
główną specjalistkę w punkcie
obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu oraz osobę
uczestniczącą w przestępczym
procederze jako pomocnik
w jego organizacji. Ponadto funkcjonariusze Straży
Granicznej zatrzymali trzy
kobiety, w tym kierującą
działaniami zorganizowanej
grupy przestępczej. Czynności

przeprowadzono na terenie
Wrocławia i Sieradza.
Jak ustalili śledczy zatrzymane urzędniczki w 2019
roku przyjęły szereg korzyści majątkowych zarówno
w formie rzeczowej, jak i
pieniężnej, w zamian za pozytywne rozpatrzenie wniosków
o zezwolenia na pracę i pobyt
cudzoziemców.
Jednocześnie prowadzone
są przeszukania w miejscach
pracy oraz zamieszkania zatrzymanych.
Wszyscy zostaną doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie
usłyszą zarzuty.
Śledztwo jest rozwojowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Uszczuplenia należności Skarbu Państwa
na kwotę około 300 mln złotych
Kolejna osoba zatrzymana
w związku z postępowaniem
prowadzonym wspólnie przez
CBA i Prokuraturę Regionalną
w Białymstoku w związku ze
sprawą tzw. mafii paliwowej.
Tym razem funkcjonariusze
łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali suwalskiego
przedsiębiorcę Dariusza M.,
który pełnił w przestępczym
schemacie funkcję prezesa
zarządu i wspólnika spółki
zajmującej się odprawami
transportów paliwa oraz był
nieformalnym wspólnikiem
kolejnej spółki zajmującej się
obrotem paliwem w latach
2013 – 2015. Mężczyzna został zatrzymany w Gdańsku.
Jak ustalono w toku śledztwa
ściśle współpracował z założycielem i kierującym zorganizowaną grupą przestępczą,
który poszukiwany między-

narodowym listem gończym
ukrywa się w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich.
Zatrzymany mężczyzna
w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszał
zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
posłużenia się nierzetelnymi
fakturami na kwotę około 1,3
mld złotych oraz narażenia na
uszczuplenie i uszczuplenia
należności Skarbu Państwa na
kwotę około 300 mln złotych
z tytułu nieodprowadzonego
podatku VAT.
Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy
miesiące. Areszt może opuścić
po wpłacie 3 mln zł poręczenia
majątkowego.
Postępowanie dotyczące
działania tzw. mafii paliwowej
na terytorium RP w latach
2013-2018 prowadzone jest
przez kilka delegatur CBA –

białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską. Ustalenia
śledczych wskazują, że grupa
wprowadziła do obrotu, a
następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju
napędowego, oleju smarowego,
benzyny oraz oleju rzepakowego. Działalność ta odbywała
się z wykorzystaniem tzw.
znikających podatników oraz
buforów. Pomiędzy firmami
odbywał się fikcyjny obrót
paliwami. Wystawiano poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.
Działalność ta spowodowała
uszczuplenia w podatku VAT
na kwotę ponad 700 milionów
złotych.
Ponad 110 osób usłyszało do
tej pory zarzuty, z czego 13 jest
tymczasowo aresztowanych.
Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko
13 mln zł.

Zwalczanie korupcji to także
prewencja, edukacja i ochrona
Międzynarodowy Dzień
Przeciwdziałania Korupcji
to doskonała okazja aby zaprezentować nową publikację CBA oraz przypomnieć
o tym, że Biuro nie tylko
walczy z korupcją, ale także
jej zapobiega.
Od 17 lat, dnia 9 grudnia,
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania
Korupcji, który został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych nr 58/4 z dnia
31 października 2003 roku i
upamiętnia ratyfikację przez
Państwa – Strony Konwencji
Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9 - 11
grudnia 2003 roku w Meridzie
w Meksyku.
W tym dniu Centralne Biuro
Antykorupcyjne zaprezentowało nową publikację pn.
„Wytyczne antykorupcyjne
dla administracji publicznej w
zakresie jednolitych rozwiązań
instytucjonalnych oraz zasad
postępowania dla urzędników
i osób należących do grupy
PTEF”, która powstała w ramach realizacji dwóch działań
Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata
2018–2020.
Wydawnictwo kierowane
jest do kadry kierowniczej i
pracowników administracji
publicznej. Ideą wytycznych
jest połączenie dwóch kluczowych elementów skutecznej
prewencji korupcji, czyli odpowiednich przepisów i rozwiązań organizacyjnych oraz
właściwych ludzkich postaw.
Zgodnie z zaleceniami CBA
zapewnienie realizacji zadań
z zakresu przeciwdziałania
korupcji wymaga:
a Zaangażowania kierownictwa.
a Przeprowadzenia oceny
ryzyka korupcyjnego.
a Utworzenia w instytucji stanowiska pracownika do spraw
przeciwdziałania korupcji.

Obligatoryjnych i cyklicznych szkoleń zarówno kadry
kierowniczej, jak i pracowników.
a Opracowania i realizacji polityki prezentowej, włączając
w nią rejestr korzyści.
a Skutecznej i systematycznej
samooceny oraz monitorowania zagrożeń korupcyjnych.
a

Polityka antykorupcyjna danego urzędu powinna zaimplementować wszystkie
proponowane komponenty i
traktować je jako całość.
Publikacja podkreśla istotę
podnoszenia świadomości
urzędników w zakresie zasad
etyki, kultury organizacyjnej oraz etosu zawodowego.
Wskazuje sposób postępowania w przypadku konfliktu
interesów oraz zagrożenia
korupcyjnego.
Osobny rozdział publikacji
stanowią rekomendacje dla
osób pełniących najwyższe
rządowe funkcje wykonawcze na poziomie krajowym/
centralnym w zakresie zasad
postępowania w sytuacji zagrożenia korupcyjnego.
Zadaniem CBA jest nie tylko wykrywanie i zwalczanie
przestępczości korupcyjnej
i ekonomicznej, ale także,
a może przede wszystkim,
zapobieganie nieprawidłowościom oraz ochrona instytucji
państwowych przed potencjalnymi szkodami.
Biu ro prowad z i szereg
działań o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym,
współpracując w tym zakresie
z instytucjami krajowymi i
międzynarodowymi. Do tej
pory CBA wydało ponad 60
publikacji, które są udostępnione w formie e-booków na
stronach internetowych cba.
gov.pl oraz antykorupcja.gov.
pl. Tylko w ostatnim czasie
wydano kolejny numer ,,Przeglądu Antykor upcyjnego”
oraz ,,Wytyczne w zakresie
tworzenia i wdrażania efek-

tywnych programów zgodności (compliance) w sektorze
publicznym”.
CBA prowadzi także szkolenia antykor upcyjne. Do
tej pory w 1240 szkoleniach
stacjonarnych wzięło udział
blisko 60 tys. osób. Szkolenia
przeprowadzono między innymi dla kadry kierowniczej:
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu w Białymstoku, Polskiej
Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,
Rządowego Centrum Legislacji czy Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.
Kontynuowane są szkolenia
online dostępne na bezpłatnej,
internetowej platformie pod
adresem http://szkoleniaantykorupcyjne.edu.pl/. Od początku jej funkcjonowania szkolenia ukończyło ponad 230 tys.
osób. Na platformie dostępne
są 3 moduły szkoleniowe w
dwóch wersjach językowych.
Została ona zaprezentowana
na 66. Posiedzeniu Plenarnym Grupy Państw Przeciwko
Korupcji (GRECO), a także
na forum Komisji Europejskiej i na seminarium Biura
Narodów Zjednoczonych ds.
Narkotyków i Przestępczości
(UNODC) poświęconym polityce prospołecznej organów
ścigania i technikom szkoleniowym. Platforma stała się
także wzorem dla szkoleń
e-learningowych zorganizowanych przez Narodową
Jednostkę Antykorupcyjną
Słowacji (NAKA).
W trudnym czasie pandemii
COVID-19, CBA wspólnie z
kilkunastoma Gminami na
terenie całego kraju zorganizowało dla dzieci uczących się
zdalnie, konkurs ,,Co to znaczy być uczciwym?’’. Miał on
na celu ukazanie postrzegania
uczciwości przez dzieci oraz
promowanie idei uczciwości
i etycznego postępowania poprzez upowszechnianie twórczości dzieci.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Uderzenie CBA w mafię paliwową
Posługiwanie się nierzetelnymi fakturami na kwotę
około 1,3 mld zł – to jeden z
zarzutów który usłyszała kolejna osoba zatrzymana przez
CBA do sprawy tzw. mafii
paliwowej.
Funkcjonariusze łódzkiej
Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego kontynuują
czynności w związku ze śledztwem dotyczącym działania
,,mafii paliwowej” na terytorium RP w latach 2013-2018.
W związku z tą sprawą zatrzymano na Mazowszu kolejną
osobę. Tym razem to obywatel
Łotwy, syn założyciela i kierującego zorganizowaną grupą
przestępczą, który ukrywa się

w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich.
Zatrzymany w przestępczym schemacie pełnił funkcję
prezesa zarządu oraz udziałowca spółki zajmującej się
obrotem paliwem w latach
2013 – 2015.
Mężczyzna w Prokuraturze
Regionalnej w Białymstoku usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej, posłużenia się
nierzetelnymi fakturami na
łączną kwotę około 1,3 mld
złotych oraz narażenia na
uszczuplenie i uszczuplenia
należności Skarbu Państwa na
kwotę około 300 mln złotych
z tytułu nieodprowadzonego

podatku VAT.
Decyzją sądu zatrzymany
przez CBA najbliższe trzy
miesiące spędzi w areszcie.
Jest to kolejny wątek dużego
postępowania prowadzonego
przez kilka delegatur CBA,
w którym zarzuty usłyszało
łącznie 110 osób. Ustalenia
śledczych wskazują, że grupa
wprowadziła do obrotu, a
następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju
napędowego, oleju smarowego,
benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także
poświadczające nieprawdę
faktury VAT i dokumentację
księgową.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Kontrola w spółce Gaz-System
Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie w dniu
21 października 2020 r. rozpoczęli kontrolę w spółce Operator
Gazociągów Przesyłowych
Gaz-System S.A. pn. „Kontrola
określonych przepisami prawa
wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w
przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych
oraz rozporządzania mieniem
przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System S.A.
w latach 2012-2016, w związku

z inwestycją na rozbudowę węzła Rembelszczyzna
Kontrolowana spółka jest
krajowym operatorem systemu
przesyłowego na terenie Polski,
odpowiedzialnym za przesył
gazu ziemnego, co stanowi o jej
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
Kontrola dotyczy realizowanej w latach 2012-2016 inwestycji na rozbudowę węzła Rembelszczyzna w ramach budowy
gazociągu wysokiego ciśnienia.
Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji

zmian wprowadzonych do opisanego zamówienia, zarówno w
postaci rozwiązań zamiennych,
jak również zawierania dodatkowych umów w trybach pozaprzetargowych. Działania CBA
zmierzać będą do ustalenia, czy
powyżej opisane działania mogły doprowadzić do powstania
szkody w wielkich rozmiarach
po stronie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System
S.A. Przewidywany czas trwania
kontroli to 3 miesiące. Okres ten
może zostać jednak przedłużony
o kolejne 6 miesięcy.
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XX lecie nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
Nie być bezimiennym… czyli
XX lecie nadania imienia
Zespołowi Szkół Technicznych
w Grodzisku Wielkopolskim
Nasz Patron Eugeniusz Kwiatkowski

Grudzień 2020 roku dla Zespołu Szkół Technicznych
w Grodzisku Wlkp. to czas
szczególny, i nie chodzi tu
wcale o wyjątkowe okoliczności związane z pandemią.
Pokonywanie przeszkód to
nasza specjalność, takiej postawy wobec rzeczywistości
uczy nas Patron – Eugeniusz
Kwiatkowski.
Ten racjonalista, pragmatyk
i wizjoner nie jest tylko postacią z wyblakłych kart historii,
to autorytet dla współczesnego
pokolenia. Był autorem koncepcji handlu morskiego, przyczynił się do rozwoju polskiego przemysłu chemicznego,
wpłynął na umocnienie niezależności gospodarczej Polski.
W latach 1935 – 1939 to wiceminister i minister skarbu.
Nie przywiązywał wagi do
barw politycznych, przede
wszystkim widział silną „biało
– czerwoną” i dlatego wybierał
dialog, bo on prowadzi zawsze
do „budowania”.
To wszystko przypomniała
nam w swojej wypowiedzi
– na uroczystości XX lecia –
wnuczka E. Kwiatkowskiego
– Pani Julita Maciejewicz –
Ryś , która była honorowym
gościem jubileuszu. Wspominała polityka, reformatora,
ale przede wszystkim dziadka,
członka rodziny, człowieka
wrażliwego i pełnego ciepła.
Obecnie mija 20 lat od momentu nadania imienia Szkole,
trzeba ten fakt uczcić i zrobiliśmy to dzięki kreatywności
i pomysłowości młodzieży,
która nigdy nas nie zawodzi,
co najwyżej zaskakuje dorosłych. Jeden z wychowanków
przywołał słowa H. Forda:
Patrząc zawsze przed siebie,
myśląc o tym, jak zrobić jeszcze
więcej, osiągniesz stan umysłu,
w którym nie ma rzeczy niemożliwych.
Oddał w tym stwierdzeniu
wszystko, co wydarzyło się w
ostatnich miesiącach, a co było
wyrazem naszej jubileuszowej radości i potwierdzeniem

wiary w ideały, którym służył
Nasz Patron.
Mnogość przedsięwzięć,
zaangażowanie uczniów i opiekunów napawa optymizmem
i pokazuje, że w „Różowej”
duch pracy i rywalizacji nie
gaśnie NIGDY. Nie będziemy
gołosłowni, świadectw jest aż
nadto. Tym widomym jest element architektoniczny, który
pojawił się przed budynkiem
ZST – Ławka Patrona. Skonstruowano ją tak, aby służyła
odpoczynkowi, ale również
przywoływała wspomnienia –
czemu służy stosowna gablota.
Jeszcze w ubiegłym roku
szkolnym został rozstrzygnięty
konkurs na projekt „Ławka Patrona”. Jego zwycięzcą został
Patryk Krynojewski, obecnie
absolwent ZST, wyróżnienie otrzymali: Jakub Hercuń,
Klaudia Nowak i Mariusz
Nowak.
Przybliżanie wiedzy o Patronie to praca systematyczna,

100 km dla „Różowej”
z okazji 20-lecia
W czwa r tek 10 gr udn ia
2020r. punktualnie o godzinie 10.00 wspólnie uczniowie wraz z nauczycielami wychowania fizycznego
zdobywali k ilometry dla
Różowej z okazji święta
Dwudziestolecia Nadania
Imienia Szkole Eugeniusza
Kwiatkowskiego.
Ucz n iow ie n ie z aw ie dli jak zawsze, punktualnie
logowali się na classroom
i łączyli ze swoimi opiekunami. Z wybiciem godzina 10.00
wszyscy włączali aplikacje liczące odległość i ruszyli przed
siebie marszem, biegiem i na
dwóch kółkach.
Na „start” z różnych miejsc
naszego powiatu wstawiło się
126 uczniów Różowej,

Wy s t a r t o w a ł o 5 d r u ż yn - bieg, ma rsz i je dna d r u ż y na rowerowa .
Wspólnie zdobyliśmy w marszu i biegu 429,32 km + rowerzyści 144,80 km czyli w
sumie mamy 574,12 i jeszcze
6 km od pani Dyrektor Cichos dziękujemy – razem
580,12km.
Gratulacje dla wszystkich i
wielkie DZIĘKI !!!!!
Zwycięscy w biegu
a Ewa Lechman klasa ILT
- 10.82 km
a Krzysztof Komorowski II
D - 10.01 km
Zwycięscy marsz
a Dominika Drozdowska
1LT - 8.25 km
a Maksymilian Odważny II
D - 7,26 km

do czego przyczyniają się
specjalne lekcje. Dzięki nauczycielom historii powstał
okazały zbiór materiałów i
scenariuszy godzin wychowawczych, w roku jubileuszu
prace w tym kierunku szczególnie się zintensyfikowały.
Większość działań
przybrała formę zdalną, ale
wcale nie oznacza to obniżenia
poziomu konkursów i rywalizacji.
Szczególnie wybrzmiały
głosy wokalistów w ramach
konkursu „Ocalić od zapomnienia”. Przedsięwzięcie
odbywało się w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół
podstawowych i uczniów naszej szkoły. W pierwszej z
nich zwycięzcą została Patrycja Dalaszyńka, II miejsce
zajęła Nikola Kmiecik, III
miejsce - Marysia Kaczmarek. Na wyróżnienie zasłużyła Julia Piska. „Podium”
w szkole średniej wyglądało na-

stępująco: I miejsce Alicja Pasiciel, II miejsce Kamil Koska,
III miejsce Paulina Kuleczka,
wyróżnienie dla Nikoli Koski.
„XX wierszy na XX lecie
nadania imienia Szkole” to poetyckie spotkanie, na którym
nie zabrakło wzruszeń i refleksji. Wychodząc naprzeciw
zmieniającej się rzeczywistości, wiersze nie tylko polskich
twórców wybrzmiały na spotkaniu. Można było posłuchać
– w oryginale – Goethego,
Puszkina i Szekspira. Dzień
dzisiejszy stawia na naszej
drodze przyjaciół mówiących
po niemiecku, rosyjsku, ukraińsku i w języku angielskim,
dlaczego nie sięgać po literaturę
tych narodów? Niezwykłym
akcentem była prezentacja
dwóch autorskich tekstów
uczennicy Zuzanny Torby,
takie talenty też drzemią w
naszych wychowankach...
Sporo zachwytów wzbudził
jubileuszowy konkurs „Muzyka na językach”. Pokazał nie
tylko wokalne możliwości,
ale również predyspozycje
językowe, co więcej, nadesłane wykonania wzbogacone
były w oryginalne pomysły
na scenografię, rekwizyty i
charakteryzację. Wyobraźnia
nie ma granic... tak, jak język
i muzyka…. Zwycięzcy to:
I miejsce Alicja Pasiciel, II
miejsce Julia Staśkowiak (
uczennice ZST Grodzisk),
III miejsce Natalia Pawicka
(uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Grodzisku). Obok
kategorii solistów w konkursie
nagrodzono również zespół,
zwycięzcy to Family Band z

Egzamin próbny klasa 2E
Technik Ekonomista

W dniu 9 grudnia 2020r. odbył
się egzamin próbny klasy 2E
Technikum Ekonomicznego.
Egzamin składał się z części
pisemnej i praktycznej. Część
pisemna odbyła się w formie
testu z wykorzystaniem elektronicznego systemu moodle.
Część ta trwała 60 minut i
składała się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z
których jedna odpowiedź była

poprawna. Część praktyczna
egzaminu polegała na wykonaniu zadania praktycznego
w programie finansowo-księgowym, czego rezultatem
końcowym była przygotowana
dokumentacja.
Egzamin został przeprowadzony stacjonarnie w pracowniach informatycznych przez
Krystynę Kosicką, Renatę
Węsierską i Renatę Wróbel.

Renata Wróbel

ZST w Grodzisku.
Przysłowiowym strzałem w
dziesiątkę okazała się rywalizacja „ Kroki dla Różowej
na XX lecie”. Pierwotnie zakładano przejście i przebiegnięcie 100 km, rzeczywistość
przerosła najśmielsze oczekiwania. Dzięki inicjatywie
uczniów – Macieja Stawińskiego i Cezarego Dziedzica
– cała akcja odbywała się
na żywo. Uczniowie dzięki
aplikacjom pokazywali swoje
dokonania, zliczali kilometry,
które przeszli lub przebiegli. Dało to możliwość śledzenia wysiłku wszystkich
i każdego z osobna (nierzadko
motywatorem byli „czworonożni kompanii”…). Inicjatywa okazała się świetną
zabawą, a efekt? Pokonanych
429,32 km oraz przejechanych
na rowerze 144,8 km!!! Znowu
zadajemy kłam obiegowym
opiniom, że młodzież zamieniła ruch na wygodną kanapę.
A wszystko, by uczcić nasz
jubileusz! Zwycięzcami są
wszyscy, którzy wzięli udział
w tej inicjatywie – gratulujemy!.
„Różowa” sportem stoi – o
tym nikogo przekonywać nie
trzeba, to po prostu widać w
rankingach, nie mogło więc
zabraknąć sportowych konkurencji w ramach obchodów
naszego święta.
Konkurs wyciskania sztangi, to oczywiście konkurencja
dla silnych i wytrzymałych.
Do tego grona zaliczyli się
zwycięzcy: I miejsce Filip
Fórmaniak, II miejsce Jakub
Wysocki, III miejsce Adam

Kurek. Na wysokim poziomie
stała rywalizacja w tenisie
stołowym, wzięło w niej udział
35 uczestników. Z tego grona
najlepsi okazali się: I miejsce Karolina Drozdowska,
I I m iejsc e I zab ela Woźna, III miejsce Dominika
D r oz d owsk a ; o dp ow ie d nio w kategorii chłopców:
I miejsce Tomasz Nowak, II
miejsce Cezary Dziedzic, III
miejsce Marcin Nowak.
W bezpiecznych warunkach
odbył się również marsz na
orientację z symbolicznymi
2 0 pu n k t a m i na X X le cie. Uczn iowie pracowali z mapą i musieli wykaza ć się jej z najomością ,
a to w dobie GPS -u nie zawsze
jest oczywiste. Dobra zabawa,
pobyt na świeżym powietrzu
i poczucie dobrze wykonanego
zadania zawsze jest satysfakcjonujący.
Ostatnie przedsięwzięcie,
które rozstrzygnęło się zaledwie kilka dni temu, to
finał Olimpiady Wiedzy o
Sporcie, Kulturze Fizycznej
i Zdrowiu. Z powodu dużej
liczby chętnych (43 uczniów)
konkurs został podzielony na
dwie części: pierwszy etap
odbywał się zdalnie, natomiast
dla finałowej trójki rywalizację zorganizowano w Szkole.
I miejsce zdobyła Dominika
Drozdowska, II miejsce –
Mikołaj Szumny, III miejsce
– Weronika Rzepecka.
Doceniamy wysiłki młodzieży, dziękujemy im za
wspaniałe pomysły i zaangażowanie. Duma wypełnia
nasze serca i dlatego z taką
radością dzielimy się z Państwem naszymi dokonaniami.
Szczególnie teraz, kiedy marazm i przygnębienie czai się
każdego dnia. Społeczność
Zespołu Szkół Technicznych
daje odpór tej fali, pokazuje, że
działanie, radość i bycie razem
jest możliwe w każdej sytuacji
i warunkach. Tak każe nam postępować Ten, który nie tylko
wierzył w taką wizję świata,
ale ją kreował – Eugeniusz
Kwiatkowski – Nasz Patron.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wlkp.
Anna Matysiak

Marsz na orientację
W dniu 5 gr udnia 2020r.
uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych w Grodzisku
Wlkp. , którzy uczestniczą
w zajęciach Szkolnego Związku Sportowego odbyli marsz
na orientację. Zorganizowany
był na terenie Lasów Państwowych przez nauczyciela Marci-

na Łodygę .Hasłem przewodnim marszu było: Dwadzieścia
punktów na Dwudziestolecie
nadania imienia Szkoły. Po
ponad 3 godzinnym rajdzie
uczniowie wrócili do domów,
by powspominać sobotnią
przygodę na łonie natury.
Marcin Łodyga
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Rakoniewiccy Strażacy
z nowym wozem!
W dniu 22 grudnia 2020
roku do jednostki OSP
w Rakoniewicach trafił
fabrycznie nowy ciężki
wóz strażacki na podwoziu
SCANIA P360 z Bielska
Białej zabudowany przez
firmę WISS Wawrzaszek.

102. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
W niedzielę, 27 gr udnia
2020 roku obchodziliśmy
102 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Było to powstanie Polaków
mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, toczące się
na przełomie lat 1918–1919.
Polacy wówczas domagali
się powrotu ziem zaboru
pruskiego do Rzeczypospolitej, która umacniała swoją niepodległość. Powstanie
Wielkopolskie było jednym z
czterech zwycięskich zrywów
w dziejach Polski. Burmistrz
Rakoniewic dr Gerard Tomiak
wraz z Zastępcą Arkadiuszem Pawłowskim, złożyli
biało – czerwone wiązanki
na rakoniewickim rynku pod
pomnikiem Pamięci i Wolności oraz na rakoniewickim
cmentarzu, oddając cześć
poległym Powstańcom.
28 grudnia 2020 roku w Sali
Sesyjnej Urzędu Miejskiego
Rakoniewic, odbyło się również oficjalne wręczenie tablic
upamiętniających Powstańców
Wielkopolskich, które zostaną
umieszczone przy grobach
Powstańców znajdujących się
na terenie gminy, w celu ich
oznakowania. W spotkaniu
udział brali Burmistrz Rakoniewic dr Gerard Tomiak, Zastępca Burmistrza Arkadiusz
Pawłowski oraz zaproszeni
goście, którzy reprezentowali
rodziny Powstańców Wielkopolskich. W sumie do Urzędu

Miejskiego, w ramach trzeciej
tury naboru, złożono wnioski
o przygotowanie czterech tablic. Zachęcamy do dalszego

wnioskowania o wykonanie
tablic Powstańców Wielkopolskich w celu oznakowania
następnych grobów.

Stypendia za wyjątkowe osiągnięcia na rok 2021
Zapraszamy do składania wniosków o:
a stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
a stypendium w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Termin: do 29 stycznia 2021 r.
Miejsce składania: Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1,
kancelaria
Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce STYPENDIA
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Pawłowski nr tel. 509 611 340

Późnym popołudniem pod
remizę podjechał fabrycznie
nowy GCBA w eskorcie wozów z OSP Rakoniewice oraz
zaprzyjaźnionych jednostek
OSP Rostarzewo, OSP Jabłonna, OSP Grodzisk Wlkp. oraz
OSP Łąkie przy światłach rac,
huku petard, a także dźwięku
sygnałów. Tego samego dnia
pojazd został wprowadzony do
podziału bojowego jednostki
co oznacza, że bierze czynny
udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Pojazd ten
zastąpił dotychczasowe GBA
2,5/16 marki MAN zabudowany przez firmę Stolarczyk z
Kielc, który trafił do sąsiedniej
jednostki OSP Rostarzewo,
który zastąpi STARa 244.
Strażacy nie ukrywają radości,
było to pierwsze tak huczne
powitanie nowego wozu.
Nowy pojazd OSP Rakoniewice to SCANIA P360
GCBA 5/32, który posiada
zbiornik na wodę o pojemności 5 tysięcy litrów oraz 500
l. środka pianotwórczego,
wyciągarkę, działko wodno
-pianowe, zwijadło szybkiego
natarcia oraz armaturę pożarniczo- ratowniczą. Strażakom
z OSP Rakoniewice oraz OSP
Rostarzewo gratulujemy nowych nabytków, bezawaryjności oraz tyle samo powrót
co wyjazdów do akcji. W tym
ważnym dla strażaków dniu towarzyszyli im m.in. burmistrz
Rakoniewic dr Gerard Tomiak,
zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej Krzysztof
Wojtaszewski oraz druhowie
z zaprzyjaźnionych jednostek.
Wszyscy przyjechali do Rakoniewic z okolicznościowymi
życzeniami i upominkami.

Na zakup samochodu z
gminnego budżetu przekazano pół miliona złotych.
Drugie tyle pochodzi z rządowego programu. Zakup
auta dla jednostki OSP w
Rakoniewicach znalazł się

na liście ogólnopolskiego
programu finansowania służb
ratowniczych, który obejmuje
wsparcie finansowe z budżetu
państwa na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla jednostek OSP.
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Paweł Pawłowski z nagrodą
Złotego BohaterONa
m Trzciel
Paweł Pawłowski zdobył nagrodę Złotego BohaterONa
Publiczności w kategorii Nauczyciel. Wręczenie nagród
odbyło się 14 grudnia 2020
r. podczas gali BohaterONy
2020 im. Powstańców Warszawskich w Warszawie.
Nagroda ta ma na celu wyróżnienie osób i instytucji,
których działania w szczególny sposób promowały wiedzę

o historii Polski XX wieku
(lata 1918-1989) oraz edukację
historyczno-patriotyczną– w
roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Została ustanowiona również dla uczczenia pamięci o
uczestnikach walk o stolicę – z
okazji 75. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego.
Gratulujemy.
https://youtu.be/ Y5bqwNvWdnw

Wojsko tworzy rodzine

m Nowy Tomyśl
Z okazji 102 rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego w dniu 27
grudnia 2020 roku w Nowym

m Nowy Tomyśl
Strefa Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu wraz
z wojskową klasą 3C oraz
jej wychowawcą - Maciejem
Mendelem z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Zespole Szkół
Nr 1 w Nowym Tomyślu,
przeprowadziła dla dzieci
klas II Szkoły Podstawowej nr
2 w Nowym Tomyślu warsztaty online pt. ”Żołnierz bez
munduru”. Ich bohaterem był
niedźwiadek Wojtek - dzielny
żołnierz, który wraz z Armią
Andersa wędrował przez Bliski
Wschód i brał udział w bitwie
pod Monte Cassino.
Dzieci obejrzały poświęcony
im materiał filmowy i wysłuchały, przeczytanych przez
Weronikę Ratajczak, kilku
fragmentów książki „Wojtek
żołnierz bez munduru” autorstwa Elizy Piotrowskiej. Opowieści o niedźwiadku Wojtku
udokumentowane zostały zbiorem interesujących zdjęć, które
z pewnością wpłynęły na wyobraźnię młodych odbiorców.
Historia tego nietypowego
żołnierza odbiła się szerokim
echem nie tylko w Polsce,
ale również w świecie, np. w
Szkocji, we Włoszech czy w
Wielkiej Brytanii można zna-

P.H.U.

”MARKPOL”
61 442 3638

749,749,-

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

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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

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

Tomyślu i Opalenicy zostały
złożone wiązanki kwiatów
pod pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich przez delegacje Prawo i Sprawiedliwość
oraz Gazety Polskiej.

leźć pomniki tego niedźwiadka. Jednak gdyby nie wojsko,
ten żołnierz bez munduru nie
mógłby wykazać się swoją
odwagą i braterstwem. To
właśnie wojsko tworzy rodzinę, na której można polegać,
dzięki takim relacjom czuje
się wspólnotę i odpowiedzialność za drugiego człowieka.
W przygotowanym przez siebie filmie ze szkolenia o tym
właśnie starali się przekonać
swoich młodszych kolegów
uczniowie klasy mundurowej.
Dzieci mogły zobaczyć jak
wyglądają ćwiczenia na poligonach, zajęcia z musztry,
szkolenie taktyczne i strzeleckie, w których udział brała
klasa 3C.
Może w efekcie przeprowadzonych bardzo żywiołowo
i profesjonalnie warsztatów,
wśród ich uczestników znajdą
się i tacy, którzy przy wyborze przyszłej ścieżki zawodowej wezmą pod uwagę m. in.
służbę wojskową. Pozostaje
też mieć nadzieję, że przeprowadzone w ramach projektu:
”Wydarzyło się naprawdę”,
dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, warsztaty
utwierdziły młodych uczestników w przekonaniu, jak ważne
w życiu są odwaga, męstwo i
braterstwo.

Skup: złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż: materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

Kwiaty z okazji 102 rocznicy
Powstania Wielkopolskiego

nagrobki granitowe

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93
farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół,
wykonując wymianę opon, wyważanie kół
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda
będzie bezpieczna niezależnie od warunków
pogodowych.

Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie
Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007
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Centrum Tradycji i Kultury nagrodzone
Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiegoprzyznana dla najlepszego obiektu
architektonicznego w Wielkopolsce.
12 stycznia br. ogłoszone zostały wyniki Nagrody Architektonicznej Województwa
Wielkopolskiego (NAWW).
Nagroda przyznawana jest
najlepszym dziełom architektonicznym i ma na celu
promowanie wysokiej jakości
architektury krajobrazu kulturowego Wielkopolski. Ma
także na celu zwrócenie uwagi
na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu a także wspieranie rozwoju wartościowych
rozwiązań architektonicznych
i urbanistycznych.
O uznanie Sądu Konkursowego, pracującego pod przewodnictwem znanego śląskiego architekta Przemo Łukasika
walczyły obiekty i przestrzenie
publiczne z całej Wielkopolski. Spośród nominowanych
obiektów przyznanonagrodyw
4 głównych kategoriach: obiekt
architektoniczny, dom, wnętrze, przestrzeń wspólna.
W kategorii„Obiekt Architektoniczny” zwyciężył Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach z nowowybudowanymCentrum Tradycji i Kultury.
Koncepcję budynku opracowałarchitekt Piotr Bartosik
w ramach zespołu AK PB
Architekci, a następnie projekt budowlany wykonała
spółka APA ARCHES. Sąd

Konkursowy docenił fakt, że
„w zróżnicowanym otoczeniu
powstała nieoczywista, współczesna bryła dopełniająca
zastaną przestrzeń wyrazistym
akcentem w wyważony sposób. Bryła operująca na zewnątrz i wewnątrz skromnym,
spójnym i zdyscyplinowanym
językiem materiałów. Szklane
części elewacji w zaskakujący sposób pokazują odbicia
otoczenia, a wnętrze zaprasza
swoim czytelnym układem.
Nagroda została przyznana za skromność, wyczucie

przestrzeni i utworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni
wspólnej.”
Dynamiczna, niebanalna
sylwetka budynku Centrum
stanowi bez wątpienia jego
element wyróżniający, charakterystyczny, który ma szansę
przyczynić się do wzrostu
zainteresowaniaofertą kulturalną. Z pewnością będzie
pełnić funkcję nowego miejsca
spotkań dla mieszkańców,
a także przestrzeni do organizacji wydarzeń kulturalnych
i rozrywkowych.

Poza laureatami wyróżnionymi w 4 głównych kategoriach
przyznano nagrodę za najlepszy projekt zrealizowany przez
wielkopolskich architektów
poza naszym Województwem,
nagrodzono też wyróżniającego się Młodego twórcę.
Nagranie z rozstrzygnięciamożna obejrzeć na kanale
YouTube Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich:https://bit.
ly/3oHxYtc
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i nominowanym!

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

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

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

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
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TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20
PON-PT 8:00- 16:00
SOBOTA 8:00- 12:00

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
POWIATY-GMINY

AUTO PASZKOWSKI

18 stycznia 2021

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

biuro@zlom.poznan.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

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
NEGO
PRZEGLĄDY OKRESOWE
ICZ
HN
TEC
ICY
U
ŚN
ĄD

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00

PRZEGL
DO

GA

KAŻDEGO

LEGALIZACJA
GRATIS

Sprzedam lub wynajmę
lokal pod działalność gospodarczą
w centrum Rakoniewic

Kontakt: 601 700 138

840 919
ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 540 zł /tona
a blacha 340 zł/tona

a puszka 2,10 zł/kg

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

Wolsztyn ul. 5 stycznia 22
Rakoniewice ul. Pocztowa 26
Grodzisk Wlkp. ul. Bukowska 11

