P

DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ : POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN - GRODZISK
WLKP. - LUBOŃ - NOWY TOMYŚL - OPALENICA - ŚMIGIEL - STĘSZEW - SULECHÓW - WOLSZTYN - ZBĄSZYŃ - MOSINA - RAKONIEWICE - PRZEMĘT - SIEDLEC - LWÓWEK - DUSZNIKI - KOMORNIKI - GRANOStr.
1
WO - KARGOWA - PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA

OWIATY-GMINY
NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE

Nr 17 (552)

13.09.2019 - 28.09.2019

22 lata

BEZPŁATNY
ISNN 1733-4713

POWIATY-GMINY
ZATRUDNIMY

absolwenta

13 września 2019

studiów budowlanych

Izomet Piskorz
Spółka Jawna,
Niałek Wielki 110
tel. 68 384 25 18
biuro@izomet.pl

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

PROFESJONALNY PARTNER

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

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl
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

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

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

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

FIRMA BUDOWLANA SPRZEDA
ZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ
GOSPODARCZĄ
I SPRZĘT BUDOWLANO- SAMOCHODOWY

TELEFON 604 425 597
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MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

Autoryzowany
Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

Znajdź nas na: www.comland.pl

przeniesiony do poznania tel. 502 643 494
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WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH Str. 3
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ RAKONIEWICE W
NAJLEPSZY DWUTYGODNIK W POLSCE
RAMACH PROJEKTU:
BEZPŁATNY
Nr 17 (552) kompetencji cyfrowych mieszkańców
"Podniesienie
województw:
ISNN
1733-4713
lata
13.09.2019
- 28.09.2019
wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego"
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„Cyfrowe kompetencje mieszkańców Gminy Rakoniewice”
W ramach projektuOperacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących modułów szkoleniowych:
 „Rodzic w Internecie”
 „Mój biznes w sieci” www.rakoniewice.pl
wzbogacić
doświadczenie
Chcesz
„Moje
finanse swoje
i transakcje
w sieci”w zakresie obsługi komputera?
 „Działam w sieciach społecznościowych”
WEŹ UDZIAŁ
W BEZPŁATNYCH
SZKOLENIACH
 „Tworzę
własną stronę
internetową (blog)”
PRZEZ GMINĘ RAKONIEWICE W
ORGANIZOWANYCH
„Rolnik w sieci”
 „Kultura w sieci”.RAMACH PROJEKTU:

Szkolenia

"Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw:
wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego"
odbędą się
w następujących
miejscowościach:

„Cyfrowe kompetencje mieszkańców Gminy Rakoniewice”
W 2019:
ramach projektuOperacyjnego Polska Cyfrowa
na lata
2014-2020
Wrzesień
Październik
2019:
14-15 (sobota, niedziela)

- Jabłonna

5-6 (sobota,
niedziela)
Szkolenia będą prowadzone w ramach jednego z następujących
modułów
szkoleniowych: - Rakoniewic
16-17 (poniedziałek, wtorek) - Rakoniewice

 „Rodzic w Internecie”
23-24
wtorek) - Rakoniewice
 (poniedziałek,
„Mój biznes w sieci”
 „Moje finanse i transakcje w sieci”
Listopad
2019:
 „Działam w sieciach społecznościowych”
stronę internetową
(blog)”
9 - 10 „Tworzę
(sobota,własną
niedziela)
- Jabłonna
 „Rolnik w sieci”
18-19
wtorek) - Ruchocice
 (poniedziałek,
„Kultura w sieci”.

18-19 (sobota, niedziela)

- Jabłonna

7-8

- Rostarzewo

(poniedziałek, wtorek)

19-20 (sobota, niedziela )

- Ruchocice

21-22 (poniedziałek, wtorek) - Rakoniewice
Grudzień 2019:

25-26 (poniedziałek,
wtorek)
- Jabłonnamiejscowościach:
Szkolenia
odbędą się
w następujących
7-8 (sobota, niedziela )

- Ruchocice

Wrzesień 2019:
Październik 2019:
14-15
(sobota,
niedziela)
- Jabłonna
Podczas
szkolenia
przewidziany
jest poczęstunek
i obiadniedziela)
oraz każdy uczestnik
otrzyma komplet
5-6 (sobota,
- Rakoniewice
materiałów
szkoleniowych.
16-17
(poniedziałek,
wtorek) - Rakoniewice
18-19 (sobota, niedziela)
- Jabłonna
23-24 (poniedziałek, wtorek) - Rakoniewice
7-8 (poniedziałek, wtorek) - Rostarzewo
Nabór uczestników jest ciągły, aż do wyczerpania
limitu 240 osób. Warunek ukończone 25 la
Listopad 2019:
19-20 (sobota, niedziela )
- Ruchocice
9Szczegółowe
- 10 (sobota,informacje
niedziela) można
- Jabłonna
uzyskać w Urzędzie
Miejskim Gminy
pokój 22,
21-22 (poniedziałek,
wtorek) Rakoniewice
- Rakoniewice
lub telefonicznie:
lub e-mail: tszczygiel@rakoniewice.pl
18-19
(poniedziałek,61-29-365-39,
wtorek) - Ruchocice
Grudzień 2019:
25-26 (poniedziałek, wtorek) - Jabłonna
7-8 (sobota, niedziela )
- Ruchocice
Podczas szkolenia przewidziany jest poczęstunek i obiad oraz każdy uczestnik otrzyma komplet
materiałów szkoleniowych.
Nabór uczestników jest ciągły, aż do wyczerpania limitu 240 osób. Warunek ukończone 25 lat.
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Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
Marcin Kubiak 690 90 80 20

e-mail:biuro@skrecykling.pl
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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Po pierwsze, wesprzyjcie kampanię poprzez pomoc w rozpowszechnianiu materiałów wyborczych: szukamy dobrych miejsc i chętnych do pomocy przy zawieszenia banerów i plakatów (domy,
płoty, witryny sklepowe etc.). Wymiary banerów: 3mx1 oraz 2mx1, luźne plakaty w formatach B1 (poziome 1mx70cm) i mniejsze A2 (pionowe 40cmx60cm). Mamy nalepki na tylną szybę
samochodów (poziome 1mx33cm), to efektywna forma reklamy (nie utrudnia prowadzenia auta, nie niszczy szyby), a także wizytówki wyborcze. Są one do odbioru od poniedziałku w moim
biurze poselskim przy ul. Św. Marcin 43 (pon.-pt. 9.30-17.00) oraz przy ul. Dębickiej 19 na Pokrzywnie w Poznaniu (siedem dni w tygodniu 8.00-22.00, po uzgodnieniu telefonicznym, p. Marek
660-366-185). Na życzenie dostarczymy też do Państwa pod wskazany adres wszystkie materiały. Zamieście proszę mój baner na stronach internetowych lokalnych stowarzyszeń, w gazetkach
gminnych i mediach społecznościowych. Szukamy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim wolontariuszy.
Po drugie, aby skutecznie dotrzeć do wyborców potrzebuję środków finansowych. Istotne jest ich zebranie w ciągu najbliższych kilku dni, aby móc skutecznie prowadzić kampanię. Dlatego jeśli
chcecie pomóc w ten sposób nie odkładajcie decyzji na później. Zebranie środków już teraz, bardzo ułatwi mi prowadzenia kampanii. Nawet małe kwoty rządu 10-50 zł to cenne wsparcie. W
załączniku informacja z numerem konta oraz instrukcja dotycząca wpłaty.
Po trzecie, pomóżcie w promocji moich postulatów w mediach społecznościowych. Zawartości dostarczam na bieżąco, więc śledźcie i udostępniajcie posty z moich profili na Facebooku i Twitterze.
Moja strona internetowa www.bartlomiejwroblewski.pl zbiera więcej niż pozytywne oceny. Może warto pokazać ją znajomym?
W przypadku pytań i propozycji, proszę o wiadomość. Dziękuję za życzliwość, dziękuję za pomoc.
Łączę serdeczne pozdrowienia,
dr Bartłomiej Wróblewski LLM – Poseł na Sejm RP

Firma Usługowo–Handlowa
Krzysztof Adamek

Usługi Hydrauliczne
tel. 729 615 587

P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

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 a okna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

GMINA STĘSZEW
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Występ Andre – gwiazdy dożynek
Dożynki Gminne w Stęszewie
rozpoczęły się Mszą Świętą dożynkową w kościele w
Strykowie. Następnie korowód
dożynkowy przemaszerował
pod scenę główną gdzie nastąpiło przekazanie wieńców
przez delegacje wieńcowe.
Tradycyjny obrzęd dożynkowy
wykonał zespół”Korbolanki”.
Wieczorem na scenie wystąpiła Anna Jantar Cover a po
niej wystąpił zespół Efekt
czyli Biesiada Polska. Późnym
wieczorem odbył się koncert
gwiazdy wieczoru – Andre.
Dożynki zakończone zostały
zabawą taneczną z DJ-em. W
trakcie dożynek odbyły się
zabawy plenerowe jak: malowanie twarzy, modelowanie
balonów, bańki mydlane, tatuaże i inne zabawy.
F.G.

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

WULKANIZACJA I SERWIS OPON
ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 600 zł /tona
a blacha 450 zł/tona

a puszka 3,50 zł/kg

a makulatura 0,10 zł /kg

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

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

GMINA MIEDZICHOWO
VIII Przystanek Biblioteka VI Miedzichowski Rajd Rowerowy”
i Jabłonecka Powsinoga
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Dnia 10.08 br. odbył się kolejny już VI Miedzichowski
Rajd Rowerowy „Szlakiem
Niepodległości” zorganizowany przez Gminę Miedzichowo.

Stało się już tradycją, że
wraz z końcówką lata organizujemy Przystanek: Biblioteka! Tym razem wraz
z Sołtysem i Radą Sołecką,
KGW Kwiat Jabłoni, OSP
Jabłonka Stara i Urzędem
Gminy Miedzichowo zaprosiliśmy mieszkańców oraz
naszych czytelników do Jabłonki Starej na III Piknik
rodzinny i VIII Przystanek:
Biblioteka! Jabłonecka
Powsinoga.
Nazwa nawiązywała do zupełnie nowej formuły zabawy,
czyli podchodów. W różnych
miejscach wsi rozlokowanych
zostało sześć przystanków Sztuka, Przyroda, Muzyka
Świata, Bezpieczeństwo, Wioska Harcerska oraz Sprawny
Jak Strażak. Uczestnicy mieli
za zadanie odnaleźć je i jak
najlepiej wykonać zadania.
Zabawę rozpoczęliśmy o godzinie 14.30 na przystanku
Organizacja. Tutaj prym wiodły panie bibliotekarki, od których drużyny odbierały karty
uczestnika i garść informacji.
O zasadach przebiegu zabawy
i bezpieczeństwie informował
Wojciech Łotecki, który poza
organizacją, zajął się prowadzeniem imprezy. Potem
wszystkie drużyny ruszyły
w nieznane. Na Przystanku
Sztuka powitała je Pani Ewa
Stachowiak. Uczestnicy mieli
tu za zadanie wykonać prawdziwe kafle z gliny. Nie było
to wcale takie proste. Jednak
wszyscy spisali się na medal, a
małe dzieła sztuki, po tym jak
zostały już wypalone, można
było odebrać na pamiątkę. Z
przyrodą zaznajomili nas nasi
wierni przyjaciele z Nadleśnictwa Bolewice. Leśnicy
przygotowali zabawy dydaktyczne dla dzieci w postaci
układanek, rebusy przyrodnicze, zagadki związane z
rozpoznawaniem gatunków
drzew i grzybów.
Sprawny Jak Strażak Przystanek zorganizowała miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.
Tutaj drużyny musiały się
wykazać dużą sprawnością
fizyczną na torze przeszkód,
precyzyjnie wykonać rzuty
piłeczką do celu oraz napełnić
garnek wodą z węża strażackiego pod ciśnieniem z
autopompy. Choć zadania
wymagały wiele wysiłku,
drużyny radziły sobie z nimi
doskonale. Gdzieś przy polnej drodze znaleźć można
było, przystanek jedyny w
swoim rodzaju, czyli Muzykę
Świata. Odwiedziła nas bowiem dwójka rekonstruktorów
muzyki dawnej, Agnieszka
Michałowska i lutnik Damian
Dziaczyński, który zajmuje się budową i rekonstrukcją dawnych instrumentów.
Ubrana w średniowieczne
stroje para, pomagała zmagać
się z trudnymi zadaniami,
opowiadając o muzyce i niecodziennych instrumentach,
które ze sobą przywieźli. O
nasze bezpieczeństwoprzez
cały dzień dbali policjanci
z Posterunku Policji w Miedzichowie, którzy również
sprawdzali poziom wiedzy
uczestników z zakresu szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
Każdy chyba słyszał, czym jest
paintball, z pewnością jednak
niewielu miało wcześniej okazję postrzelać. Pod czujnym
okiem Panów Policjantów
można było więc ustrzelić
dzika (oczywiście takiego
namalowanego).

Przy wymarzonej pogodzie
uczestnicy zebrali się na placu
przed Szkołą Podstawową w
Miedzichowie . Po przeprowadzeniu formalności ponad
30-stu osobowa grupa rowerzystów pod opieką przewodników wyruszyła w trasę
prowadzącą z Miedzichowa
do Bolewicka poprzez lasy z
przystankami przy pomnikach
nawiązujących do odzyskania
niepodległości.
Uczestnicy po przyjeździe
do Bolewicka udali się na

odpoczynek i poczęstunek
przy Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym.
Pomimo długiej (ponad 35
km) i trudnej trasy prowadzącej przez lasy na twarzach

uczestników gościł uśmiech i
zadowolenie. Na zakończenie
wręczono wszystkim uczestnikom drobny upominek w
postaci światełka odblaskowego.

Dożynki Gminne 2019

Emocji było co nie miara.
Przystanek: MAŁA WIOSKA
HARCERSKA
Został przygotowany przez
harcerzy z Bolewic pod kierownictwem komendantki
hufca Pani Doroty Piechoty.
Na przystanku można było
wykazać się wiedzą harcerską
z zakresu :
a pierwszej pomocy,
a nazywania części wyposażenia namiotu,
a przygotowania zdrowego
napoju z wody, warzyw, owoców o ziół.
By zdobyć maksimum punktów, trzeba się było naprawdę nachodzić. Na szczęście
członkowie Koła Gospodyń
Wiejskich Kwiat Jabłoni, zadbali o to by nikt nie poczuł
głodu czy pragnienia. Każdy
uczestnik mógł podejść do
stolików, które stały w kilku
punktach wsi i poczęstować
się kompotem, babeczką lub
ciastem. Między przystankami, na samym placu Pani
Natalia Stachowiak, wytrwale
malowała dziecięce buźki,
zamieniając je w zwierzaczki,
księżniczki i wiele innych
bajkowych postaci. O 17.30
za kończyliśmy wszystk ie
konkurencje i rozpoczęło się
podliczanie punktów. W czasie, gdy organizatorzy toczyli
batalię z kartami, wszyscy
uczestnicy mogli posilić się
kiełbaską z ogniska lub grila.
W ramach występu niespodzianki, na scenie pojawił się
nowo powstały, ,,Jabłonecki
Chór”, który wyśpiewał znane
wszystkim ludowe piosenki
i przyśpiewki. Rozstrzygnięty został również konkurs
na książkę lata, w którym
przyznaliśmy sześć nagród,
rzecz jasna książek. Potem
nadszedł wyczekiwany przez

wszystkich moment – ogłoszenie wyników. Na każdym
z przystanków, można było
zdobyć maksymalnie 10 punktów. Ci, którzy mieli na tyle
sił w nogach, by szukać tych
bonusowych, musieli odnaleźć
ukryte pieczątki, czyli tak
zwane punkty kontrolne. W
zmaganiach brało udział 27
zespołów , z których 26 ukończyło zabawę. Dało to razem
120 aktywnych uczestników
konkursów przystankowych.
Po wyczerpujących zmaganiach i kilku dogrywkach wyłonione zostały trzy zwycięskie drużyny. Trzecie miejsce
przypadło w udziale drużynie
Żniwiarze, która otrzymała w
nagrodę podkaszarkę. Druga
nagroda w postaci głośnika
bezprzewodowego wraz z zestawem karaoke powędrowała
do drużyny Silna Noga, a na
szczycie podium znalazła się
drużyna Grochy, wygrywając 43’’telewizor. Dodatkowo
wszystkie dzieci biorące udział
w Przystanku: Biblioteka.
Jabłonecka Powsinoga, mogły
sobie wybrać nagrodę rzeczową (zabawki, książki, pomoce
edukacyjne).
Wieczorem rozpoczęła się
zabawa taneczna dla wszystkich, która trwała do białego
rana. Cała impreza nie mogłaby się odbyć gdyby nie wielki
wysiłek wszystkich organizatorów, mieszkańców oraz
sponsorów, którzy ufundowali
fantastyczne nagrody. Dlatego serdeczne podziękowania
kierujemy do Nadleśnictwa
Bolewice, firmy Komputronik
ze Lwówka, Dariusza i Renaty
Gasińskich, Roberta i Ewy
Moskal, Centrum Ogrodniczego Przemysława Tureckiego,
firmy Perek, firmy DREW
-PACK-TRADEX, Krzysztofa
Paszke,
Tomasza Ha ńćkowia ka,
KGW Kwiat Jabłoni, OSP
Jabłonka Stara, sołtysa i Rady
sołeckiej. Nie sposób zapomnieć o organizatorach przystanków, którzy profesjonalnie
i z wielkim zaangażowaniem
przygotowali swoje stanowiska. Wszystkim bardzo dziękujemy!!!
Dziękujemy wszystkim za
dobrą zabawę i powoli zaczynamy planować kolejny, dziewiąty już dziewiąty Przystanek: Biblioteka kolejny piknik
Współorganizatorzy: Sołtysa i Rada Sołecka Jabłonki
Starej, KGW Kwiat Jabłoni,
OSP Jabłonka Stara i Urząd
Gminy Miedzichowo.

W niedzielę, 1 września
2019 r. w Miedzichowie odbyły się Dożynki Gminne.
Jak co roku święto plonów
rozpoczęło się nabożeństwem w intencji rolników,
podczas którego nastąpiło
symboliczne przekazanie
chleba przez Starostów Dożynek Panią Annę Sałagaj
oraz Pana Roberta Stawińskiego na ręce ks. Marka
Krysmana i ks. Janusza
Pośpiecha.
Po Mszy Świętej sprzed Kościoła ruszył dożynkowy korowód poprowadzony przez
OSP Miedzichowo, Zespół
Śpiewaczy „Bolewiczanie”,
który wykonywał pieśni dożynkowe. W dalszej części
korowodu uczestniczyli Starostowie dożynek, delegacje
sołectw, które niosły wieńce
dożynkowe, przedstawiciele
władz oraz mieszkańcy Gminy Miedzichowo. Po dotarciu
korowodu na plac przy OSP
rozpoczęła się kolejna część
uroczystości, podczas której
na ręce Pana Wójta, ks. Proboszcza Parafii Miedzichowa
i Bolewic oraz Przewodniczącego Rady Gminy przekazano wieńce dożynkowe z 13
sołectw Gminy Miedzichowo.
Uroczystość dożynkową
poprowadził VitoWS, finalista Bitwy na głosy, który na
wstępie serdecznie powitał
mieszkańców, zaproszonych
rolników oraz gości. Wójt
Gminy Stanisław Piechota
wygłosił przemówienie skierowane do wszystkich rolników
gminy, w którym dziękował za
tegoroczne plony. Docenił trud
i ciężką pracę rolników oraz
wspomniał o warunkach, które
nie zawsze są dla gospodarzy
łaskawe. Pan Wójt nawiązał
również w swoim przemówieniu do 80 rocznicy wybuchu II
wojny światowej, gdzie krótko
przedstawił historię i życie
rolników podczas II wojny
światowej.
Obrzęd dożynkowy wykonali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Miedzi-

chowie, pod kierownictwem
Pani Anny Łuczak. W czasie
występów uczniowie poprosili starostów dożynek o wręczenie chleba dożynkowego
Włodarzowi Gminy – Wójtowi
Stanisławowi Piechocie, którym Pan Wójt symbolicznie
podzielił się z sołtysami oraz
zgromadzonymi mieszkańcami.
Część artystyczną uświetnił
również występ Zespołu Śpiewaczego „Bolewiczanie” pod
kierownictwem Pani Cecylii
Ślusarz.
Jak co roku podczas dożynek, odbył się już XVII Gminny Turniej Wsi. Do rywalizacji
o Puchar Wójta Gminy Miedzichowo stanęło 9 sołectw.
W tym roku zawodnicy
musieli zmierzyć się w konkurencjach takich jak: rzut
zmienianiem do celu, bieg w
worku, obieranie jabłka na

długość obierki, nalewanie
kubkiem wody do butelki oraz
rzut gumowcem na odległość.
Pierwsze miejsce w XVII
Turnieju Wsi zdobyli gospodarze tegorocznych dożynek
gminnych sołectwo Miedzichowo, II miejsce zajęło sołectwo Jabłonka Stara, a III sołectwo Bolewicko. Zwycięzcy
otrzymali nagrody pieniężne
oraz puchar Przechodni Wójta
Gminy Miedzichowo.
31 sierpnia br. roku odbyły
się również IV Wędkarskie
Mistrzostwa Gminy. Do rywalizacji nad zbiornikiem wodnym w Miedzichowie stanęło
20 uczestników. Zwycięzcą IV
Mistrzostw Gminy Miedzichowo został Pan Adam Łodyga z
Bolewic łowiąc 3,865kg. Drugie miejsce zajął Pan Tomasz
Witucki (Bolewice – 3,530kg.),
trzecie zaś Pan Paweł Riss
(Bolewice – 3,370kg.)
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Bus dla Domu Samopomocy Środki dla niepełnosprawnych
m Kościan
W imieniu Zarządu Powiatu
Kościańskiego, starostowie
Henryk Bartoszewski i Zbigniew Franek podpisali z Jackiem Nowakiem, Burmistrzem
Miasta i Gminy K rzywiń
umowę, w wyniku której Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu będzie miał
9 osobowy samochód do przewozu swoich podopiecznych.
Spotkanie podczas którego
podpisano umowę odbyło się
w Starostwie Powiatowym w
Kościanie w poniedziałek, 19
sierpnia 2019 roku.
W ramach umowy Zarząd
Powiatu Kościańskiego jest
realizatorem, pośrednikiem
dofinansowania otrzymywanego przez różne podmioty
z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu Wyrównywania Różnic
Między Regionami”.
Podpisana umowa zakłada,

że całkowita wartość zakupu
samochodu nie może przekroczyć 167 527,00 zł brutto, z
czego 80 000,00 zł (nie więcej
niż 60 % wartości zadania)
pochodzić będzie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 87 527,00 zł ze środków własnych gminy. Kwota
80 tys. złotych przekazana
zostanie Gminie Krzywiń w
formie refundacji, po uprzednim przedstawieniu faktury

Zarządowi Powiatu.
Poza środkami na samochód
powiat otrzymał kwotę ponad
5 tys. złotych na ,,Powiatowy
program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujący pracy w
Powiatowym Urzędzie Pracy”.
Kwota dofinansowania może
się jednak zwiększyć. Program
w całości realizowany będzie
przez Powiatowy Urząd Pracy
w Kościanie.

Małgorzata Durek nadal
dyrektorem ZSP
m Kościan
Zarząd Powiatu Kościańskiego powierzył na okres
kolejnych, pięciu, lat stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych
im. Franciszka Ratajczaka
w Kościanie, dotychczasowej dyrektor, Małgorzacie
Durek.
Spotkanie, na którym Starosta
Kościański, Henryk Bartoszewski wręczył dyrektorowi
szkoły dokument potwierdzający decyzję zarządu odbyło
się w piątek, 9 sierpnia 2019
roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie.
- Cieszę się, że mamy doświadczonego, bardzo dobrego
i sprawdzonego dyrektora
- mówił gratulując wyboru
Henryk Bartoszewski. Przede
wszystkim – podkreślił – cieszę się, że mimo tak trudnych
warunków, związanych m.in.
z tegorocznym, stanowiącym
wyzwanie, naborem zdecydowała się Pani aplikować o
to stanowisko i zdecydowała
się Pani na kontynuację dotychczasowej, dobrej pracy.
Życzę Pani szacunku współpracowników i uczniów oraz
wytrwałości na kolejnych 5
lat pracy.
Do życzeń i gratulacji przyłączyli się, obecni na spotkaniu: Zbigniew Franek, Wicestarosta Kościański i Sylwia
Sałacka, naczelnik Wydziału

Oświaty i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w
Kościanie.
Zgodnie z decyzją Zarządu
Powiatu Kościańskiego pani
Durek będzie dyrektorem
szkoły do 31 sierpnia 2024
roku. Małgorzata Durek jest
dyrektorem szkoły im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
od 1 września 2009 roku.
Pracę zawodową rozpoczęła
w 1985 roku na stanowisku

nauczyciela. Jest nauczycielem dyplomowanym, nim
rozpoczęła prace w Kościanie
pracowała w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. Posiada wykształcenie
wyższe, magisterskie. Ukończyła: studia podyplomowe w
zakresie organizacji i zarządzania w oświacie oraz studia podyplomowe w zakresie
przedsiębiorczości i nauczania
przedsiębiorczości.

Koniec remontu Ośrodka Wsparcie
m Kościan
Dobiega końca malowanie
Ośrodka Wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
na ulicy Gostyńskiej 52 w
Kościanie. W ramach prac
pomalowano ściany i sufity
we wszystkich biurach, salach
i kuchni. Odświeżono także
korytarz, gdzie położono tynk
żywiczny. Koszt remontu wyniósł prawie 12 tys. złotych
brutto. Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu przekazał na remont dotację w
wysokości 10 tys. złotych.
Pozostała kwota pochodziła z
budżetu powiatu.

Z dniem 1 października
wchodzi w życie ustawa
z dnia 31 lipca 2019 r. o
świadczeniu uzupełniającym
dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
Głównym celem ustawy jest
zapewnienie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji dodatkowych środków
finansowych, ze względu
na ponoszenie zwiększonych kosztów związanych z
pielęgnacją, rehabilitacją i
opieką medyczną. Świadczenie uzupełniające przyznawane będzie na wniosek
osoby uprawnionej składany
odpowiednio do organu
wypłacającego świadczenie
emerytalno-rentowe (KRUS,
ZUS, inne).
Świadczenie uzupełniające
będzie przysługiwało w
wysokości nie wyższej niż
500 złotych miesięcznie,
przy czym łączna kwota tego
świadczenia oraz finansowanych ze środków publicznych
(innych niż jednorazowe)
oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych,
z uwzględnieniem wyłączeń,
o których mowa w ustawie,
nie może przekroczyć 1.600
zł miesięcznie. – Do świad-

czenie emerytalno-rentowe
(KRUS, ZUS, inne).

czenia uzupełniającego będą
uprawnione osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły
18 lat i których niezdolność
do samodzielnej egzystencji
została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem,
przy spełnieniu pozostałych
warunków ustawowych.
Fakt posiadania orzeczenia o
niepełnosprawności nie daje
podstaw do przyznania prawa
do świadczenia uzupełniającego – informuje Danuta
Nijaka- radna powiatu
grodziskiego. Wspomniane
świadczenie przyznawane
będzie na wniosek osoby
uprawnionej, który ma być
składany odpowiednio do
organu wypłacającego świad-

Wnioski są już przyjmowane
w KRUS oraz ZUS. obecnie
emeryci i renciści, którzy nie
mają potrzebnego orzeczenia
mogą występować do KRUS
oraz ZUS o skierowanie
na badanie przez lekarza
rzeczoznawcę bądź komisję
lekarską. W tym celu należy
dostarczyć do wyżej wymienionych instytucji aktualne
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
leczącego – informuje radna.
– Osoba składająca wniosek
o świadczenie uzupełniające
musi ponadto złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa
do świadczeń pieniężnych
finansowanych ze środków
publicznych lub o posiadaniu
prawa do takich świadczeń,
wskazując nazwę organu
przyznającego oraz wysokość
przyznanych świadczeń.
Świadczenie uzupełniające
przysługuje od miesiąca, w
którym zostały spełnione
warunki wymagane do jego
przyznania, nie wcześniej
niż od miesiąca, w którym
zgłoszono wniosek o to
świadczenie.

Grant dla Boruji na pomoc pszczołom
Wieś Boruja z woj. wielkopolskiego jest beneficjentem
grantu, który na jej rzecz
przekazała działająca lokalnie
Fundacja Inspirator – laureat
konkursu realizowanego w
ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
Otrzymany grant mieszkańcy
wsi przeznaczyli na zasadzenie
640 roślin i utworzenie ogrodu
przyjaznego pszczołom oraz
na stworzenie murala przedstawiającego różne gatunki
kwiatów i pszczół. Realizację
projektu podsumowano podczas specjalnego wydarzenia
z udziałem Mariusza Silskiego
– Wicestarosty Wolsztyńskiego. Uroczystość odbyła się 10
września br. we wsi Boruja
przy nowo zagospodarowanej
przestrzeni, która będzie służyć wszystkim mieszkańcom.
Chcąc zachęcić mieszkańców wsi Boruja, by zrobili coś
wspólnie dla dobra swojej społeczności, a także dla pszczół,
Fundacja Inspirator z Poznania
przystąpiła do tegorocznej
edycji konkursu grantowego
„Z Kujawskim pomagamy
pszczołom” i została jego
laureatem. Mieszkańcy mocno
zaangażowali się w przygotowanie projektu, a radość
z otrzymanego grantu była
ogromna. Otrzymane środki
zostały dobrze wykorzystane.
Po szeregu spotkań z mieszkańcami ustalono plan działań, które miały przyczynić się
do poprawy warunków życia
pszczół, a także do integracji,
wspólnej pracy i zabawy.
W efekcie na niezagospodarowanym wcześniej terenie
przy wjeździe do wsi (ok. 190
m2) posadzono ponad 640
roślin pyłko- i nektarodajnych, z czego 150 podarowali
sami mieszkańcy, tworząc w
ten sposób wspólny ogród, o
który dbają wszyscy. Wspólnymi siłami zbudowano też
płotek wokół ogrodu i igloo
z wikliny dla dzieci. Postawiono też tablicę edukacyjną o roślinach przyjaznych
pszczołom. Bardzo aktywnie
we wszystkie prace włączyła
się Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich oraz lokalni
przedsiębiorcy. Dodatkowo

mieszkańcy brali udział w
tworzeniu specjalnego muralu
z różnymi gatunkami kwiatów
i pszczół, który zdobi „Pracownię Boruja”.
We wtorek, 10 września br.
odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu i podsumowanie
projektu. Furtkę do ogrodu
otworzyli Mariusz Silski –
Wicestarosta Wolsztyński
i Jacek Kolesiński – Wójt
Gminy Siedlec, przy udziale
Katarzyny Kardaszewskiej –
Sołtys wsi Boruja oraz wszystkich mieszkańców i gości. Na
uroczystość przybyli także
Bartosz Budych – Kierownik
Oddziału Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Hieronim Birk – Sekretarz Gminy
Siedlec.
- Grant, który otrzymaliśmy,
był dla mieszkańców wsi Boruja jak iskra, która roznieciła
chęć do wspólnego działania.
Dzięki ich zaangażowaniu niezagospodarowana do tej pory
przestrzeń przy wjeździe do
wsi została pięknie ukwiecona,
stając się jednocześnie cennym

źródłem pokarmu dla pszczół.
Mieszkańcy zyskali też miejsce, które będzie służyć całej
społeczności, gdzie dzieci
będą mogły się bawić, a dorośli spotykać po pracy. Podczas
realizacji projektu zadbaliśmy
też o edukację o pszczołach i
innych owadach zapylających
– mówi Agnieszka Zdunek z
Fundacji Inspirator.
O granty w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy
pszczołom” ubiegały się w
tym roku m.in. organizacje
pozarządowe, gminy, parki
narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania, jak np.
koła gospodyń wiejskich czy
rodzinny ogród działkowy
oraz inne podmioty, spełniające wymagania regulaminowe. Ostatecznie jury oceniło
217 wniosków, z których 13
otrzymało granty w wysokości 6.400 zł lub 12.000 zł,
w zależności od zak resu
zaplanowanych działań. Projekty finansowane z grantów
będą realizowane do listopada br.
Katarzyna Dytrych

KANDYDACI DO SEJMU
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Ludowcy odkryli karty KRUS na Dożynkach w Granowie
We wtorek, 3 września br.
na Placu Niepodległości
w Nowym Tomyślu przy
największym wiklinowym
koszu świata Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawiło swych kandydatów
do Sejmu w okręgu 38
(obejmuje obszar powiatów
chodzieskiego, czarnkowsko
trzcianeckiego, grodziskiego, międzychodzkiego,
nowotomyskiego, obornickiego, pilskiego, szamotulskiego, wągrowieckiego,
wolsztyńskiego i złotowskiego i do Senatu w okręgu 89
(obejmuje obszar powiatów
grodziskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, szamotulskiego i wolsztyńskiego) .
Prezentacji kandydatów dokonał Krzysztof Paszyk, Poseł
RP, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce, Przewodniczący
Sejmiku Wielkopolskiego V
kadencji .
W spotkaniu udział wzięli
Senator RP Jan Filip Libicki, Maria Galas /powiat nowotomyski/ – Radna Rady
Powiatu Nowotomyskiego,
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego w kadencji 2014-2018, Agnieszka
Linkiewicz-Mendel /powiat
grodziski/ – skarbnik Powiatu
Nowotomyskiego w kadencji
2015-2019, organizatorka półmaratonu grodziskiego, Józef
Kwaśniewicz /powiat szamotulski/ – Starosta Powiatu
Szamotulskiego poprzedniej
kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego, Jarosław Maciejewski
/powiat złotowski/ – Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj.

Wlkp. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Radosław Łanoszka / powiat szamotulski/ –
Przewodniczący Rady Powiatu
Szamotulskiego, Bartłomiej
Górny /powiat wolsztyński/
– Dyrektor Zespołu Szkół w
Buczu.
Cała lista kandydatów PSL
w okręgu 38.
1. Krzysztof Paszyk /powiat
obornicki/ – Poseł na Sejm
RP, Przewodniczący Sejmiku
Wielkopolskiego V kadencji
2. Błażej Parda /powiat pilski/ – Poseł na Sejm RP, ekonomista, przedsiębiorca
3. Tadeusz Teterus /powiat
czarnkowsko-trzcianecki/ –
Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego poprzedniej kadencji, Radny Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
4. Jarosław Maciejewski /
powiat złotowski/ – Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj.
Wlkp. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
5. Tomasz Kranc /powiat wągrowiecki/ – Starosta Powiatu
Wągrowieckiego
6. Marcin Piszczek /powiat
pilski/ – Radca prawny
7. Agnieszka LinkiewiczMendel /powiat grodziski/ –
skarbnik Powiatu Nowotomyskiego w kadencji 2015-2019,
organizatorka półmaratonu
grodziskiego
8. Józef Kwaśniewicz /powiat
szamotulski/ – Starosta Powiatu Szamotulskiego poprzedniej
kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Szamotulskiego,

9. Anna Korpik /powiat międzychodzki/ – była zastępca
wójta gminy Kwilcz, Wielkopolski Wicekurator Oświaty
2009-2010, przewodnicząca
Rady Powiatu Międzychodzkiego 2006-2010, w latach
2002-2006 radna Rady Powiatu Międzychodzkiego, dyrektor placówek oświatowych
w gminie Kwilcz 1994-2009.
10. Julian Hermaszczuk /
powiat chodzieski/ – Wicestarosta Chodzieski
11. Jolanta Lubińska /powiat pilski/ – b. dyrektor. ZS
im S. Staszica w Pile, b. dyr.
Wydziału Oświaty Starostwa
Pilskiego w Pile
12. Małgorzata Bejma /powiat wągrowiecki/ – Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urzędu Gminy w Wągrowcu
13. Lucyna Nawrot /powiat
czarnkowsko-trzcianecki/ –
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
14. Sławomira Król /powiat
pilski/ – Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej
Polskiej Oddział Terenowy
Pobórka Wielka
15. Daniel Sztych /powiat złotowski/ – Wicestarosta Powiatu Złotowskiego poprzedniej
kadencji, Radny Rady Powiatu
Złotowskiego
16. Maria Galas /powiat nowotomyski/ – Radna Rady
Powiatu Nowotomyskiego,
Przewodnicząca Rady Powiatu
Nowotomyskiego w kadencji
2014-2018
17. Radosław Łanoszka /
powiat szamotulski/ – Przewodniczący Rady Powiatu
Szamotulskiego
18. Bartłomiej Górny /powiat
wolsztyński/ – Dyrektor Zespołu Szkół w Buczu

Wyborczy PIS-bus
Dnia 28.08.2019r. PIS-bus
z kandydatami do sejmu z
listy Prawo i Sprawiedliwość okręgu wyborczego
nr 38 objechał 11 powiatów. Objazd rozpoczęto od
Wolsztyna.
Już o godz. 9:30 mieszkańcy
Wolsztyna, sympatycy Prawa
i Sprawiedliwości zgromadzili
się na wolsztyńskim rynku
przed Urzędem Miejskim. Na
spotkanie z mieszkańcami
przybył lider listy Krzysztof Czarnecki startujący z
pozycji nr 1, Maria Kardasz
startująca z pozycji 17 oraz
Krzysztof Błaszczyk startujący z ostatniego miejsca na
liście z pozycji 18. Każdy z
kandydatów przybliżył wyborcom swoją osobę. Lider
listy opowiedział o aktualnej
sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, o zmianach, które
już wprowadził rząd Prawa i
Sprawiedliwości oraz o tym,
czego jeszcze wyborcy mogą
się spodziewać po wyborach.
Po ciepłym przyjęciu PIS-bus

Dnia 25.08.2019r. w Granowie odbyły się Dożynki
Gminne, podczas których
Placówka Terenowa KRUS
w Grodzisku Wlkp. zorganizowała stoisko informacyjne.
Maria Kardasz - K ierownik PT KRUS w Grodzisku
Wlkp. wraz z pracownikami
udzielała zainteresowanym
rolnikom informacji na temat
ubezpieczenia społecznego
rolników i domowników, zasad
bhp w rolnictwie, możliwości
i warunków korzystania przez
rolników z rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników
KRUS oraz zasad zgłaszania
wypadków przy pracy rolniczej.
Podczas dożynek zaszczycił
rolników swoją obecnością
Krzysztof Czarnecki - Prezes
Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 38-Piła, który
został powitany i serdecznie
przyjęty przez wójta gminy
Granowo oraz panią kierownik
PT KRUS w Grodzisku Wlkp.
Pan Prezes skierował kilka
ciepłych słów do rolników z
okazji ich święta, a następnie
podkreślił ważną rolę jaką
pełni dla społeczeństwa ochotnicza straż pożarna. Następnie
Adam Minkowski - Dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS
w Poznaniu dokonał wręczenia

torby medycznej ufundowanej
przez Prezesa KRUS dla OSP
Granowo.
Stoisko informacyjne KRUS
było chętnie odwiedzane przez
przybyłych na dożynki rolników. Rolnicy brali udział w
trzech konkursach bhp. Pierwszy konkurs nosił nazwę: „Czy
znasz zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym?”.
Za udzielenie trafnej odpowiedzi można było wygrać wiertarkę, gaśnicę lub apteczkę.
Ponadto każdy z laureatów
otrzymał pas transportowy i
kamizelkę odblaskową. Drugi
konkurs dotyczył zapobiegania
chorobom układu ruchu. Laureaci tego konkursu otrzymali
wózek transportowy, zestaw

przeciwupadkowy do pracy na
wysokości oraz kask ochronny.
Ponadto każdy z laureatów
otrzymał taśmę antypoślizgową. Kolejny konkurs związany
był z problematyką „upadku
osób” w gospodarstwie rolnym. Pierwszy laureat tego
konkursu otrzymał pojemnik
na piasek z szufelką i taśmą
ostrzegawczą, a pozostali laureaci kask ochronny i taśmę
ostrzegawczą. Wszystkim laureatom konkurów gratulujemy
odwagi i wiedzy ze znajomości
zasad bhp w rolnictwie.
Dobra atmosfera dożynek
udzieliła się zarówno dorosłym jak i dzieciom, dla których KRUS ufundował skromne lecz ciekawe gadżety.

Dożynki Wiejskie w Słocinie
Dnia 31.08.2019r. odbyły
się Dożynki Wiejskie w
Słocinie. Dożynki rozpoczął
barwny korowód, który
przeszedł na boisko szkolne,
gdzie zgromadzonych gości
powitała sołtys Słocina p.
Katarzyna Lusina. Następnie przedstawiono bogaty
program artystyczny.
Podczas dożynek Placówka
Terenowa KRUS w Grodzisku
Wlkp. zorganizowała stoisko
informacyjne. Maria Kardasz - Kierownik PT KRUS
w Grodzisku Wlkp. wraz
z pracownikami udzielała
zainteresowanym rolnikom
informacji na temat ubezpieczenia społecznego rolników
i domowników, zasad bhp
w rolnictwie, możliwości i
warunków korzystania przez
rolników z rehabilitacji w
Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zasad zgłaszania wypadków przy pracy
rolniczej.
Stoisko informacyjne Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego cieszyło się powodzeniem wśród rolników.
Zorganizowano 2 konkursy
bhp dla osób ubezpieczonych
w KRUS. Pierwszy konkurs
dotyczył zapobiegania chorobom układu ruchu. Laureat tego konkursu otrzymał
wózek transportowy. Wylosowano również dwie dodatkowe nagrody dla osób, które
bezbłędnie odpowiedziały na

pytania konkursowe w postaci
zestawu przeciwupadkowego
do pracy na wysokości oraz
kasku ochronnego. Drugi
konkurs związany był z problematyką „upadku osób”
w gospodarstwie rolnym.
Laureat tego konkursu otrzymał pojemnik na piasek z
szufelką, a spośród pozostałych osób, które bezbłędnie
odpowiedziały na pytania

wylosowano 2 nagrody w
postaci kasków ochronnych.
Emocji i miłej zabawy nie zabrakło. Wszystkim laureatom
konkurów gratulujemy odwagi
i wiedzy ze znajomości zasad
bhp w rolnictwie.
Dobra atmosfera dożynek
udzieliła się zarówno dorosłym jak i dzieciom, dla których KRUS ufundował skromne lecz ciekawe gadżety.

Porzucek: Dotrzymujemy słowa
pojechał do Grodziska Wlkp.
W Grodzisku Wlkp. spotkanie kandydatów do sejmu
z mieszkańcami odbył o się o
godzinie 10:30. Do kandydatów dołączyła Danuta Nijaka
startująca do sejmu z pozycji
nr 8. Spotkanie odbyło się na
grodziskim rynku. Zebrani
zostali obdarowani chorągiewkami i gadżetami z logo PIS.
Padało wiele pytań, na które
każdy z kandydatów starł się

wyczerpująco odpowiedzieć.
Następnie o godzinie 11:30
PIS-bus zajechał do Nowego Tomyśla, gdzie wyborcy
entuzjastycznie przywitali
przybyłych niosąc flagę biało
-czerwoną. Głośno wyrażali
aprobatę zmian, jakich dokonał obecny rząd. Po powitaniu i serdecznej wymianie
zdań zaproponowano wspólne
zdjęcie. Z Nowego Tomyśla
PIS-bus udał się w dalszą trasę.

Przez ostatnie lata udowodni
liśmy, że potrafimy dotrzymać
słowa. Choć nasi konkurenci przewidywali załamanie
budżetowe, udało się wprowadzić kluczowe deklaracje
społeczne.
Program Rodzina 500+, przywrócenie niższego wieku
emerytalnego, wyższa pensja
minimalna to tylko te najważ-

niejsze. Jednocześnie obniżyliśmy czterokrotnie deficyt
budżetowy. Nie spoczywamy
na laurach. Na koniec przyszłej kadencji chcemy, aby
płaca minimalna w Polsce
została podniesiona do 4000
zł. Emerycka „trzynastka” ma
być rozszerzona. Tymczasem
nasi antagoniści zostali w
tyle. Nawet ich lider nie zna
dobrze programu wyborczego

opozycji. Jej wiarygodność jest
bardzo niska. Potrafią tylko
krytykować.
Za nami stoją konkretne osiągnięcia. Każdy kto bez emocji
porówna swój poziom życia
kilka lat temu z tym co ma dziś
jego rodzina, bez trudu dokona
za miesiąc dobrego wyboru.
Niech ten dobry czas dla Polski
trwa jak najdłużej.
MP

MUZYCZNE BRZMIENIA

Str. 10

POWIATY-GMINY
13 września 2019

Poznaniacy pamiętają Presleya
Jest coś w działalności
niektórych zespołów coverowych, co jednocześnie
jest trudnością (sposób
odwzorowania oryginału)
i pójściem na łatwiznę
(odpada proces twórczy nie trzeba martwić się o
tekst i muzykę), wystarczy
odtworzyć to co już jest...
Takie podejście jest o tyle
godne uwagi w świecie muzycznym, o ile pozwala na
to surowa krytyka (która
porównuje do źródła) i fani
oryginału (którzy wybaczą
wszelkie potknięcia, byle
tylko na żywo mieć namiastkę ukochanej muzyki
czy wykonawcy).
Znając powszechne próby
(mniej lub bardziej udane w
obszarze muzyki „odtwórczej”), wybrałem się z lekkim dystansem na „show”
Polskiego Presleya, Piotra
Skowrońskiego z towarzyszącą
mu formacją o znamiennej
nazwie „The King Friends”...
Show odbył się w rocznicę
śmierci Króla Popu dnia..... na
dziedzińcu Urzędu Prezydenta
Miasta Poznania przy Placu
Kolegiackim. Moje obawy
i wygórowane oczekiwania
estetyczne podpowiadały, że
póki co, z tym co miałem do
czynienia do tej pory to albo
niewystarczająca poprawność
warsztatowa, albo tandeta,
której merytorycznie nie sposób usprawiedliwić. Zawsze to
samo: niewystarczająco satysfakcjonujący wokal, uproszczenia harmoniczno melodyczne w ogólnym brzmieniu, braki
rzemiosła i sztuczność barwowa nasączona „prostackimi”
samplami, których tak pełno w
niezwykle popularnych u nas

klimatach Disco Polo. Ok...
Show się zaczął. Po pompatycznym wstępie wykorzystującym temat „Tako Rzecze
Zaratrusta” Ryszarda Strausa
- kto oglądał „2001 Odyseję
Kosmiczną” Stanleya Kubricka, wie o czym mówię - zespół
z właściwą sobie świadomością formy, wprowadził na
scenę oczekiwaną gwiazdę... I
tu doznałem po paru chwilach
muzyki i wysłuchania tego
konkretnego wokalu olśnienia
i kulturowego szoku. Z każdą
piosenką nie dowierzałem...
Nie dowierzałem...(!!!) W
pierwszej chwili myślałem,
że to nie polski wykonawca
- zero naleciałości polskiego
akcentu w angielskim języku,
piękne frazowanie, doskonała
ekspresja i barwa głosu, przy
ogromnej kulturze w zachowaniu szacunku do oryginalnych
wykonań Elvisa, nie popadając
jednocześnie w tak łatwą pułabkę parodii manieryzmów
Króla. Pan Piotr Skowroński
z niezwykłą, znaną tylko sobie łatwością i profesjonalizmem dał mi prztyczka w
nos. Bardzo indywidualna i
intrygująca osobowość oraz
fantastyczna charyzma, szybko
dała znać o sobie. Od razu! Bez
zbędnych ceregieli! Po pierwszych dżwiękach wołając w
duszach uczestników koncertu
„jeszcze, jeszcze, jeszcze!!!”.
To było święto niczym nie
zepsute. Uczta, w której nie
tylko najadłem się do syta,
ale i obsesyjnie analizowałem
składowe smaków tych wspaniałych dań by móc je kiedyś
odtworzyć jeszcze raz. Wielka
w tym m. in zasługa muzyków
w zespole, którzy towarzyszył
wykonawcy. Równe granie,
technika i precyzyjność w

eksponowaniu bardzo interesujących pomysłów czy kontrastów aranżacyjnych, oraz
zmian tempa przy dość skromnym składzie (klawisze, gitara
elektryczna, bas i perkusja), w
niczym nie odstawała jakością
od głównego solisty. Również
zaskoczony byłem jakością
nagłośnienia. I - de - a - lne.
W całości wyważone - selektywne w relacjach między
instrumentami i wokalem.
Nie uroniono ani kropelki
pysznych szczegółów jakimi
były błyskotliwe solówki grane
ot tak, na luzie, bez wymuszonego wysiłku czy oczekiwanego aplauzu od widzów. No
oczywiście jako „wisienka na
torcie” (jak mógłbym zapomnieć!) - to dwie przeurocze
wokalistki robiące za chórki.

Godne by były osobnej i pozytywnej recenzji. Powiem
wprost: bywam czasem na koncertach celebryckich gwiazd
płci pięknej polskiej estrady.
Niektóre z nich mogłyby się
od tych skromnych dziewczyn
nauczyć tego czym jest dykcja,
artykulacja i skutki świadomej
zabawy z doskonale opanowaną techniką emisji głosu
wymieszaną z nieprawdopodobną czystością świadomości
charmonicznej.
Brzmienie studyjne! O
mały włos, gdyby nie fakt
wnikliwych obserwacji tego
co dzieje się na scenie, (szczegółowe dostrzeżenie m.in.
rzetelnej i naturalnej ekspresji
wszystkich wykonawców na
tejże scenie oraz fantastyczna robota, na swój sposób
zaskakująca jak na polskie
warunki w tym konkretnym
przykładzie akustyków z Teatru Muzycznego w Poznaniu),
uwierzyłbym w to, że Piotr
Skowroński i jego muzyczna
grupa to pełen playback. Nic z
tych rzeczy. Rasowy, zachodni
koncert - chciało by się powiedzieć. Nie. To rodzimy produkt
- jak się okazuje najlepszy w
Europie o czym przed koncertem - przyznaję się bez bicia
- NIE WIEDZIAŁEM ! Piotr
Skowroński to rasowe zwierze
sceniczne, z ogromną kulturą
osobistą i dowcipem w zapowiedziach między piosenkami
dał się poznać nie tylko jako
znakomity piosenkarz, najlepszy interpretator coverów
Presleya ale przede wszystkim
uroczy i pełen skromności
człowiek, który doskonale
wie co robi na scenie, dając
wszystko z siebie do ostatniej
piosenki w koncercie poprzez
pasję, miłość i ogromny sza-

Powiedzieli co słyszeli
Elvis Aron Presley zmarł
w 1977 roku i w pierwszą
rocznicę śmierc znalezli sie
menadżerowie, którzy na
calym świecie przygotowali
koncerty z cyklu Memoery
of.. Ja dołączyłem do tego
grona, tej światowej śmietanki po 25 latach organizując w Poznaniu Dzień z
Presleyem

Także przenosi się jej do kuluarowych rozmów. Najlepiej jak
zacytuję ludzi, którzy byli na
tym koncercie i mają do przekazania swoje głośne myślenie.

Byl to rok 2002 Gdybym miał
śledzić mój dorobek producenta muzycznego i organizatora
imprez tematycznych dotyczących koncertów z Elvisem
Presleyem w roli głównej,
to nie zliczyłbym wzlotów i
upadków jakie przez te dwadzieścia lat przydarzyły mi
się. Co rok staram się zmieniać formułę występów - i nie
zawsze te pomysły trafiają na
żyzną glebę. chociaż wierni
słuchacze zachęcają mnie do
kontynuowania tych koncertów. Sam się sobie dziwie, że
jeszcze mi się chce operować
tym może dla niektórych
ogranym tematem.. Niby to
żaden wysiłek organizacyjny
dwa razy w roku ( w styczniu
i w sierpniu każdego roku)
zachęcić widzów i wykonawców do pójścia w sukurs z
repertuarem Presleya, bo ta
tak ograny i wielowarstwowy
temat, że powinno obie strony
zainteresować i pokusić się o
stworzenie porozumienia w
czasie i przestrzeni.Z mojej
perspektywy czasowej wiem,
że nie wszystko sprowadza
się do mianownika - udane,
ale nie zniechęcają mnie głosy
krytyczne - bo jakże ich nie
dosłyszeć i odgłosy pojawiają
się nie tylko w recenzjach.

Ten koncert to dla mnie piękne, niepowtarzalne przeżycia. Żyję tymi emocjami w dzień i w nocy. Jestem pod wielkim
wrażeniem Piotra Skowrońskiego ,
którego karierę śledzę od lat. Nie jest
imitatorem, jak sam powidział nigdy
nie dorówna Presleyowi, ale daje nie
tylko cząstke siebie, co widać i słychać
na każdym koncercie. Dziękuję Piotrowi
i muzykom, którzy nie tylko pięknie
śpiewają i grają, ale są prawdziwymi
fanami Elvisa. To się czuje jak oni do
tego materialu muzycznego podchodzą
z całą celebracją i poszanowaniem
pierowtnych wersji. Dobrze, że chociaż
dwa razy w roku dzieki Krzysztofowi
Wodniczakowi mamy okazję się spotkać
w tak licznym gronie i współnie przezywać repertuar jaki po sobie pozostawił
Elvis Presley.
Małgorzata Kosmala (fanka)

Wprowadzam rubryczkę, która
jest takim testem pozwalającym innym wypowiezieć się na
rzeczony temat, POWIEDZIELI, CO SŁYSZELI

16 sierpnia można świętować muzycznie
i sentymentalnie datę śmierci Elvisa
Presleya. Tak też zrobiono po raz dwudziesty w Poznaniu orgaanizzująć Dzień
z Presleyem albo Poznaniacy Pamietają
Presleya. Mniej ważna jest nazwa
bardziej skupiam się nad treścią, co wydodobywalo sie z garłla wokalisty Piotra
Skowrońskiego i towarzyszącego mu
zespołu The Kings Friends. Było przez
dwie godziny bardzo emocjonalnie i
wspomnieniowo. Wokalista ,śpewając
bez debiutanckiej tremy, stworzył show,
którego sie nie zapomina i pozostanie
na długo w pamięci i w naszych uszach.

Tak ciekawego wokalisty , w pewnien
sposób naśladującego Presleya (ale nie
jest imitatorem, co warto podkreslić!)
jesazcze nie spotkalem. Daje z siebie
wszystkie talenty jakie mudal Pan Bóg
i wykorzystuje je w jakże dobrym celu.
Po tak solidnej dawce „Presleyowskiej”
aż wstyd zapytać organizatorow, co
zaproponują słuchaczom w latach
nastepnych?
Krystian Wagay
( dziennikarz muzyczny).
Wraz z Terenią i moimi znajomymi
byliśmy bardzo zadowoleni z występu
„Elvisa Presleya”, czyli Piotra Skowrońskiego wraz z zespołem „The King’s
Friends”. Aż wstyd się przyznać, ale
przypomniały nam się młode lata (jak
ja się zestarzałem), gdzie na prywatkach
nie mogło zabraknąć utworów niezrównanego Elvisa. Wszystkie utwory
były nam bardzo dobrze znane więc
śpiewaliśmy razem z Piotrem. Chyba
większość widowni była z naszego
pokolenia i bardzo dobrze, bo „czuli” te
rytmy rocka i udowodnili to, spontanicznie tańcząc przed estradą. Brakowało
nam jednak takiego hitu jak „Love Me
Tender”. Ale i tak było wspaniale. Po
koncercie poszliśmy na kawę i wymienialiśmy się wrażeniami z występu.
Jednomyślnie stwierdziliśmy, że był
wspaniały. Dziękujemy za zaproszenia
i czekamy na następne.
Waldemar Kurowski (autor książęk
o poznańskiej gwarze).
Poznański nieformalny i, wygląda na
to, że nieliczny fandom Elvisa Presley’a,
któremu, jak mi się zdaje, przewodzi redaktor Krzysztof Wodniczak, znów stanął na wysokości zadania. Zdołał skłonić
o co najmniej dwa pokolenia młodszych
od Presley’a muzyków: utytułowanego
odtwórcę przebogatego repertuaru Elvisa – Piotra Skowrońskiego, znakomity
akompaniujący mu zespół The King’s
Friends oraz obdarzone bluesowymi

głosami Kingę i Anię jako chórek żeński
do wykonania dynamicznego, nieco
ponad godzinnego koncertu. Oddanie
hołdu jednemu z najważniejszych
muzycznych artystów XX wieku dokładnie w 42 rocznicę jego śmierci
było jednakże, jak na półmilionowe
miasto, raczej skromne. Bynajmniej
pod względem artystycznym. Mam na
myśli frekwencję; na dziedzińcu Urzędu
Miasta Poznania zebrała się wcale nie
międzypokoleniowa widownia licząca
ok. tysiąc osób. Ale aktywna! Nie było
tak jak w amerykańskiej stolicy bluesa
a zarazem kolebce rock and rolla - Memphis (Tennessee). Niestety.
Hieronim”Roni” Ścigacz (Jarocin).
Piękny i wspaniały występ, szalona
zabawa i roztańczona publiczność,
pobudzona przez Polskiego Elvisa.
Koncert to znane i lubiane przeboje
grane na światowym poziomie. Występ
Piotra Skowrońskiego jest dowodem,
że muzyka łączy pokolenia. Odbyłam
podróż do czasów mojej młodości i
Króla Rock,n Rolla - Elvisa Presleya. Będę
długo pamiętać ten koncert i dziękuję
organizatorom.
Wanda Dziechciarz (Miejska Rada
Seniorów).
Dobry wieczór. Sz.P. Krzysztofie - gratuluję zorganizowania tak pięknego
koncertu. Uczestnicy byli zasłuchani,
zauroczeni wykonawcą i atmosferą
na dziedzińcu. Wspólne śpiewanie i
tańce potwierdzają, że takich „imprez’’
powinno być więcej! Ten koncert to taka
spontaniczna refleksja nad radosną
odtwórczością Elvisa.Presleya.Krzysztof
Wodniczak jest po to, aby obdarzać
fanów i łączyć ludzi rozmilowanych
w Elvisie. Z uwielbieniem słuchaliśmy
wspaniałego wokalistę Piotra Skowrońskiego, któremu towarzyszył perfekcyjnie brzmiący zespół.
Anna Sarbak
(radna dzielnicy Jeżyce).

cunek do niedoścignionego
oryginału. Poczułem się po
latach dumny, że mamy w
Polsce takich wzorcowych
wykonawców. Od lat, od czasu
koncertu Electric Light Orchestry part II w Hali Ziemi
na Poznańskich Targach czy
występu Stinga na stadionie
miejskim podczas Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej w 2012
roku, nie poczułem się tak w
pełni USATYSFAKCJONOWANY poziomem, jakością,
profesjonalizmem i charyzmą
osobowości głównego wykonawcy. Operujący piękną
polszczyzną, bez zająknięcia,
Piotr Skowroński udowodnił
nie tylko mi, że... „Polacy nie
gęsi... swoich mega piosenkarzy mają”.
No tak. Mógłby ktoś powiedzieć - niestety, to tylko
Polak świetnie naśladujący
ikonę popkultury anglosaskiej.
To nie nasze rodzime piosenki, nasze covery, standardy...
Świetnie wykonane, ale nie
polskie. powiem tak Oj tam, oj
tam. Dobra szkoła odwzorowania „absolutu” światowego formatu, jest równie wielką sztuką. Może nadal inspirować,
niwelować nasze częste błędy
w świecie polskiej piosenki
tak w świecie mało popularnej czy znanej. Ambasador
polskiej szkoły „odtwórczej”
europejskiego formatu może
tylko cieszyć. Kibicujmy. Przy
okazji wspominając wysiłki Krzysztofa Wodniczaka,
dzięki któremu odbył się ten
koncert. Krzysztof od dekat
przypomina nam o „dobrych”
rzeczach w kulturze nie tylko
miasta Poznania. Ten pomysł
to strzał w dziesiątkę i słusznie
jedna z piosenek wykonywanych przez artystów na scenie

Return to Sender, pod koniec
koncertu była jemu dedykowana. W środku miasta, taki
koncert!!! Jedyna pretensja i
porada zarazem - bo byłbym
gotów za takie wydarzenie
„wybulić” niezłą kasę by to
jeszcze raz przeżyć - gdyby
na ten koncert byłyby za dość
drogie bilety a nie wejściówki
ZA DARMO (!!!), cały teren
dziecińca pękał by w szwach
od nadmiaru ludzi... A tak?
E tam - jak za darmo, to co
ja tam jakiegoś artystę będę
podziwiał. Ujmę to tak: kiedy
w mieście Poznaniu zaczniemy
w końcu szanować jakość a nie
ilość. Kiedy w końcu obudzimy się z letargu leniwych lub
snobistycznych konsumentów
sztuki, która często na naszym terenie zawodzi? Kiedy
docenimy nie tylko „Ą”, ‚Ę”
polskich elit artystycznych
nie potrafiących wyjść po za
granice naszego kraju, ale nie
potrafiających też wyjść poza
spontaniczność i radość tworzenia mniej znanych polskich
artystów, na których poznaje
się Europa ale przyjście na ich
występ w Polsce (zwłaszcza w
Poznaniu) to prawie „łacha”...
Piotr Skowroński - dla mnie do
niedawna zupełnie nieznany,
dziś bardzo podziwiany. Pamiętajmy - sam Elvis śpiewał
covery! Nie był TWÓRCĄ!
Był odtwórcą. I ma w osobie Piotra Skowrońskiego
znakomitego kontynuatora.
Rzeczywiście, zgadzam się z
Europą - NAJLEPSZEGO. Nie
chcę prawić banałów, tanich
komplementów czy też kontrowersyjnych ale pozytywnych
ocen dlatego nie powiem „
U M A R Ł K RÓL , N I E CH
ŻYJE KRÓL...”
Piotr Wiza

Legenda Woodstock
Na długo nim rozbrzmiały
pierwsze dźwięki gitar, festiwal w Woodstock stał się
legendarny. Nie było żadnej
reklamy, promocji w mediach, do końca też nie było
wiadomo, gdzie się festiwal
odbędzie. Jednak wieść o
tym, że w połowie sierpnia
pod Nowym Jorkiem w
plenerze wystąpią na jednej
scenie wszyscy liczący się
wykonawcy rozchodziła się
błyskawicznie. Niewielka
liczba plakatów jaka się
pojawiła przed samą imprezą zadziałała skutecznie
zaskakując samych organizatorów.
W późniejszych relacjach z
festiwalu ujawnią się skrajne
oceny; dla jednych, będzie to
największa manifestacja ruchu
hippisowskiego, dla drugich,
przełomowy moment w historii rocka. W Polsce legenda
rosła w latach siedemdziesiątych, w miarę pojawiania się
kolejnych nagrań z festiwalu
na antenie radiowej. Prezenterzy konsekwentnie unikali
jakichkolwiek komentarzy
ideologicznych, skupiając się
na samej muzyce. To „niedoinformowanie” wpływało
stymulująco na wyobraźnie
rodzimych hippisów, tak więc
powstał obraz mocno wyidealizowany.
W kolejne rocznice Woodstock polscy hippisi organizowali własne zloty w
Częstochowie.
Woodstock, odbył się w
dniach 15, 16, 17 i 18 sierpnia
1969 na farmie M. Yasgura
w Bethel koło Nowego Jorku.
Jego hasłem było: Peace,

Love and Happiness (pokój,
miłość i szczęście).Pierwszy ii największy, a zarazem
kończący dekade ruchu hippisowskiego, zlot młodzieżowy.
Przybyło pół miliona ludzi.
Organizatorzy byli kompletnie nie przygotowani na taką
liczbę uczestników. Brakowało wszystkiego; namiotów,
kocy, sanitariatów, wody i
jedzenia. Pierwszego dnia po
polu namiotowym jeździli na
motocyklach ludzie, którzy
mieli sprzedawać bilety, ale
nie miało to sensu i następnego
dnia już się nie pojawili. Jak
donoszą kroniki policyjne, nie
odnotowano żadnych aktów
wandalizmu, rozboju, czy kradzieży. Powiedzmy szczerze,
że policja i tak nie byłaby w
stanie interweniować, zachowała się rozsądnie i ograniczyła się jedynie do patrolowania
obozowiska ze śmigłowców
i regulacji ruchu po festiwalu. Odbyło się to wyjątkowo
sprawnie i nikt nie użył ani
razu klaksonu. Mieszkańcy z
sąsiednich farm spontanicznie
zaczęli organizować pomoc i w
trakcie imprezy z policyjnych
śmigłowców zrzucano paczki
z jedzeniem i koce. Na dokumentalnych zdjęciach widać
brudnych i zmęczonych ludzi,
mało radosnych, czy szczęśliwych. Mimo to atmosfera była
wspaniała, a zdjęcia pokazują
tylko spartańskie warunki.
Drugiego dnia ulewa zagroziła
zniszczeniem estrady i sprzętu.
Pogoda nie dopisała i przez
resztę dni uczestnicy brodzili
w błocie. Zawiodła też technika, kiepska widoczność sceny
i słabe nagłośnienie nie były w
stanie popsuć zabawy.  K.W.

MUZYCZNE BRZMIENIA
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Felieton Wodniczaka
Ostatnimi czasy robi pewnego
rodzaju „karierę” określenie
Muzyka Wolności. Jednak
nikt jeszcze nie potrafi jej
zdefiniować, a organizowane
są koncerty z przesłaniem
wykorzystująć naiwność i
występujących i publiczności.
Tak było 27 grudnia na poznańskim Stadionie Miejskim
Enea i podczas festiwalu transmitowanego w Programie
II TVP - w Jarocinie.
Może mnie sie uda okreslić,
co to jest Muzyka Wolnośći?
W Muzyce Wolności autorzy
tekstów nie tylko operują wariantami pojęcia podmiotu,
ale odnoszą się do tworzonego
przez siebie jako niezależnej
sekwencji. Nie są to na szczęście wskazówki dotyczące
kryzysu różnorodności indywidualnej. Wydźwięk utworów
wpisuje się w pewną strategię,
opiera się na pewnym naśladowaniu już dzieł stworzonych w

celu dzielenia się „własnością
intelektualną i prywatną”.
Należy odnieść wrażenie, że
istotnym elementem decydującym o wartości tej stylistyki są
barwy i różnorodna stylistyka dźwiękowa
konotująca zapewne w przeświadczeniu wysublimowane barwy
i n owo c z e s n e
brzmienia. Warto też zauważyć
że i interpretacja
nie jest w istocie
jednoznaczna.
Symptomat ycznym
udźwiękowionym obrazem
stworzonym na pewne , bliżej
nie określone podobieństwa
wpisując się wzajemny i tożsamy z kilkoma nurtami i mającą
zdolność, by przełamać arkan
w postaci ukrytego systemu.
Pozwala albo powinno się ją

stosować z jednej strony dyscyplinę z drugiej angażować
motywy linię twórczą, osobistej refleksji i czułej pamięci
niosącą to, co ona ma czyli
wrażliwość, pamięć, refleksję, zachwyt, motywację
do życia i wiele jeszcze
innych cech i wartości
po to, żeby uzyskać
poczucia dobra i
szczęścia. Muzyka
wolności została
utożsamiona z etykietą wielokulturowości ( nie mylić
z multikulti) , stąd
dodatkowe dodawanie
znaczeń konotowanych.
Muzyka i semantyka wykazują swoją właściwą wspólnotę
autorów słów, kompozytorów,
wykonawców i ... odbiorców.
Są tożsame od pierwszego
dźwięku po ostatni akord.
Poznańskie środowisko muzyczne ma swoje wieloletnią

historię ( od pierwszego zespołu big beatowego Rock
Hall) , a z nią i przesłania
okresowe czy ponad czasowe,
które zaprezentują się w wersji
koncertowej m.in. Małgorzata
Ostrowska, Ewelina Rajchel,Julia Rosińska, Marta Grabowska,Marianna Ćwiąkała,
Piotr Kuzniak, Grzegorz Kupczyk, Piotr Schultz, Grzegorz
Tomczak, zespoły Anna Dominik, Konsonans, Sun Flower
Orchestra.
Reprezentację muzyki wolności mamy godną jakiej nie powstydziły by miasta. Stąd już
dzisiaj wiemy, że ten koncert w
poznańskiej Auli UAM w dniu
29 pazdziernika o godz.19.00
będzie ze wszech pozytywnie
odebrany, bowiem „ciążyć” na
im bedzie dodatkowy element słuchaczami będą potomkowie
Powstańców Wielkopolskich,
do których i ja się zaliczam.
Krzysztof Wodniczak

Odwojować kulturę
Czy duże pieniądze włożone
w nowe seriale telewizyjne
pomogłyby odwojować tę
ważną dziedzinę kultury
z rąk lewactwa? Pieniądze
są niezbędne, ale moim
zdaniem nie wystarczą.
Zakładając nawet, że artyści
to najbardziej sprzedajna
część społeczeństwa, to czy
na pewno warta wyłożonych
pieniędzy? Dobry aktor
może oczywiście zagrać
wszystko i nim najmniej
bym się przejmowała. Wystarczy przestać pytać ich o
poglądy, zwłaszcza że najczęściej nie mają żadnych.
Niech grają to, co mają w
nutach, tylko ktoś te „nuty”
musi im napisać – i tu
zaczyna się problem. Gleba
przez lata wyjaławiana plonu nie przyniesie. Hołubienie miernot pisarskich tylko
dlatego, że były „po linii i
na bazie”, jak mawiała stara

komuna, a wychwalających
zboczeńców, jak wymaga
tego nowa komuna – dała
opłakany rezultat.
Czy w Polsce nie ma obecnie
dobrych pisarzy? Są, tyle
że nie koniecznie w odpowiednich układach towarzysko-politycznie-mafijnych.
Po napisaniu dobrej książki
można ją wydać własnym
sumptem i rozdać zainteresowanym. Gorzej mają dramaturdzy, bo teatry zostały
w stu procentach opanowane
przez lewactwo i nikt poza
„swoimi” się nie wciśnie.
Żeby zrobić serial taki jak
„Zniewolona”, trzeba ekipy
ludzi wolnych od przesądów
gender i poprawności politycznej. Żeby zrobić serial
„Wolni”, trzeba ludzi zniewolonych ideologią gender i
poprawnością polityczną.

Małgorzata Todd

Jest nas wielu, przyjaciół Króla rock and rolla
Od 20 lat staram się przypominać dwie ważne daty
związane z Elvisem Aronem
Presleyem, datę urodzin (8
stycznia) i śmierci (16 sierpnia) organizując tematyczne
koncerty.
Tak było i tym razem. W piątek
16 sierpnia o godz. 16.16 odbył
się koncert z udziałem śpiewającego Piotra Skowrońskiego,
któremu towarzyszył zespół
The Kings Friedends Od
pierwszych taktów, po ostatni
akord przekonaliśmysię, że ta
muzyka jest jak zródło, z którego pijemy napój odziedziczony
przez twórców repertuaru
Elvisa Presleya. Do którego
z taką łatwością i upodobaniem sięga Piotr Skowroński.
Stylistyczny oddech, to jak
powrót do dawnych wzruszeń
i uniesień prawie jak dobra
książka, na ktorej kartach
ciągle znajdują się ważne nuty,
dzwięki i słowa.
Jest wierny jednemu repertuarowi, co nie oznacza,
że nie porusza się po wielu
stylistykach np.bluesie, country, rockandbilly, rock and
rolu, balladzie. Coraz bardziej
świadomie Piotr i zespół śledzi
zmieniające się gatunki - jedne
mieszają się z drugimi, łączą
się z sobą doprowadzając do
uniwersalnośći i oryginalności
w interptetacji wykonawców
jakich mogliśmy usłyszeć na
dziedzińcu pojezuickim w
Poznaniu.
Piotr Skowroński jest wierny
repertuarowi Presleya, sięga po
różnych kompozytorów, informując nas o tytułach i w jakich
okolicznościach one powstawały. Krótko mówiąc czerpie z
dorobku Don Gibsona, Johnny
Hathocoocka, Chucka Barrego
Phil Spectora Sana C, Philipsa,
Hermana Parkera Jr. ,Perkinsa
Takie utwory jak Return
to Sender, Blue suede Shoes,
Its Now Or Newer, Always
on My Mind, Buming Love,
C mon Everybody, Viva Las
Vegas, Jeh Jeihouse Rock czy
You Dont Hare to Say You
Love Me mające określoną
fakturę dzwiękową zaśpiewane są przez niego bardziej
wyraziste od pierwowzoru.
Takie opus magnum, gdzie
w nowej oprawie muzycznej
zyskuje naprawę nowy wymiar ekspresji i podkreśla w
doskonały sposób muzykę pełną kontrastów dynamicznych
(Viva Las Vegas).
Ten występ Przyjaciół Króla, do których zalicza się
także poznańska - i nie tylko,

ZADOWOLENI Z WYSTĘPU PRESLEYA
a Wraz z Terenią i moimi znajomymi
byliśmy bardzo zadowoleni z występu
„Elvisa Presleya”, czyli Piotra Skowrońskiego wraz z zespołem „The King’s
Friends”. Aż wstyd się przyznać, ale
przypomniały nam się młode lata (jak
ja się zestarzałem), gdzie na prywatkach
nie mogło zabraknąć utworów niezrównanego Elvisa. Wszystkie utwory były
nam bardzo dobrze znane więc śpiewaliśmy razem z Piotrem. Chyba większość
widowni była z naszego pokolenia i
bardzo dobrze, bo „czuli” te rytmy rocka
i udowodnili to, spontanicznie tańcząc
przed estradą. Brakowało nam jednak
takiego hitu jak „Love Me Tender”.
Ale i tak było wspaniale. Po koncercie
poszliśmy na kawę i wymienialiśmy się
wrażeniami z występu. Jednomyślnie
stwierdziliśmy, że był wspaniały.
Dziękujemy Tobie za zaproszenia i
czekamy na następne.

a Waldemar Kurowski (specjalista
od poznańskiej gwary) Poznański nieformalny i, wygląda na to, że nieliczny
fandom Elvisa Presley’a, któremu, jak mi
się zdaje, przewodzi redaktor Krzysztof
Wodniczak, znów stanął na wysokości
zadania. Zdołał skłonić o co najmniej
dwa pokolenia młodszych od Presley’a
muzyków: utytułowanego odtwórcę
przebogatego repertuaru Elvisa –
Piotra Skowrońskiego, znakomity
akompaniujący mu zespół The King’s
Friends oraz obdarzone bluesowymi
głosami Kingę i Anię jako chórek żeński
do wykonania dynamicznego, nieco
ponad godzinnego koncertu. Oddanie

gdyż pojawili się uczestnicy
nie tubylcy Festiwalu Dobrego Smaku, kóory nieopodal mial swoje miesce, na
Starym Rynku- publiczność
trafił do kolejnych pokoleń
słuchaczy. To wciąż świeża
muzyka, bo nie pozostaje nic
innego jak tylko rozwijać ją

i w uszlachetniowej wersji ją
szerzej prezentować, a nawet
popularyzować. A w takim
mistrzowskim wydaniu jak
Piotra Skowrońskiego i zespołu The Kings Friedends,
który konsekwentnie pracuje
nad własnym językiem, charakterystyczną nieco „przy-

brudzona” barwą, która dla
mnie jest czymś absolutnie
zjawiskowym. Jest wokalistą,
któremu nie zależy na podreśleniu swojej techniki, lecz
doskonale wie, że w muzyce
liczy sie coś więcej.
Krzysztof Wodniczak
Fot. Stanisław Wróblewski

hołdu jednemu z najważniejszych
muzycznych artystów XX wieku dokładnie w 42 rocznicę jego śmierci
było jednakże, jak na półmilionowe
miasto, raczej skromne. Bynajmniej
pod względem artystycznym. Mam na
myśli frekwencję; na dziedzińcu Urzędu
Miasta Poznania zebrała się wcale nie
międzypokoleniowa widownia licząca
niespełna tysiąc osób. Ale aktywna!
Nie było tak jak w amerykańskiej stolicy
bluesa a zarazem kolebce rock and rolla
- Memphis (Tennessee). Niestety.
a Hieronim”Roni” Ścigacz (Jarocin)
Piękny i wspaniały występ, szalona
zabawa i roztańczona publiczność,
pobudzona przez Polskiego Elvisa.
a Koncert to znane i lubiane przeboje
grane na światowym poziomie. Występ
Piotra Skowrońskiego jest dowodem,
że muzyka łączy pokolenia. Odbyłam
podróż do czasów mojej młodości i
Króla Rock,n Rolla - Elvisa Presleya. Będę
długo pamiętać ten koncert i dziękuję
organizatorom.
Wanda Dziechciarz (Miejska Rada
Seniorów)
a Dobry wieczór. Sz.P. Krzysztofie gratuluję zorganizowania tak pięknego
koncertu. Uczestnicy byli zasłuchani,
zauroczeni wykonawcą i atmosferą
na dziedzińcu. Wspólne śpiewanie i
tańce potwierdzają, że takich „imprez’’
powinno być więcej! Z pozdrowieniami
Anna Sarbak
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80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
W niedzielę, 1 września
2019 r. w Grodzisku
Wielkopolskim odbyły się
powiatowe uroczystości z
okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Uroczystości zainaugurowane
zostały uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, w Kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej.
Po Mszy Świętej, uczestnicy
obchodów prowadzeni przez
Grodziską Orkiestrę Dętą
oraz Kompanię Honorową
5 Lubuskiego Pułku Artylerii, przeszli ulicami Grodziska
Wielkopolskiego pod Pomnik
Wdzięczności, gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości,
którą poprowadził Sekretarz
Powiatu Tomasz Dolata.
Uroczystość, która odbywała się według ceremoniału
wojskowego, rozpoczęła się
od złożenia meldunku przez
dowódcę kompanii honorowej

kpt. Karola Seremaka, Dowódcy 1 dywizjonu artylerii
samobieżnej 5 Lubuskiego
Pułku Artylerii podpułkownikowi Mikołajowi Górnemu
o gotowości wojskowej asysty
honorowej do uroczystości.
Po podniesieniu Flagi Państwowej i wspólnym odśpiewa-

niu Hymnu Państwowego, głos
zabrał Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, który powitał
mieszkańców, zaproszonych
gości oraz wygłosił przemówienie. W uroczystości wzięli
udział posłowie, przedstawiciele samorządu powiatowego,
samorządów miejskich i gmin-

XIV Powiatowy Rajd Rowerowy
W czwartek, 12 września
2019 r. odbył się XIV
Powiatowy Rajd Rowerowy
pod hasłem „XV – LECIE
PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ”.
W Rajdzie wzięły udział drużyny z następujących szkół
Powiatu Grodziskiego: Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków z Grodziska
Wlkp., Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha
w Grodzisku Wlkp., Szkoły
Podstawowej im. Gen. J. H.
Dąbrowskiego w Parzęczewie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Granowie, Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wielkopolskim,
Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego z
Grodziska Wlkp. oraz Szkoły
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie, Szkoły
Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Konojadzie
oraz Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kamieńcu.
Na trasie Rajdu pomocą
techniczną służył Andrzej
Kaczmarek - właściciel warsz-

tatu i sklepu rowerowego,
który rokrocznie zapewnia
serwis techniczny dla rowerów
uczestników Rajdu.
Otwarcia imprezy dokonał
Wicestarosta Sławomir Górny
który w kilku zdaniach przybliżył obecnym ideę Rajdu
oraz zasady bezpieczeństwa.
Po przyjeździe na metę
rajdu – do świetlicy wiejskiej
w Kotuszu, rozpoczęły się
następujące konkursy:
a test ze znajomości zasad
ruchu drogowego
a test wiedzy o Unii Europejskiej
a konkurs sprawnościowy z
jazdy na rowerze.
Łączna punktacja ze wszystkich konkursów dała zwycięstwo drużynie z Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim. Zwycięska
drużyna otrzymała puchar
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Grodziski.
Ogrom ne emocje towarzyszyły losowaniu dwóch
rowerów ufundowanych przez
Radnych Powiatu Grodziskiego i Wójta Kamieńca – Pio-

tra Halasza. Szczęśliwcami
zostali: Michalina Weber ze
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie oraz Łukasz Sieracki z
Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wielkopolskim.
W imieniu Radnych Powiatu
Grodziskiego nagrodę przekazał Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak, Radny Piotr
Kandulski, Radny Piotr Stasiłowicz oraz Wicestarosta Grodziski Sławomir Górny. Drugi
rower przekazał osobiście Wójt
Kamieńca Piotr Halasz.
W organizację Rajdu zaa nga żowa ny był Wydzia ł
Oświaty, Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w
Grodzisku Wielkopolskim,
który przy wsparciu Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Grodzisku Wlkp.,
Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. oraz
Pani Sołtys Kotusza Danuty
Gabryelskiej, mógł zorganizować XIV Powiatowy Rajd
Rowerowy. Pozytywne emocje
i sportowa rywalizacja na długi czas pozostaną w pamięci
uczestników.

nych z terenu Powiatu Grodziskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, szkół
i placówek oświatowych, reprezentanci organizacji społecznych, gospodarczych i
politycznych oraz kombatanci,
harcerze i młodzież szkolna, a
także mieszkańcy Grodziska i

Powiatu Grodziskiego, którzy
złożyli wieńce i wiązanki
kwiatów pod grodziskim Pomnikiem Wdzięczności.
Powiat Grodziski reprezentowali: Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
Sebastian Skrzypczak, Wice-

starosta Grodziski Sławomir
Górny oraz Członek Zarządu
Piotr Kandulski.
Swoją obecność podczas
uroczystości zaznaczyły również poczty sztandarowe oraz
młodzież z placówek oświatowych prowadzonych przez
Powiat.

Otwarcie nowej szkoły w ZST

Zespół Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim zyskał nowy obiekt
wybudowany przy ulicy
Nowy Świat.
Reforma oświaty skumulowała
2 roczniki uczniów i chęć
nauki w klasach pierwszych
ZST zadeklarowało ponad
700 absolwentów gimnazjów
i szkół podstawowych powiatu
grodziskiego. Bez inwestycji
wartej 11 milionów złotych,
bez wsparcia grodziskiego
starostwa rozwój szkoły byłby
niemożliwy. Otwarcie nowego
budynku szkoły odbyło się
uroczyście przy udziale przedstawicieli władz samorządowych i zaproszonych gości 2
września br.
Nowy budynek to oprócz
sal lekcyjnych także biblioteka, i m. in. warsztat
mechaniki samochodowej,
radiowęzeł z zapleczem, pracownia CAD/CAM, pracownia hotelarska i pracownia
mechatroniczna.
Mirella Jany

Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim

POWIATY-GMINY
13 września 2019

powiat wolsztyński

Dożynki w Siedlcu
W niedzielę 25 sierpnia
2019 r. w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim odbyły się
XXI Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie.
Dożynki rozpoczęły się od
otwarcia wystawy rolniczej.
Następnie mszę dziękczynną odprawił abp. Stanisław
Gądecki, metropolita
poznański.
Ważną chwilą było przyjęcie
przez marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka bochna dożynkowego od starostów tegorocznych dożynek: Emilii Szały
prowadzącej gospodarstwo
w Starym Widzimiu oraz
Ryszard Buda z Wojciechowa.
Następnie marszałek Marek
Woźniak oraz abp. Stanisław
Gądecki dzielili się tym chlebem ze wszystkimi zebranymi
na uroczystości.  
Marszałek docenił pracę rolników oraz mieszkańców powiatu wolsztyńskiego
– Serdeczne słowa podziękowania kieruję do wielkopolskich rolników, z których pracy, przez cały rok, korzystamy
wszyscy. Dożynki, obrzęd
wprowadzony do polskiej kultury przed wiekami, jest formą
radosnego podziękowania
Panu Bogu za plony, a ludziom
za trud ich pracy – mówił Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
– Spotykamy się dziś na
ziemi siedleckiej w powiecie
wolsztyńskim, której mieszkańcy mają piękną kartę walki

o niepodległość Ojczyzny w
Powstaniu Wielkopolskim, a
dziś są przykładem wielkopolskiego sukcesu w gospodarce rolnej i przetwórstwie
rolno–spożywczym – dodał
marszałek województwa wielkopolskiego.
Docenił on również wkład
kobiet w rozwój wielkopolskiej
wsi i ich pracę na rzecz poprawy jakości życia na obszarach
wiejskich.
Zgodnie z tradycją dożynek
wojewódzkich odbył się już
po raz kolejny marszałkowski konkurs na najładniejszy
wieniec dożynkowy i stoisko
wystawowe.
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:
a Pierwsze miejsce zajął powiat kolski.
a Drugie miejsce zdobył powiat chodzieski,
a na trzecim miejscu uplasował się powiat koniński.
Z kolei nagrody za najciekawsze stoiska wystawowo
trafiły do:
a KGW w Belęcinie,
a Stowarzyszenia KGW Gminy Wolsztyn,
a Gospodarstwa Rolnego
Aureli Kołodziej „Lawendowe
Poletka”
Dożynki nie mogły odbyć
si ę r ów n i e ż b e z w ys t ę pu Zespół Pieśni i Tańca
„Łany” Uniwersytetu Przyr o d n icz ego w Poz na n iu.
A na zakończenie święta plonów swój koncert dał zespół
Golec uOrkiestra.  
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Otwarcie hali sportowej
W piątek, 6 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej w Trzcielu.
Na to doniosłe wydarzenie
przybyło wielu znamienitych
gości: medalistka Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro
Pani Monika Michalik, Pan
Poseł Tomasz Kucharski,
Prezes Polskiego Związku
Zapaśniczego Pan Andrzej
Supron, Dyrektor Generalny
Urzędu Wojewódzkiego Pan
Roman Sondej, Wicemarszałek Województwa Pan
Stanisław Tomczyszyn, radny
sejmiku wojewódzkiego Pan
Edward Fedko, delegacje
gmin partnerskich z Brójec i
Falkenbergu, przedstawiciele
władz powiatu, gmin, szkół,
związków sportowych, sportowcy, trenerzy, władze gminy
Trzciel z Panem Burmistrzem
Jarosławem Kaczmarkiem
i Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Trzcielu Jackiem
Marciniakiem na czele, radni,
sołtysi, mieszkańcy gminy
Trzciel oraz wykonawca robót budowlanych Pan Janusz
Borowiak z Wytomyśla. Gospodarzem wydarzenia był
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu Pan Dariusz
Orzeszko.
Hala otrzymała imię Moniki Michalik a uroczystość
rozpoczęła się odsłonięciem
tablicy przez wielokrotną
medalistkę mistrzostw Polski,
Europy, świata i olimpiady.
Poświęcenia obiektu dokonał
Ksiądz Proboszcz Ma rek
Bednarek. Potem nastąpiło
przecięcie wstęgi i oficjalne
otwarcie hali. Po powitaniu
wszystkich obecnych głos
zabrał Pan Burmistrz Jarosław
Kaczmarek, przedstawiając
historię trzcielskiego sportu,
genezę powstania obiektu i
dziękując wszystkim zaangażowanym w jego powstanie. Następnie głos zabierali
zaproszeni goście. W części
artystycznej wystąpiły dzieci
i młodzież z Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu a pokaz
sprawności oglądaliśmy w
wykonaniu zapaśników klubu

Orlęta Trzciel. W dalszej
części uroczystości tytuły
Honorowych Absolwentów Szkoły w Trzcielu
oraz medale „Zasłużony
dla Miasta i Gminy Trzciel” otrzymali Łukasz
Merda, Michał Nowak i
Łukasz Banak. Z kolei
listy gratulacyjne zostały skierowane do twórców potęgi zapasów w
Trzcielu – Krzysztofa
Augustyniaka, Piotra Troczyńskiego i Mieczysława
Kurysia. Całość dopełniły zwiedzanie obiektu,
wystawa fotograficzna,
wspólne zdjęcia i wspólny posiłek. Niejako ukoronowaniem wydarzenia
były Międzynarodowe
Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach, które odbyły się
w sobotę.

Robert Kaczmarek
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Zostań wolontariuszem
Szlachetnej Paczki
S Z L A C H E T N A PA C Z K A to projek t Stowarzyszenia Wiosna, w któr y m do c ie r a my do o sób
i rodzin żyjących w trudnej
sytuacji materialnej. Nie chodzi tu wyłącznie o „ubóstwo”
materialne, lecz także wykluczenie społeczne, brak dostępu
do specjalistycznej pomocy,
brak odpowiedniej edukacji.
Dzięki Paczce możesz zostać bohaterem najbardziej
potrzebujących. Mieć wpływ
na to, jak wygląda świat wokół ciebie, który dzięki Tobie
może być lepszy. Zostając wolontariuszem SZLACHETNEJ
PACZKI możesz odmieniać
historie życia ludzi w potrzebie
w naszej okolicy. To właśnie
Ty możesz pomóc rodzinom
w potrzebie wyrwać z zaklętego kręgu biedy, trudności i
bezsilności. Możesz otaczać
wsparciem dzieci, które doświadczają porażek w szkole
czy nadzieją dla samotnych seniorów w ich walce o godność.
To Ty jesteś dla nich szansą!
Jakie są zadania SuperW:
WSPÓŁTWORZENIE ZESPÓŁU WOLONTARIUSZY:
wraz z SuperW z Twojej okolicy będziesz aktywnie uczestniczył w działaniach Szlachetnej
Paczki.
a ZMIANA ŻYCIA LUDZI
W POTRZEBIE: dotrzesz do
najbardziej potrzebujących
rodzin oraz połączysz ich z
tymi, którzy pragną im mądrze
pomóc w ramach Paczki.
a TWORZENIE NIEZWYKŁYCH HISTORII: połączysz
dzieci/rodziny w potrzebie z
Darczyńcami, którzy zaangażują się w mądrą pomoc.
a ORGANIZACJA EVENTÓW: wraz z innymi wolontariuszami zorganizujesz
g r udn iowy Weekend Cudów Szlachetnej Paczki oraz
a

inne inspirujące wydarzenia związane z projektem.
Co zyskasz?
a Rozwój osobisty i cenione
kompetencje, które sprawią, że
będziesz atrakcyjnym kandydatem dla każdego pracodawcy – zarządzanie, organizacja
eventów, praca projektowa.
a Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, czyli
kluczowe składniki każdego
sukcesu.
a Wpływ na otoczenie, lokalną społeczność.
a Sieć kontaktów biznesowych, artystów, urzędników,
lokalnych biznesmenów.
a Narzędzia i zasady mądrej
pomocy, które uczynią Cię
liderem w życiu społecznym!
Zgłoś się, jeżeli:
a Ideały są dla Ciebie ważne i
pragniesz zmieniać świat
a Wyzwanie, to dla Ciebie
szansa na rozwój
a Potrafisz współpracować
z innymi – jesteś otwarty na
drugiego człowieka
a Masz motywację do rozwoju
i chcesz podjąć wysiłek – je-

steś gotowy, by intensywnie
pracować
a Masz skończone 18 lat.
Jak się zgłosić?
Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl
a Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną ze swoim przyszłym
koordynatorem
a Podejmij decyzję o rozpoczęciu największego wyzwania swojego życia
a Przyjdź na wdrożenie , gdzie
przygotujesz się do pierwszych
zadań SuperW
a Podpisz niezbędne dokumenty i zacznij działać!
a

Zgłoś się już dziś na stronie
www.superw.pl
W razie pytań można kontaktować się bezpośrednio z
Liderem Rejonu Grodzisk:
Olga Pierzyńska-Poprawa,
email: szlachetnapaczkagrodzisk@op.pl
Zapraszamy również na naszą
strone na portalu Facebook:
www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaGrodziskWlkp

34 mln zł zasilą 35 szpitali
Kwota 34 mln zł zasili
35 szpitali w województwie. - To duży zastrzyk
środków, zwłaszcza dla
szpitali powiatowych. Za
pośrednictwem wojewody
wielkopolskiego w ciągu
ostatnich trzech lat na
doposażenie i modernizację wielkopolskich lecznic
przekazano ponad 30 mln
zł – poinformowała wicewojewoda wielkopolski Aneta
Niestrawska.
Po dcz a s z orga n i z owa nej
wspólnie z dyrektorem wielkopolskiego oddziału NFZ
Agnieszką Pachciarz konferencji, przedstawiono szczegóły dotyczące zmian w planie
finansowym, dotyczącym podziału środków.
Najistotniejszym elementem
planowanych zmian będzie
przekazanie dodatkowej puli
środków przede wszystkim
na funkcjonowanie szpitali
powiatowych. To już trzecia
w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost
wyceny świadczeń – łączny
wzrost ryczałtu dla podmiotów
I i II stopnia zabezpieczenia w
ramach sieci szpitali wyniesie
802 mln zł, tj. 9% w skali roku.
Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe
środki przeznaczone zostaną
także na wzrost wyceny 34
świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane
są przede wszystkim w ośrod-

Maria Kardasz kandydatką do Sejmu
Nazywam się Maria Kardasz.
Mam 50 lat. Obecnie pracuję
jako kierownik Placówki Terenowej KRUS w Grodzisku
Wielkopolskim. Mieszkam
w powiecie grodziskim. Posiadam 23 lata doświadczenia w pracy pedagogicznej,
zarówno z dziećmi niezwykle zdolnymi oraz dziećmi i
młodzieżą z problemami w
nauce.
Praca zawodowa jest moją
pasją. Lubię kontakt z ludźmi, zwłaszcza jeśli potrzebują pomocy w wielorakich sytuacjach życiowych. Szanuję
codzienny trud ludzi pracujących na roli. Z ich problemami stykam się każdego dnia
w pracy zawodowej. Tegoroczne dożynki, które jeszcze
w wielu gminach trwają
pokazały, że polski rolnik
łatwo się nie poddaje. Mimo
trudnych warunków atmosferycznych spowodowanych
tegoroczną suszą rolnicy w
powiecie grodziskim zebrali
lepsze plony niż w ubiegłym
roku. Dobre plony to zasługa
rządowych programów
pomocowych, unowocześnianiu polskich gospodarstw

w systemy nawadniające
oraz ogromnej determinacji
polskiego rolnika.
Jestem matką siedmiorga
dzieci, z których czworo jest
już dorosłych. Od 2008 roku
współpracuję ze Związkiem
Dużych Rodzin 3plus. Dzięki
zaangażowaniu ich członków
i przychylności obecnego
rządu udało się wprowadzić
wiele rozwiązań prorodzinnych, o które postulowaliśmy
wraz z założycielkami: m.in.
wprowadzenie karty dużej
rodziny, ulgi podatkowe na
dzieci, świadczenie matczyne, 500+ (obecnie nawet na

każde dziecko).
Jestem świadoma wielu
problemów społecznych w
tym również w naszej części
Wielkopolski, którymi jeszcze rząd powinien się zająć:
dalsza reforma emerytalna,
obniżenie składek ZUS,
stopniowe obniżanie stopy
podatkowej, wzrost pensji
minimalnej, modernizacja
polskich dróg, przywrócenie
połączeń autobusowych z
obszarów wykluczonych terytorialnie. To tylko niektóre
kierunki działań, którymi
rząd z pewnością jeszcze
się zajmie. Ale wszystkie te
działania potrzebują czasu
na realizację. Jeśli dołożymy
wszelkich starań i oddamy
głos na listę Prawa i Sprawiedliwości, to mam nadzieję,
że nie zostaniemy zawiedzeni, bo jedynie Prawo i
Sprawiedliwość inwestuje w
człowieka.
Kandyduję do Sejmu RP
w okręgu 38 z pozycji 17
(przedostatniej). Mam nadzieję, że wyborcy obdarzą
mnie zaufaniem, a ja będę ich
mogła godnie reprezentować
w sejmie.

Wojewoda poprosił wojsko
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wystąpił do
ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka z wnioskiem o udzielenie pomocy
przez wojsko w sprawie dogaszania pożaru wysypiska
śmieci w miejscowości Pysząca (pow. śremski). Z prośbą o
wsparcie zwrócił się do wojewody burmistrz gminy Śrem
Adam Lewandowski.
Zgodnie z wnioskiem wojewody Zbigniewa Hoffmanna
wojsko miałoby zapewnić spe-

cjalistyczny sprzęt budowlany
na podwoziu gąsienicowym –
spychacze oraz koparki.
- Niestety to już kolejne tego
typu zdarzenie w gminie Śrem.
Kluczowe jest to, aby po pierwsze zahamować rozprzestrzenianie się pożaru, a po drugie
wyeliminować jego źródło. W
przypadku zahamowania liczę
na wsparcie wojska, dlatego
zwróciłem się w tej sprawie
do ministra obrony narodowej.
W kwestii eliminacji źródła
pożaru działania musi podjąć

również samorząd – musimy wiedzieć, co powoduje
podpalenia i wdrożyć dobre
rozwiązania prewencyjne. Bez
takich działań nie ruszymy
z miejsca– mówi wojewoda
wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
W miejscowości Pysząca w
gminie Śrem dochodzi do regularnych pożarów wysypiska
odpadów. Składowane są tam
m.in. odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych oraz
budowlane.
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Zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia postępowania
Na podstawie 113 ust.5 i 6 , art.114 ust. 4 w związku z art.124, 124a, 124b ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204), Starosta
Grodziski zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek

kach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach
badawczych). Projektowane
zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w
województwie wielkopolskim.
Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 26 szpitali
I poziomu zabezpieczenia oraz
9 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu
na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 34 mln zł. Szczegółowe
informacje o podziale kwot
na poszczególne podmioty
znajdują się w załączniku.
O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje
każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku
kwoty mogą być przeznaczone
m.in. na pokrycie kosztów
podwyżek dla wszystk ich
grup zawodowych, z którymi
zawarte zostały porozumienia
płacowe, a także na wzrost
kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania

najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne. Dzięki działaniom
Ministerstwa Zdrowia sytuacja
kadrowa w systemie ochrony
zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu
pracuje o 20 tysięcy lekarzy
więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających
prawo wykonywania zawodu
przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o
rosnącej liczbie powracających
do zawodu. Działaniom tym
towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach
lekarskich, co jeszcze przyczyni się do poprawy sytuacji
w kolejnych latach.
Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się
nakładom na system ochrony
zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów
złotych w skali roku, a w 2024
roku wyniosą 6% PKB.

Polskiego Górnictwa Naftowego

i Gazownictwa S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji w Zielonej Górze z 05 sierpnia 2019r. , nr RP
597/19/0000184, postępowania w sprawie

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Gradowice, gm. Wielichowo,
oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:
-537/1 o pow. 0,0275ha,
-449/16 o pow.0,1312ha.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości będzie miało na celu zezwolenie Polskiemu
Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. na założenie i przeprowadzenie przez wyżej opisane
nieruchomości odcinka rurociągu technologicznego przesyłowego płynu złożowego (gazu
ziemnego) DN50 na linii strefa przyodwiertowa Wielichowo 8- strefa przyodwiertowa Wielichowo
4 wraz z rurociągiem przesyłu inhibitorów hydratów DN25 ułożonego wzdłuż rurociągu DN50, na
długości odpowiednio 2m i 3m, zgodnie z załącznikami graficznymi do ww. wniosku
Przy 4 metrowej szerokości pasa strefy kontrolowanej strefa służebności dla działki nr 449/16
wynosić będzie 8 m2, a dla działki nr 537/1 - 12 m 2.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym
przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, postępowanie zostanie wszczęte.
Zgłoszenia można dokonać w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp. przy ul. Żwirki
i Wigury 1, budynek A, pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
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Dawni "królowie życia" odeszli, ale chcą wrócić
Kilka dni temu Stowarzyszenie Prokuratorów Lex
Super Omnia opublikowało
raport o stanie prokuratury
„Królowie życia w prokuraturze dobrej zmiany”. Jest
miażdżący dla zwierzchnictwa prokuratury. W każdym cywilizowanym kraju
po upublicznieniu takiego
raportu szefowie prokuratury łącznie z ministrem
podaliby się do dymisji, a
opisani w nim prokuratorzy
zapadliby się ze wstydu pod
ziemię.
To nie terror, jak w Turcji,
kruszy kręgosłupy naszych
prokuratorów, ale kompromitujące awanse i nagrody (!).
Trudno zamieść pod dywan ten
raport, gdy padają konkretne
fakty, nazwiska i okoliczności
dotyczące nagród, przywilejów i ekspresowych awansów
w powiązaniu z konkretnymi
postępowaniami. Mamy też
dane dotyczące szykan, represji i zsyłek. Trzeba pamiętać,
że prokuratorzy mają jedną
twarz. Politycy dziś czy jutro
wygrają lub przegrają wybory,
a oni w prokuraturze zostaną,
i to całkowicie osamotnieni.
Tego raportu nie da się wymazać z pamięci, za dużo w nim
ludzkiej krzywdy i niesprawiedliwości.
PAŃSTWO MISIEWICZÓW
Państwo prawa to państwo
transparentne, szczególnie gdy
chodzi o publiczne funkcje i
nagrody rzędu ponad 1 mln
zł. Naród ma prawo oczekiwać
od swoich przedstawicieli
zachowania fair play. Awanse
w instytucjach publicznych
nie mogą zależeć od widzimisię zwierzchników, lecz od
uczciwej pracy, doświadczenia
zawodowego i efektywności.
Nagrody należą się za osiągnięcia i wyróżniającą pracę.
Powinny znaleźć rzeczowe
uzasadnienie. W przeciwnym
razie trudno uniknąć zarzutów
misiewiczostwa w instytucji,
jaką jest prokuratura.

Zamiast wyjaśnień słyszymy głos liderów politycznych
o potrzebie zmiany konstytucji. Okazuje się bowiem,
że mimo paraliżu Trybunału
Konstytucyjnego sama konstytucja stała się niezwykle
popularna. Obywatele nauczyli się więc konstytucji. I jak
do tej pory nikt jeszcze nawet
nie słyszał głosu suwerena domagającego się jakiejkolwiek
jej zmiany. Chcą tego jednak
politycy. Być może zmiana
ma tak naprawić konstytucję,
jak została naprawiona prokuratura.
SĄDY STRAŻNIKIEM
PRAW PODSTAWOWYCH
Z pewnością uwiera niektórych polityków, że konstytucja gwarantuje nieusuwalność
i nieprzenaszalność sędziów.
Mimo starań nie da się
obejść tych gwarancji mocą
ustaw zwykłych i sędziów
nie da się tak łatwo kupić
jak znaczną część prokuratorów.
Niedawno Stowarzyszenie
Sędziów Polskich Iustitia
opublikowało raport sędziów
dotkniętych szykanami. Niestety, pominięto w nim wielu
sędziów, którym próbuje się
przypisać już nie tylko delikty
dyscyplinarne, lecz najbardziej represyjne zarzuty karne
dotyczące orzeczeń sądowych.
Grożenie sędziom odpowiedzialnością karną za orzeczenia, wszczynanie postępowań
o uchylenie immunitetu to
rodzaj już nie szykany, ale
represji. Pytanie, w jakim
kierunku to wszystko zmierza
i czy represja nie zamieni się
w sankcję...
Znamienne, że dowodów na
korupcję sędziów brak. Nie
słychać też w ostatnim czasie
o jakichś deliktach pospolitych
wśród sędziów. Natomiast
próbuje się wielu sędziom
przypisać przestępstwo karne, jakim jest niedopełnienie
obowiązków lub przekroczenie
uprawnień (art. 231 kodeksu
karnego).

Oświadczenie Zarządu i Rady Programowej
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w sprawie
Krzysztofa Sadowskiego
W związku z publicznie wysuniętymi oskarżeniami
wobec Krzysztofa Sadowskiego – muzyka jazzowego,
kompozytora, pianisty i organisty, prezesa Polskiego
Stowarzyszenia Jazzowego (1995-2016), pragniemy
oświadczyć co następuje:
Poważny charakter opublikowanych zarzutów oraz
znaczna liczba osób deklarujących się jako ofiary budzi
nasz głęboki niepokój.
Liczymy na bezzwłoczne i rzetelne zbadanie tej
bulwersującej sprawy przez stosowne organy wymiaru
sprawiedliwości.
Apelujemy do całego środowiska i wszystkich osób
mających jakiekolwiek informacje na ten temat o
kontakt z właściwymi organami. Wskazany byłby
także kontakt z dziennikarzem zajmującym się tą
sprawą.
Zarząd i Rada Programowa
Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego
Jednocześnie Zarząd informuje, że zawiesił
członkostwo Krzysztofa Sadowskiego w Polskim
Stowarzyszeniu Jazzowym.

ZA WYNAGRODZENIE
DLA BIEGŁEGO
Najbardziej chyba głośna jest
sprawa sędzi Agnieszki Pilarczyk z Krakowa, która prowadziła sprawę przyczynienia
się lekarzy do śmierci ojca
Zbigniewa Ziobry. W trakcie
procesu prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie
niedopełnienia przez sędzię
obowiązków służbowych polegającego na zaakceptowaniu zawyżonego kosztorysu
opinii biegłych. Tyle tylko, że
przyznanie wynagrodzenia
odbywa się w drodze postanowienia sądu, na które stronom
przysługuje zażalenie. Decyzja
sądu nie jest więc dyskrecjonalnym uprawnieniem, lecz
decyzją procesową, uzasadnioną pisemnie, opartą na prawie,
podlegającą kontroli w drugiej
instancji. Jest to decyzja stricte
procesowa, do której kontroli
są przewidziane instrumenty
procesowe, a w ostateczności
dyscyplinarne. W całej historii
polskiego sądownictwa nigdy
nie przyszło jednak nikomu
do głowy, by karać sędziego
za przyznanie wynagrodzenia
biegłemu.
ZA UZASADNIENIE
Za wygłaszane uzasadnienia
orzeczeń również przeciwko
sędziom wszczyna się dyscyplinarki. Najgłośniejsza jest
chyba sprawa sędziego Igora
Tulei, który jako pierwszy
wywołał tak duże kontrowersje
uzasadnieniem orzeczenia w
sprawie doktora G. Po uzasadnieniu, w którym sędzia
przyrównał działania organów
ścigania do „czasów największego stalinizmu”, politycy
zażądali wszczęcia dyscyplinarki, składając odpowiednie
wnioski.
I choć wówczas Krajowa
Rada Sądownictwa jednoznacznie wskazała, że sędzia
Tuleya nie naruszył zasad
etyki, a jego uzasadnienie
było potrzebne i pozytywne
dla polskiej demokracji, to
obecnie mamy powtórkę.

Rzecznik dyscyplinarny zakwestionowa ł wyrok sędziego Sądu Okręgowego w
Poznaniu Sławomira Jęksy,
który orzekał w sprawie
żony prezydenta Poznania.
Sędzia Jęksa wydał wyrok
uniewinniający, a w uzasadnieniu skrytykował łamanie
przez władzę praworządności w Polsce. Skutkiem tak
sformułowanego uzasadnienia
było wszczęcie postępowania
wyjaśniającego. Rzecznik
dyscyplinarny Przemysław
Radzik uznał, że uzasadnienie takie „przynosi ujmę
godności sędziego i podważa
zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności ocen
politycznych”.
ZA WYKŁADNIĘ PRZEPISÓW
Ostatnio zaś prezes stowarzyszenia represjonowanych
prokuratorów ujawnił wezwanie w sprawie przekroczenia
uprawnień oraz niedopełnienia
obowiązków przez sędziów
Sądu Najwyższego w 2008
r., które miało polegać na
wydaniu przez sędziów SN
wyroków w sprawach o sygn.
akt II KK 347/07 i V KK 76/08,
w celu osiągnięcia przez inne
osoby korzyści majątkowych
lub osobistych, pozostających
w oczywistej sprzeczności z
art. 8 § 1 k.k.s., które to orzeczenia mogły mieć wpływ na
orzeczenia innych sędziów,
powodując uniknięcie przez
sprawców odpowiedzialności
i działania na szkodę interesu
publicznego, w tym interesu finansowego, tj. art. 231 § 2 k.k.
Ciekawi mnie tylko jeszcze,
czy prokuratura zbadała, ile
wyroków w Polsce zapadło
na podstawie tej interpretacji. Czy wszystkim sędziom
sądów powszechnych, którzy
wydali wyroki, idąc śladem
interpretacji SN, też zostaną
postawione zarzuty?
PROKURATURA
BRONIĄCA PRAW HOSSA
Zarzuty dotyczące wykładni
prawa pod postacią art. 231

kodeksu cywilnego postawiono też m.in. sędzi Irenie
Majcher, jak też sędzi, która
zwolniła z aresztu oszusta ps.
Hoss. W tej ostatniej sprawie
SN odmówił uwzględnienia
wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu i podkreślił,
że działanie prokuratury idzie
w bardzo niebezpiecznym
kierunku oraz wkracza w sferę
niezawisłości sędziowskiej i
swobodę podejmowania decyzji co do oceny rozstrzyganej sprawy. (...) Prokuratura
przesuwa odpowiedzialność
dyscyplinarną w stronę odpowiedzialności karnej. Zarzuty
w tej sprawie sformułowała
prokuratura. Polegały na tym,
że sąd, do którego prokuratura
wystąpiła o areszt, wyznaczył
posiedzenie po przewidzianym
na to 24-godzinnym terminie.
Sąd Najwyższy nie dopatrzył
się w tej sprawie umyślnego działania sędziego, które
zdaniem prokuratury miało
naruszać prawa Hossa.
ZA BYCIE NIEZALEŻNYM
PROKURATOREM I SĘDZIĄ?
Wszystkie zarzuty karne kierowane przeciwko prokuratorom
i sędziom dotyczą przestępstw
z art. 231 § 1 k.k. Zgodnie z
tym przepisem „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”.
Trudno jednak w podejmowaniu decyzji procesowych,
wydawaniu wyroków, ich uzasadnianiu czy interpretacji
przepisów prawa doszukiwać
się przekroczenia uprawnień
czy niedopełnienia obowiązków. Podstawowym narzędziem w pracy sędziego jest
wykładnia przepisów prawa.
Sędzia, interpretując przepisy,
wykonuje swoje obowiązki.
Sąd nie ma obowiązku kierować się wytycznymi prokuratury, profesorów prawa czy
polityków. Od stuleci kieruje

się ustawą, konstytucją i własnym sumieniem.
Karać sędziów za wyroki to
trochę tak, jak karać kierowców nie za wypadki samochodowe, lecz za samą jazdę.
Trudno o większy absurd. Tym
bardziej że w przypadku oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przez sędziego
istnieje ustawowa możliwość
pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Dodatkowe pociąganie sędziego za to samo postępowanie do odpowiedzialności karnej powinno być ograniczone
do przypadków wyjątkowych,
związanych przede wszystkim
z umyślnym wykorzystaniem
procedur sądowych do popełnienia przestępstwa. Takie zarzuty można postawić sędziom
i prokuratorom, którzy wykorzystują procedurę sądową
jako narzędzie przestępstwa.
Jeśli jednak sędziowie będą
ścigani za wydawane orzeczenia i decyzje procesowe,
to przestaną być niezawiśli,
albo inaczej: będą zawiśli od
woli partii.
CZARNY SCENARIUSZ
Daleka jestem od snucia wizji
polskich sędziów w więzieniach. Fakty są jednak takie,
że wielu sędziów obawia się
najgorszego, nie wykluczając
więzienia. To najgorszy sygnał,
jaki może otrzymać państwo,
które chce uchodzić w świecie
za przestrzegające rządów prawa. Jeśli prokuratorzy, a także
sędziowie czują się zagrożeni,
to przestają dawać rękojmię
niezawisłości sędziowskiej.
Bez niezawisłych sędziów
nie ma demokracji i państwa
prawa. Niewiele już zostało
z bezpieczników praworządności. Wyłączając niezależną
prokuraturę, bezstronny TK,
niezależną Krajową Radę Sądownictwa, a na końcu niezawisłe sądy – zostaną fasadowe
instytucje i fasadowe prawa
obywatelskie.
Aneta Łazarska

Cynizm i zakłamanie
Konkurs dla dziennikarzy
„nadzwyczajnej kasty ludzi”
i naukowców
Justyna Socha, dziennikarka i działaczka
społeczna z Poznania,
prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Wiedzy o
Szczepieniach Stop NOP
została przez sąd okręgowy skazana za rzekome
pomówienie dr. Pawła
Grzesiowskiego.
Socha, jako sekretarz Stowarzyszenia zamieściła w
Internecie petycję „stop lobbystom farmaceutycznym w
administracji publicznej,” w
której pokazywała konflikt
interesów lekarzy opiniujących program szczepień.
Działając w interesie społecznym wskazała na powiązania ekspertów z firmami
farmaceutycznymi polegające
na tym, że eksperci ci prowadzili badania i wykłady dla
firm farmaceutycznych.
Petycję podpisało 4 tysiące
osób, jednakże oni wzięli
sobie na cel Justynę Sochę,
liderkę środowiska osób
domagających się wolności
wyboru w sprawie szczepień
i odszkodowań za powikłania
poszczepienne.
Wyrok odbieram jako rażące naruszenie praw i wolności obywatelskich i ręczę,

że nie pozostawimy tak tej
sprawy. Na tym przykładzie
widzimy zakłamanie i cynizm „nadzwyczajnej kasty
ludzi” i potrzebę głębokiego zreformowania wymiaru
sprawiedliwości. Sądy pozostają obecnie poza jakąkolwiek kontrolą społeczną, co
jest niedopuszczalne i godzi
m.in. w Art. 4 Konstytucji
RP stanowiący, że władza
zwierzchnia w RP należy
do Narodu. A w jaki sposób
obecnie Naród może sprawować funkcję nadzorczą nad
wymiarem sprawiedliwości?
Może powinniśmy powrócić
do propozycji wprowadzenia
ławników i konieczności
zasięgnięcia opinii ławy
przysięgłych przez sędziego.
Sytuacja, w której skazuje
się działaczkę społeczną za
działalność w interesie społecznym jest haniebna.
Gdzie jest minister Ziobro
i dlaczego dopuszcza się
do tak rażącego łamania
Konstytucji przez sądy?!?
Zachęcam i apeluję o zajęcie
się tą sprawą. Moim zdaniem
ministerstwo sprawiedliwości
powinno wprowadzić osobisty nadzór nad sprawą.
Michal Pilc

Trwa trzecia już edycja konkursu o nagrodę im. Profesor
Elżbiety Tarkowskiej, wybitnej polskiej socjolożki.
Do 20 w r z eśn ia pr a c e
konkursowe zgłaszać mogą
dziennikarze, wydawcy prasowi, radiowi, telewizyjni i
internetowi, stowarzyszenia
zrzeszające dziennikarzy a
także autorzy prac naukowych
oraz instytucje i towarzystwa
naukowe.
Nagroda jest przyznawana
w dwóch kategoriach:
autorski (współautorski)
materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki
przezwyciężania ubóstwa i
wykluczenia społecznego,
opublikowany w prasie, radiu,
telewizji lub przez wydawcę
internetowego w pierwszym
półroczu 2019 r. lub 2018 r.
a autorska (współautorska)
praca naukowa z zakresu nauk
społecznych o problemach
ubóstwa i wynikającego z
niego wykluczenia społecznego ogłoszona w 2017 lub
2018 roku
a

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w
wysokości 3000 zł.

Nagradzane są prace publikowane w języku polskim,
mające szczególne znaczenie
dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej
problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, cechujące się wysokim poziomem
merytorycznym oraz „współczynnikiem humanistycznym”
– zgodnie z podejściem zastosowanym w pracy „Zrozumieć
biednego. O dawnej i obecnej
biedzie w Polsce” pod red.
Elżbiety Tarkowskiej
Termin składania prac konkursowych: 20 września 2019
roku.
Więcej informacji na temat
konkursu i przyjmowania
zgłoszeń znajduje się na stronie MRPiPS.
Organizatorami konkursu są:
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
- Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk - wydawca kwartalnika
„Kultura i Społeczeństwo”
oraz Polskie Towarzystwo
Socjologiczne.
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Urodziła dziecko i zażądała, aby wpisać siebie jako ojca
. Kobieta, która uważa się
za mężczyznę, przerwała
terapię hormonalną mającą
doprowadzić do zmiany
cech płciowych i zaszła w
ciążę za pomocą metody in
vitro, po czym po urodzeniu
dziecka zażądała od urzędu
stanu cywilnego wpisania
siebie jako jego ojca.
Czy nie brzmi to jak groteskowy żart? Jednak tak
właśnie wygląda sprawa tocząca się przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka,
którą wytoczyła swojemu
krajowi transseksualistka, gdy
urząd stanu cywilnego nie
zgodził się na jej absurdalne żądania i wpisał ją jako
matkę dziecka.
Choć trudno w to uwierzyć,
z bardzo podobnymi problemami musi się mierzyć Polska
– dość wspomnieć choćby
o sprawie dwóch obywateli
Izraela prowadzących homoseksualny tryb życia, którzy
zaskarżyli Rzeczpospolitą do
trybunału w Strasburgu za
odmowę uznania ich za rodziców dziecka, które urodziła im
surogatka.
Stworzyliśmy projekt ratujący małżeństwo i chroniący rodzinę
Najpierw akty urodzenia, potem adopcja dzieci przez pary
jednopłciowe

Jak informowaliśmy już dwa
miesiące temu, niestety również niektóre polskie sądy
przystały na absurdalne żądania ideologów LGBT w
sprawie przepisywania do polskich aktów stanu cywilnego
zagranicznych dokumentów, w
których jako rodzice widnieją
osoby tej samej płci.
Takie wyroki wpisują się
w wypróbowaną w innych
krajach taktykę niszczenia
ochrony małżeństwa przez
serie procesów przed sądami
krajowymi i międzynarodowymi trybunałami. Organizacje LGBT w Polsce wykorzystują tę metodę od 2015 r., bo
wiedzą, że nie mają obecnie
szans w Sejmie. Dodatkowo
zmiany wymuszone przez
sądy są zazwyczaj bardziej
trwałe.
Obecnie czekamy na najważniejszą decyzję w tej sprawie, którą wyda Naczelny Sąd
Administracyjny w składzie
siedmiu sędziów, rozstrzygając, czy dopuszczalne jest
wpisanie do aktu urodzenia
dwóch matek.
Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny pozwoli na uznanie
dwóch kobiet za matki jednego
dziecka, niebawem czekają nas
kolejne precedensowe sprawy.
Wpisane do aktu urodzenia kobiety mogą domagać się wykonywania praw rodzicielskich,
co w praktyce oznaczałoby

obejście zakazu adopcji dzieci
przez pary jednopłciowe. Stąd
już tylko krok do formalnego
podważenia ochrony małżeństwa jako związku kobiety i
mężczyzny.
Uznaliśmy, że nie możemy
czekać z założonymi rękami!
Potrzebne są rozwiązania,
które zatrzymają tworzenie
dalszych wyłomów w polskim
prawie rodzinnym i zagwarantują bezpieczeństwo naszych
dzieci.
Podjęliśmy konkretne działania na wielu poziomach
Przez ostatnie miesiące przeprowadziliśmy kompleksowe
działania. Na początek przygotowaliśmy i wysłaliśmy do
wszystkich urzędów stanu
cywilnego obszerną ekspertyzę prawną, przedstawiającą
prawidłową wykładnię przepisów i przypominającą, że
polska konstytucja nie pozwala
na uznawanie jakichkolwiek
jednopłciowych układów i
wpisywanie ich do polskich
ksiąg stanu cywilnego.
Włączyliśmy się również w
cztery postępowania w tego
typu sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Każda z
nich to zagrożenie dla naszego
prawa krajowego, ryzyko kolejnego wyłomu w ochronie
małżeństwa i rodziny. Dwie
z tych spraw dotyczą bezpo-

średnio Polski, a pozostałe
Niemiec i Austrii. W opiniach
przekazanych do Trybunału
wykazaliśmy, że akt urodzenia
jako jeden z najważniejszych
dokumentów w życiu człowieka powinien zawierać jedynie
rzeczywiste, a nie fikcyjne,
informacje, które umożliwią
każdemu poznanie prawdy o
własnych korzeniach i tożsamości biologicznej. Wpisanie
tam nieprawdziwych informacji o rodzicach jest atakiem na
prawa dziecka.
Trwałe bezpieczeństwo
rodzin wymaga zmian ustawowych
Głównym efektem naszych
prac jest jednak przygotowanie projektu ustawy, który uszczelni polskie prawo.
Chcemy wyeliminować wadliwe przepisy, które posłużyły
do wywołania postępowań
prowadzących do obecnego
zagrożenia. Większość z nich
wprowadzono niedawno — w
2014 roku. Już wtedy ostrzegaliśmy, że mogą stać się one
pretekstem dla aktywistów
LGBT do wprowadzania tylnymi drzwiami politycznych
postulatów, z adopcją dzieci
przez pary homoseksualne
włącznie.
Proponowane przez naszych
ekspertów zmiany zakładają
m.in. zniesienie obowiązku
przepisywania zagranicznych

Siatkówka LGBT dla homoseksualistów
m Warszawa
Być może znany jest Wam
Czytelnicy skandal, do którego doszło podczas turnieju
siatkówki LGBT zorganizowanego dla homoseksualistów w jednej z publicznych
podstawówek na warszawskim
Ursynowie. Na stoliku przy
rejestracji do zawodów prezentowano tam erotyczny baner i
inne obsceniczne materiały, na
które mógł natknąć się każdy,
kto w tym czasie wszedł do
szkoły!
Tak w praktyce wygląda wdrażanie Deklaracji LGBT+, przewidującej m.in. wspieranie
klubów sportowych LGBT.
Jednak zaangażowanie ogromnego budżetu Warszawy w
takie przedsięwzięcia to nie
wszystko, za całym politycznym ruchem LGBT stoją liczne
i dotąd nieujawnione źródła
finansowania.
Sprawdzamy finansowanie
organizacji LGBT z publicznych pieniędzy i zagranicznych źródeł
Dlatego rozpoczęliśmy szeroko zakrojony monitoring
działalności organizacji LGBT
w Polsce. Do każdej z nich
wysłaliśmy wiążące wnioski o dostęp do informacji
publicznej, zadając szereg
precyzyjnych pytań o źródła
finansowania i prowadzoną
działalność. Jednocześnie nasi
eksperci przystąpili do badania
sprawozdań finansowych i
merytorycznych każdej z tych
organizacji.
Prześwietlamy organizacje
LGBT
Szybko wyszło na jaw, jak
bardzo nasze pytania są nie na
rękę aktywistom LGBT. Niezwłocznie zaatakowali nas na
łamach „Gazety Wyborczej”,
gdzie nasze żądanie ujawnienia źródeł finansowania
i skali wsparcia ze środków
publicznych nazwano „prze-

świetlaniem”, „dręczeniem” i
„zastraszaniem”!
Groteskowe zarzuty o prześladowania oczywiście nie
powstrzymają nas przed uzyskaniem informacji o tym,
jaka część naszych podatków
przeznaczana jest na promocję
homoseksualnego stylu życia i
wulgarnej edukacji seksualnej.
Zjawisko utrzymywania ruchu
LGBT ze środków publicznych
opiszemy niebawem w dokładnym raporcie.
Szeroki strumień zagranicznych pieniędzy
Sądząc po reakcji na nasze
wnioski, można przypuszczać, że ideologów LGBT nie
ucieszy fakt, że nasi eksperci
przygotowują również raport
na temat zagranicznych źródeł finansowania tzw. parad
równości.
Przypomnę, że podobne
opracowanie przygotowaliśmy
trzy lata temu. Odbiło się ono
wówczas szerokim echem,
podważając zaufanie do organizatorów czarnych marszów
i podając w wątpliwość ich
spontaniczny i oddolny charakter. W raporcie ujawniliśmy
wówczas, że zagraniczne organizacje i fundacje przekazały
polskim feministkom łącznie
co najmniej milion złotych na
ten cel!
Jestem przekonany, że również marsze równości nie
odbyły się bez sutego, zagranicznego wsparcia.
Miliony na seksedukację
Ogromny niepokój budzi plan
przeznaczenia 4,6 mln złotych na edukację seksualną
i towarzyszące jej działania
w warszawskich szkołach.
Wielu rodziców wciąż nie
zdaje sobie sprawy z tego,
jak niebezpieczne są to treści.
Przypomnę, że to właśnie
standardy WHO nakazują,
by uczyć dzieci w wieku 0-4
lata o „radości i przyjemności” masturbacji, a dzieci w
wieku 4-6 lat o „związkach

osób tej samej płci”.
Nasz monitoring ujawnił, że
inicjatorzy tego projektu, zgłoszonego formalnie w ramach
„budżetu obywatelskiego”, ale
wpisującego się w cele „Karty
LGBT”, liczą na poważne
wynagrodzenia z publicznych
środków. Nie oglądając się
na zarobki innych nauczycieli, edukatorzy seksualni
mieliby otrzymać 150 zł za
godzinę prowadzonych zajęć.
Natomiast nieangażująca praca
przy ewaluacji projektu to po
66 000 zł dla trzech specjalnych pracowników!
Tęczowa flaga w każdym
zakładzie pracy
Podpisana przez prezydenta
Warszawy Deklaracja LGBT+
nie dotyczy wyłącznie środków publicznych i ich wydatkowania. Władze stolicy
wprzęgają w machinę propagandy ruchu LGBT również liczne spółki miejskie,
prywatnych przedsiębiorców,
pracodawców i pracowników.
Deklarując wsparcie dla „tęczowych sieci pracowniczych”
i „zarządzania różnorodnością
w miejscu pracy”, Warszawa
zmusza tysiące osób do podporządkowania się temu samemu
dyktatowi, przeciwko któremu
protestował pan Tomasz zwolniony niedawno z IKEA.
Co więcej, warszawski Ratusz zapowiada, że każdy
przedsiębiorca zawierający
umowę z Urzędem Miasta
będzie musiał podpisać „klauzulę antydyskryminacyjną”.
Drukarnia nie będzie już mogła odmówić druku plakatów
promujących ideologię LGBT,
a cukiernia będzie zmuszona
do przyjęcia zamówienia na
tort na uroczystość „zaślubin”
jednopłciowego związku. Organizacje społeczne wynajmujące miejskie lokale, takie
jak Caritas czy obrońcy życia,
będą musiały zrzec się części
własnej tożsamości.
Te konsekwencje Deklaracji
LGBT+ zostaną omówione w

trzecim z przygotowywanych
przez nas raportów.
Mamy dowody na to, że
monitoring i nagłaśnianie
zagrożeń powodują większą
ostrożność samorządów w
spełnianiu żądań organizacji
LGBT. Przyk ładem może
być Poznań, w którym kilka
tygodni temu głosami radnych
m.in. Koalicji Obywatelskiej
na razie odrzucono wprowadzenie karty LGBT+.
Pozytywny program obrony rodziny
Doskonale wiem, że nie możemy zatrzymać się na krytyce
ofensywy ideologii LGBT.
Dlatego równolegle prowadzimy szerokie działania, które
mają na celu promocję pozytywnych, konstytucyjnych
wzorców ochrony rodziny
i pozyskiwanie dla nich jak
najszerszej koalicji organizacji
pozarządowych i samorządów.
Najważniejszą propozycją
jest Samorządowa Karta Praw
Rodzin, wsparta przez koalicję
ponad 20 organizacji pozarządowych z całej Polski. Jestem
bardzo zadowolony, mogąc
przekazać Panu, że do tej pory
przyjęło ją już 12 samorządów!
Poza dawnym m iastem
wojewódzkim Białą Podlaską naszą kartę wprowadziły
również: Przasnysz, Wieluń
oraz miasto i gmina Radzyń
Podlaski, a także powiaty:
przasnyski, rawski, łańcucki,
wieluński, łowicki, radzyński
i przysuski. Z rozmów z samorządowcami wiem, że chcą
ją przyjąć kolejne samorządy.
adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris
P.S. Warszawa to laboratorium ideologów LGBT. Mamy pełną świadomość,
że to, co dzieje się w stolicy, za rok
zawita do reszty polskich miast, a za
dwa lata do całej Ojczyzny. Dlatego
tak ważna jest nasza pełna mobilizacja i zaangażowanie w obronie
rodziny, dzieci i naszej wolności.

aktów urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego, co nie
tylko pozbawi aktywistów
LGBT głównego narzędzia w
sądowej batalii, ale i zabezpieczy prawa dziecka. Petycję
o przyjęcie zmian prawnych
skierowaliśmy do Ministra
Sprawiedliwości.
Te precyzyjne zmiany trwale
zablokują możliwość podstępnego zrównania związków jednopłciowych z małżeństwami,
przyznania im przywilejów
należnych rodzinom i prawa
adopcji dzieci.
Zagrożeń przybywa
Wiem, że takie osoby jak
Pan podzielają moją troskę o
przyszłość polskich rodzin,
małżeństw i dzieci. Liczba
zagrożeń, z którymi musimy
się zmierzyć, rośnie z miesiąca
na miesiąc.
Nie pamiętam podobnie
wymagającego i angażującego
roku w działalności Ordo Iuris.
Kiedy jednak obserwuję zaangażowanie naszego zespołu,
czytam listy naszych Przyjaciół i Darczyńców, widzę, że
zbudowaliśmy silne środowisko, które będzie z oddaniem
prowadzić przemyślaną obronę
najważniejszych wartości naszej cywilizacji.
W szczególności musimy
zrobić wszystko, by chronić
rodzinę – to ona ma zasadnicze znaczenie cywilizacyjne

i odgrywa tak ważną rolę
w polskiej tradycji, co odzwierciedlają liczne przepisy
konstytucji.
Nasza działalność wymaga
pozyskania, a czasem wykształcenia najwyższej klasy
specjalistów, którzy nie tylko
zrozumieją strategię ruchu
LGBT, ale przede wszystkim
zbudują sprawne mechanizmy
obronne. Przed sądami, w międzynarodowych trybunałach,
w postaci ustaw. Ta działalność jest możliwa wyłącznie
dzięki naszym Przyjaciołom i
Darczyńcom.
Dlatego bardzo Pana proszę o przekazanie 40 zł, 70
zł, 120 zł lub dowolnej innej
kwoty, która umożliwi nam
skuteczną obronę najważniejszych wartości małżeństwa,
rodziny i bezpieczeństwa
naszych dzieci.
Łączę wyrazy szacunku
adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes
Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris
P.S. Petycję do Ministra Sprawiedliwości z apelem o poparcie projektu
ustawy chroniącej małżeństwo i
rodzinę można podpisać na stronie
maszwplyw.pl. Zachęcam do jej
podpisania i przekazania informacji
na jej temat innym osobom, by jak
najwięcej Polaków dowiedziało się
o zagrożeniach i mogło się im przeciwstawić.

Słownik europejsko-polski
Skoro przyszło nam, zwykłym
Polakom, dzielić terytorium
Polski z Prawdziwymi Europejczykami, to trzeba poznać
ich język, żebyśmy wiedzieli, o
czym oni do nas mówią.
Oto pierwsza edycja:
1. Amfa ~ a także koka, marycha i inne dopalacze powodujące tak zwaną głupawkę.
Bardzo pożądane przez Prawdziwych Europejczyków na
imprezkach, a zwłaszcza podczas wystąpień sejmowych.
2. Bękart~powód do dumy samotnej matki. Samo słowo nie
występuj już w żadnym języku
poprawnym politycznie.
3. Cnota~to czym Prawdziwy
Europejczyk się brzydzi.
4. Hulajnoga~ pojazd dawniej
dla dzieci. Obecnie ma również zastosowanie bojowe,
zwłaszcza na miejskich chodnikach.
5. Konkubinat~pseudo-małżeństwo. Najmodniejszy dla
par heteroseksualnych, chociaż samego określenia nielubiących.
6. Kurr… ~ słowo przerywnik,
świadczące o podświadomej
tęsknocie Prawdziwego Europejczyka do bycia przedstawicielem najstarszego zawodu
świata.
7. LGBT~cztery litery oznaczające zboczeńców w zastępstwie „klasy robotniczej”,
która okazała się niewdzięczna
i przestarzała.
8. Małżeństwo ~ wymiana
wzajemnych usług seksualnych między zboczeńcami.
9. Pałac Kultury~czyli zemsta
Stalina. Obrona pomnika siedemdziesięcioletniej (19452015) indoktrynacji i okupacji
sowieckiej.
10. Płeć~płci jest około pięćdziesięciu ośmiu, ale prace
nad dalszym ich rozpoznaniem
jeszcze trwają.
11. Porno-parady ~zwane dla
niepoznaki paradami równości. To wyższa forma dawnych
pochodów pierwszomajowych.
12. Posza nowa n ie poglą-

dów~najbardziej domagają się
tego poszanowania ci, którzy
w ogóle żadnych poglądów
nie mają.
13. Równość ~ podziw dla
zboczeńców.
14. Spodnie~ strój obowiązujący wszystkich, niezależnie
od płci i wieku. Dawniej nosili
je tylko mężczyźni, ale to w
czasach, kiedy męskość była
jakąś wartością.
15. Sukienka~ strój do przebierania chłopców za dziewczynki. Noszony jeszcze przez
niektóre mohery.
16. Tatuaż ~ widomy znak
przynależności do pożądanej
kasty.
17. Tęcza~ sześć kolorów zawłaszczonych przez zboczeńców.
18. Wesele~ party poślubne
homoseksualistów. Postępowe
pary hetero ślubów już nie
zawierają.
19. Zboczeńcy~ słowo zakazane przez zboczeńców i ich
mocodawców złoczyńców.
Powyższy słownik będzie
poszerzany o nowe znaczenia.
Zachęcam do współpracy przy
jego tworzeniu.
Małgorzata Todd
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Pokusa potajemnej kontroli?
Prawa i obowiązki pracodawcy
w kontekście np. zakładania
monitoringu oraz prawa autorskie do utworów stworzonych
w ramach stosunku pracy.
CZEŚĆ I
Może się tak zdarzyć, że charakter wykonywanej pracy jest
na tyle twórczy, że owoc stosunku łączącego nas z pracodawcą będzie spełniał ustawowe kryteria do bycia utworem.
W takich sytuacjach prawo
pracy ogranicza uprawnienia
pracownika - twórcy, a prawa
autorskie do dzieła przejmuje
pracodawca.
Aby lepiej wgryźć się w temat należy sięgnąć do artykułu
12. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dalej Pr. Aut.), którego ustęp
pierwszy stanowi, iż w braku odmiennych postanowień
umownych „pracodawca, którego pracownik stworzył utwór
w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą
przyjęcia utworu autorskie
prawa majątkowe w granicach
wynikających z celu umowy
o pracę i zgodnego zamiaru
stron.”
Utwory, o których mowa
w przytoczonym wyżej przepisie, nazwane są zwyczajowo
„utworami pracowniczymi”
i taki transfer uprawnień jest
możliwy wyłącznie w przypadku, gdy powstaną one
w związku z wykonywaniem
obowiązków wynikających ze
stosunku pracy. Trzeba więc
pamiętać, że nawet jeśli utwór
został stworzony w czasie pracy i z materiałów należących
do pracodawcy, nie musi być
utworem pracowniczym w rozumieniu ustawy. Oznacza to,
że wyłącznie w razie nałożenia
na pracownika obowiązku (np.
poprzez wskazanie zakresu
obowiązków w umowie o pracę lub bezpośrednie polecenia

służbowe) wykonania konkretnej pracy, której skutkiem
będzie powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego,
będzie mogło mieć zastosowanie domniemanie z art. 12
ustawy. Popularnym i często
przytaczanym w tym temacie
orzeczeniem jest wyrok Sądu
Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 12 listopada 2008 r. (I
ACa 227/08), w którym stwierdzono, że: „Dla zastosowania
art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ważne jest, by stworzony utwór
był wynikiem zobowiązania
pracownika do wykonywania
pracy obejmującej obowiązki
twórcze w znaczeniu prawa
autorskiego, a zatem powstał
w następstwie realizowania
zespołu czynności o cechach
odpowiadających zasadzie
ich wyodrębnienia ustalonej
w umowie. Z tego też względu
do tego przepisu nie sposób
sięgać przy innego rodzaju
powiązaniach między utworem a stosunkiem pracy; nie
obejmuje on bowiem sytuacji,
w których utwór powstał tylko w związku (czasowym,
miejscowym itp.), czy przy
okazji wykonywania pracy
bądź dzięki przyczynieniu się
pracodawcy”.
Należy jednak podkreślić,
że ustawowe nabycie praw
przez pracodawcę będzie zawsze ograniczone do praw
majątkowych, co oznacza, iż
to przy pracowniku (twórcy)
pozostaną niezbywalne prawa osobiste, w szczególności
prawo do autorstwa utworu,
oznaczenia autorstwa, nienaruszalności jego treści i formy
czy nadzoru nad sposobem
korzystania z tej twórczości.
Pracodawca będzie z kolei
uprawniony do korzystania
z utworu pracowniczego oraz
rozporządzania nim za wynagrodzeniem dla twórcy.
Wa r to również zwrócić

szczególną uwagę na fakt, że
domniemanie ustanowione
w art. 12. będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy w umowie ta
kwestia nie zostanie w żaden
sposób uregulowana. Brak
szczegółowego ok reślenia
obejmowanych uprawnień (np.
poprzez wskazania w umowie
pól eksploatacji utworu) może
być dla pracodawcy ryzykowny. Może się bowiem okazać,
iż zakres ustawowo nabytych
praw okaże się zbyt wąski i nie
będzie odpowiadał konkretnym celom zatrudniającego
przedsiębiorstwa. Taka umowa
powinna także regulować kwestię wynagrodzenia. Przyjmuje
się bowiem, iż z tytułu przeniesienia praw autorskich do
utworu pracowniczego, twórcy
nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, poza
standardową pensją. Jednak
wyrażona w art. 353. Kodeksu
cywilnego zasada swobody
umów, umożliwia wprowadzenie dodatkowych pieniędzy
obejmujących prawno-autorski
aspekt naszej pracy. Należy
jednak pamiętać, iż brak wypłat nie będzie miał wpływu
na skuteczność omawianego
transferu praw.
Ustawa o prawie autorskim
poświęca również cały rozdział programom komputerowym, przyznając im tym
samym szczególny status. Nie
inaczej sprawa wygląda w kontekście pracownika, którego
zawodowym obowiązkiem
jest praca nad stworzeniem
lub rozwijaniem właśnie takich produktów. Art. 74 §
3 Pr. Aut. stanowi, że „Prawa majątkowe do programu
komputerowego stworzonego
przez pracownika w wyniku
wykonywania obowiązków
ze stosunku pracy przysługują
pracodawcy, o ile umowa nie
stanowi inaczej.” Różnica jest
jednak taka, że w przypadku

Ponad 70 tys. wniosków
w sprawie suszy
Susza w Wielkopolsce
spowodowała znaczące
straty w rolnictwie. Swoim
zasięgiem objęła niemal
wszystkie uprawy w regionie. Ze wstępnych szacunków wynika, że liczba
poszkodowanych rolników
będzie większa od ubiegłorocznej. Dotychczas straty
odnotowano w ponad 68
tys. gospodarstw rolnych.
W ubiegłym roku brak opadów
w Wielkopolsce spowodował
zniszczenia w około 54 tys.
gospodarstw rolnych. - Każdego dnia powołana przeze mnie
komisja szacuje straty. Dotychczas do Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło ponad 2,5 tys. protokołów. Zwracam się z prośbą do
producentów rolnych o szybkie
zgłaszanie strat do komisji,
która dokona weryfikacji na
miejscu jeszcze przed zbiorem
plonu i przygotuje protokół.
Tegoroczna pogoda nie jest
łaskawa dla rolników, dlatego staramy się pracować jak
najwięcej, by komisje szybko
uporały się ze swoimi zadaniami – mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Przed kilkoma dniami podobny apel do rolników w
całej Polsce skierował minister
rolnictwa i rozwoju wsi Jan

Krzysztof Ardanowski, który
zwrócił się o jak najszybsze
wystąpienie do samorządów
z wnioskami o oszacowanie
strat spowodowanych przez
suszę. Według raportów Instytutu Uprawy Nawożenia i
Gleboznawstwa w Puławach
(obecnie ukazało się 8 raportów z 14) zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej obejmuje
wszystkie uprawy - zarówno
zbóż, jak i roślin okopowych
– w każdej z 226 gmin woj.
wielkopolskiego. Najtrudniejsza sytuacja występuje
na terenie zachodniej części
województwa wielkopolskiego
- powiatach nowotomyskim i
wolsztyńskim.
Obecnie rolnicy składają
jeszcze wnioski o oszacowanie
szkód spowodowanych suszą.  Zespoły komisji powołanej przez wojewodę, pracujące
na terenie wszystkich  gmin w
Wielkopolsce, dokonują weryfikacji na miejscu i sporządzają protokoły. - Zweryfikowano
już ponad 2 tys. protokołów
potwierdzających wystąpienie szkód, w tym 1349 pozytywnie. 651 protokołów
zwrócono do uzupełnienia.
Wyselekcjonowaliśmy   także
ok. 550   protokołów niewymagających potwierdzenia
wojewody – tłumaczy Zbigniew Król, zastępca dyrek-

tora wydziału infrastruktury i
rolnictwa WUW.
Producenci rolni po oszacowaniu strat w uprawach
rolnych przez komisję, poza
odszkodowaniami z zakładów
ubezpieczeń, mogą ubiegać
się o pomoc w formie kredytu  preferencyjnego -  zarówno
obrotowego na wznowienie
produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na
odtworzenie środków trwałych. Mogą także wystąpić
o udzielenie przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy
w opłaceniu bieżących składek
na ubezpieczenie społeczne.
Kolejną forma pomocy jest
zastosowanie przez Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
odroczenia i rozłożenia na
raty płatności z tytułu umów
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa. - Wójt,
burmistrz lub prezydent może
na indywidualny wniosek
producenta rolnego udzielić
ulgę w podatku rolnym. Pomoc
w spłacie zobowiązań wobec
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz
Krajowego Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa jest udzielana w formie de minimis – dodaje wojewoda Zbigniew Hoffmann.

opisanych wyżej „zwykłych”
utworów pracowniczych, przepisy przewidują nabycie przez
pracodawcę praw autorskich
nie tylko wtedy, gdy brak jest
zapisów w umowie, które zastrzegałyby, że to pracownik
nabywa prawa, ale także wtedy, gdy „ustawa nie stanowi
inaczej”, czyli wówczas, gdy
w razie braku umowy, nabyciu
omawianych praw przez pracodawcę nie sprzeciwia się także
przepis ustawy. Gdy mówimy
o prawach majątkowych do
programu komputerowego,
to art. 74 ust. 3 nie zawiera
tego drugiego zastrzeżenia.
Oznacza to, że brak umowy
regulującej nabycie przez pracownika praw autorskich do
programu komputerowego,
sprawia, iż właścicielem tych
praw automatycznie staje się
pracodawca.
Słowem podsumowania wypada wspomnieć, iż zakończenie stosunku pracy poprzez
jego wypowiedzenie, rozwiązanie czy wygaśnięcie, nie
powoduje utraty już nabytych
przez pracodawcę praw.
CZĘŚĆ II
W dobie powszechnego rozwoju technik inwigilacyjnych,
pokusa potajemnej kontroli
pracowników staje się coraz
silniejsza. Na szczęście w odsieczy przybywają przepisy,
skutecznie ograniczające zbyt
daleko idące pomysły pracodawców.
Monitoring w miejscu pracy
stał się już sprawą powszechną
i w większości przypadków
jego montaż i wykorzystywanie nie wzbudza wielkich kontrowersji. Wynika to z prostego
faktu istnienia przepisów, które dokładnie ustalają dopuszczalny zakres audiowizualnej
rejestracji zatrudnianych osób.
Mowa tu przede wszystkim
o przepisach Kodeksu pracy, ale również osławionego

RODO, czyli wspólnotowego
Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych, stanowiącego podstawę
do nowej Ustawy o ochronie
danych osobowych.
Co do zasady, pracodawca
ma prawo stosować monitoring wizyjny, jednak wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to
niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia przedsiębiorstwa, kontroli produkcji
lub zachowania w tajemnicy
informacji objętych tajemnicą, czyli takich, których
ujawnienie mogłoby narazić
pracodawcę na jakąś szkodę.
Aby stosowany monitoring był
w pełni zgodny z przepisami,
zakład pracy musi wykazać
niezbędność jego stosowania
dla co najmniej jednego z wyżej wskazanych celów. Należy
jednak podkreślić, iż pomimo
dość precyzyjnego, zamkniętego katalogu, cele uzasadniające rejestrację pracowników,
zostały określone bardzo szeroko, co niewątpliwie jest
niezwykle korzystne z punktu
widzenia pracodawcy.
Oprócz podstaw uzasadniających stosowanie monitoringu, przepisy ustanawiają
również pewne ograniczenia
np. w stosunku do miejsc,
w których kamer nie wolno
zakładać. Do takich obszarów
zaliczają się przede wszystkim pomieszczenia sanitarne,
szatnie, stołówki, palarnie
oraz pomieszczenia udostępniane zakładowej organizacji
związkowej. Może jednak zdarzyć się tak, że któreś z tych
pomieszczeń zostanie jednak
objęte monitoringiem, z uwagi
na przewidziany przepisami
cel legalizujący. Wówczas,
takie nagranie będzie mogło
być wykorzystane wyłącznie wtedy, gdy nie narusza
godności ani żadnych innych
dóbr osobistych pracowników

oraz nie zagraża wolności
i niezależności związków zawodowych.
Zapis z monitoringu może
być przechowywany przez
pracodawcę przez 3 miesiące
od daty rejestracji. Po upływie
tego terminu pracodawca zobowiązany jest do zniszczenia
nagrań. Prawo przewiduje
jednak pewne wyjątki od tej
zasady i pozwala na dłuższe
przechowywanie, jeżeli jest to
podyktowane stosowaniem odrębnych przepisów lub potrzebami dowodowymi w związku
z toczącym się postępowaniem
sądowym lub przygotowawczym. Wtedy, termin przechowywania nagrania zostaje
z mocy prawa przedłużony do
chwili prawomocnego zakończenia sprawy.
Polskie prawo (w zgodzie
z regulacjami RODO) dopuszcza również monitorowanie
firmowej poczty elektronicznej. Warunkiem korzystania
z takiego środka jest poszanowanie tajemnicy korespondencji oraz, jak w przypadku klasycznego monitoringu, innych
dóbr osobistych pracownika.
Natomiast prywatna skrzynka
pocztowa, nawet jeżeli korzystamy z niej ze służbowego
komputera, jest wyłączona
z każdej (legalnej!) formy
nadzor u. Na leży również
wspomnieć, że pracodawca
ma obowiązek poinformowania pracowników o wybranej
przez siebie formie kontroli
oraz jej szczegółowym zakresie - czy to w umowie o pracę,
czy też poprzez umieszczenie
klauzuli informacyjnej, np.
w regulaminie zakładowym.
  
Autor: Paweł Kowalewicz,
prawnik w Fundacji Legalna Kultura

https://www.legalnakultura.pl/pl/
prawo-w-kulturze/prawo-w-praktyce/news/3319,pokusa-potajemnej
-kontroli

Przewozy autobusowe
Na zaproszenie Wojewody
Wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna w czwartek,
8 sierpnia 2019 roku odbyło
się w Poznaniu spotkanie
konsultacyjne z samorządowcami w sprawie Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych.
W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Franek, Wicestarosta
Kościański. Wojewoda mówił
o założeniach, kryteriach oraz
realizacji funduszu przez samorządy.
Do Wielkopolski, z funduszu, trafi blisko 20 mln zł.
W ramach funduszu rozwoju
przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie i tworzenie nowych
lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie może
dotyczyć nowych linii komunikacyjnych oraz linii niefunkcjonujących, co najmniej od 3

miesięcy przed wejściem w
życie ustawy, na które umowa
o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu
zbiorowego zostanie zawarta
po jej wejściu w życie.

Ewentualny udział samorządu Powiatu Kościańskiego w
Funduszu jest sprawą otwartą
i będzie uzależniony od diagnozowanych potrzeb.

Fot. WUW w Poznaniu
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Jarmark Chmielo-Wikliniarski

Tegoroczny Jarmark Chmielo-Wikliniarski przeszedł do
historii. Nie zabrakło wielu
atrakcji, które ściągnęły licznych mieszkańców na stadion
miejski oraz pl. Niepodległości. Koncerty: Michała
Szpaka, Roksany Węgiel,
Pawła Stasiaka, Sarsy oraz
Krzysztofa Cugowskiego, na
długo zapadną w pamięć nowotomyślan i przyjezdnych
gości. Przypomnijmy sobie
najważniejsze wydarzenia,
które miały miejsce podczas
trzydniowego święta Nowego
Tomyśla.

Akademie splecione wikliną
W czwartek, 22 sierpnia, w
Galerii na Piętrze Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu
zagościła niezwykle inspirująca wystawa prac absolwentów, uczniów i nauczycieli
Dolnośląskiego Zespołu Szkół
w Jaworze i Zespołu Szkół i
Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.
Tego dnia progi biblioteki
przekroczyli liczni miłośnicy
wikliniarskiej sztuki nie tylko

z naszego miasta, ale i z innych części kraju i zagranicy.
Głos zabrali: dyrektor biblioteki – Lucyna Kończal-Gnap,
dyrektorzy szkół – Dorota
Subocz i dr Tadeusz Żuczek,
prof. Jędrzej Stępak z Zakładu Działań Twórczych w
Przestrzeni Publicznej UAM
w Poznaniu i oczywiście sami
sprawcy tego wikliniarskiego
wydarzenia byli mistrzowie
plecionkarstwa i nauczyciele
zawodu – Rafał Górczyński i
Wojciech Świątkowski.

Awanse zawodowe dla nauczycieli
W dniu 2 września w Urzędzie Miejsk im w Nowym
Tomyślu, odbyło się spotkanie
z zaproszonymi nauczycielami i dyrektorami przedszkoli
i szkół podstawowych terenu Gminy Nowy Tomyśl.
Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner wręczył
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego ośmiu nauczycielkom, które w lipcu br.
zdały egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną, powołaną
przez Burmistrza Nowego
Tomyśla i otrzymały kolejny
stopień awansu zawodowego.
Nauczycielki, które w wyniku
postępowania egzaminacyjnego otrzymały akt nadania
stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego: p.
Katarzyna Jopek, nauczycielka
muzyki, plastyki i techniki,

p. Julita Zofia Jakubowska,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, p. Sylwia Krako-

wiak, nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza

Kościuszki w Nowym Tomyślu), p. Paulina Sarbok,
nauczycielka wychowania

przedszkolnego (Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym), p. Monika Maria Płaszczyk, wychowawca świetlicy
(Szkoła Podstawowa Nr 2 im.
Marii Skłodowskiej – Curie w
Nowym Tomyślu), p. Kamila
Anna Pilarska, nauczycielka
wychowania przedszkolnego, p. Natalia Bruździńska,
nauczycielka wychowania
przedszkolnego (Przedszkole
Nr 2 „Plastusiowe Osiedle ”
w Nowym Tomyślu), p. Sylwia
Ewa Woźna, nauczycielka
wychowania przedszkolnego
(Przedszkole Nr 3 „Bajkowe
Zacisze” w Nowym Tomyślu).
Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania stopnia
awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
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Spotkanie Klubu Przedsiębiorców
W ubiegłą środę Zarząd Klubu Przedsiębiorców spotkał się
z członkami Zarządów Izb Gospodarczych Nowego Tomyśla,
Wolsztyna oraz Opalenicy. Podczas spotkania miały miejsce
rozmowy i dyskusje na różne ważne tematy ważne dla lokalnych przedsiębiorców.

AUTO - HANDEL
W³adys³aw Cisak 64-300
Nowy Tomyśl, Paproć 79,
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO
czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

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.

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

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

a MEBLE TAPICEROWANE a MEBLE POKOJOWE
a STOŁY a KRZESŁA a SZAFY a ŁOŻA a MATERACE
a MEBLE KUCHENNE /również pod wymiar/
MONTAŻ, PROJEKT GRATIS,

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL

a FACHOWE DORADZTWO a RATY 0 % a TRANSPORT GRATIS !!!
Grodzisk Wlkp ul. Ogrodowa 6 , tel 509-055-246
www.meble-duma.pl, biuro@meble-duma.pl
znajdz nas na FB Salon Meblowy Duma

20 LAT DOŚ
WIA
NA RYNKUD!!CZENIA
!

PRZEDSIĘBIORSTWO
zanęty, przynęty
HANDLOWO–USŁUGOWE
a wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
a żyłki, plecionki
tel. 510-235-065
a rybki żywe do oczek wodnych
a

FILIA w Grodzisku Wlkp., ul. Leśna 8A – kierunek Słocin

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/

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

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
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140 lecie powstania Bractwa Kurkowego w Opalenicy
Pragnę serdecznie powitać
Państwa na tak zacnej uroczystości jaką jest rocznica
140 lecia powstania naszego
Bractwa. W szczególności
chciałbym powitać;
Przedstawicieli Duchowieństwa Opalenickiego:
a ks. Antoniego Lorenza
- proboszcza św. Mateusza
a ks. Zbigniewa Kuźnickiego
- proboszcza św. Józefa
a Posła na Sejm - Jakuba Rutnickiego
a Wojciecha Jankowiaka
Wicemarszałka Wojwództwa
Wielkopolskiego
a Andrzeja Wilkońskiego
– Starostę powiatu nowotomyskiego
a Tomasza Szulca - Burmistrza
Opalenicy
a Jana Mazura- prezes Okręgu
Poznańskiego Zjednoczenia
KBS RP
a Eugeniusza Richtera- skarbnika Okręgu Poznańskiego
a Was szanowne Siostry i
Bracia Kurkowi oraz mieszkańców miasta i gminy Opalenica .
140 lat ……, w oparciu o
historię Polski, można by
powiedzieć, że to nie wielki
epizod.
Jednakże patrząc na historię ruchu brackiego , to
tysiące zapisanych kart w
protokólarzach, to tysiące
spotkań, tysiące turniejów i
biesiad. Tysiące tarcz i medali. Wpierw mury grodów i
miast zaś dziś mury strzelnic.
Zgodnie ze słowami „Bóg ,
Honor , Ojczyzna” propagowana była wierna posługa
społeczeństwu. Bo przecież
taka była geneza powstawania
Bractw Kurkowych.

Opalenickie Bractwo to
nie tylko turnieje i biesiady.
To również szkoła, dom oraz
miasto.
To również nauczyciel i
przyjaciel. Ostoja kultury ,
braterstwa , historii i sportu.
Bo oto w tych pomarańczowych budynkach, niegdyś
pierwsza siedziba bractwa i
strzałownia, ważyły się nie
jednokrotnie losy Opalenicy
i zapadały nie jedne decyzje
dotyczące Bractwa, rzemiosła
, handlu i kultury. Do okresu

II wojny światowej, Bractwo
działało bardzo prężnie, co
widać po obecnym celestacie
, strzelnicy czy urząd gminy,
ale i wiele budowli do dziś zdobiące nasze rodzinne miasto.
A w dużej mierze ku temu
przyczynił się nasz ostatni
przedwojenny król kurkowy –
Marian Hoffmann.
Jego zasługom nie było końca. Przewodniczący Rady Miasta , Brat Kurkowy, Żołnierz ,
Założyciel Straży Pożarnej i
Bractwa w Opalenicy.

Tak jak z przed 140 laty ,
tak i dziś , staramy się godnie
służyć lokalnej społeczności
. Tak jak nasi dziadowie tak i
my teraz staramy się wpłynąć
na życie Opalenicy , po przez
propagowanie tradycji historycznych , rozwój kulturowy
mieszkańców oraz wpajania
obowiązku obywatelskiego
wobec RP.
Niestety los nie oszczędził
niektórych z nas. Jedni zginęli
z rąk zaborcy, inni padli ofiarami wojny.

Pomimo tego, wszystkim
przyświecał jeden cel . Strzec
Ojczyzny, jej imienia i kultury.
Potem przyszedł czas stagnacji . I wreszcie rok 1990
,przyniósł świetlaną przyszłość
dla ruchu brackiego
w Polsce , umożliwiając
dokonać mu odnowy . Tak też
uczyniło Bractwo z Opalenicy.
Jednym z pomysłodawców
i inspiratorem do reaktywacji
tutejszego Bractwa był Andrzej Szumiński .
A odbyło się to 27 lat temu

w 1992 roku, na jednym ze
spotkań czwartkowych tutejszych rzemieślników. To oni
odnaleźli mundury, sztandar ,
insygnia. A dzięki ówczesnemu samorządowi, odzyskano
siedzibę oraz strzelnicę
Zaczęto nas widać nie tylko
tu w parku, ale na ulicy i
w kościele. Uczestnicząc w
wielu imprezach Miejskich,
Państwowych i Kościelnych.
Organizujemy wiele imprez
edukacyjno – kulturowych.
E du k ujemy m ło d z ież .
Rozwijamy kulturę i tradycję
historyczną oraz strzelectwo
sportowe.
Jak z przed 140 laty , tak
i dziś, jesteśmy świadkami
historycznego wydarzenia ,
odnowy zaślubin bractwa ze
społeczeństwem. Tak jak nasi
dziadowie tak i my , stojąc dziś
przed wami; Ślubujemy;
Braterstwo, oddanie, honor
Ojczyźnie i Ludowi. I mamy
nadzieję, iż kolejne 140 lat
będzie dla nas powodem do
dumy, chluby i przykładnego
wizerunku dla kolejnych pokoleń. Tak nam dopomóż Bóg.
Dziękuje !!!
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Dwa zwycięstwa "Płomienia"

Okręgowy Dzień Działkowca
W minioną sobotę, 17 sierpnia
w Zbrudzewie pod Śremem
odbył się Okręgowy Dzień
Działkowca 2019. W wydarzeniu tym udział wzięli działkowcy z okręgu poznańskiego
oraz licznie przybyli zaproszeni goście, przedstawiciele
Parlamentu, Samorządowcy,
przedstawiciele Służb Mundurowych i duchowni.
To doroczne święto działkowców rozpoczęła Msza
Święta, którą odprawił ks. prałat Marian Brucki, dziekan dekanatu śremskiego, proboszcz
śremskiej fary, z zamiłowania
ogrodnik.
Po Mszy Świętej odbyła się
oficjalna część uroczystości, w
której głos zabrali zaproszeni
goście oraz wręczono okolicznościowe wyróżnienia, dyplomy, ogłoszone zostały wyniki
konkursów na najładniejszy
ogród oraz działkę, wręczono
nagrody.
Na Okręgowych Dniach
Działkowca nie zabrakło części artystycznej. Dla wszystkich przybyłych działkowców
do Gajówki w Zbrudzewie
wystąpił znakomity duet Sławomir Olgierd Kramm i Jarosław Wiśniewski. Baryton i
saksofon oraz największe hity
muzyki światowej w wykonaniu artystów wprawiły uczestników działkowego święta w
wyśmienity taneczny nastrój.
Piknikowa atmosfera, dobra
muzyka i pyszności z grilla
umilały działkowcom pobyt
w Gajówce na pięknej ziemi
śremskiej.
Fot. Maciej Kasprzak /Wielkopolska
magazyn informacyjny

Płomień – Patria Buk 3:1
W sobotę 10 sierpnia Płomień podejmował na boisku
w Przyprostyni, beniaminka
Patrię Buk. Był to ostatni mecz dla Jana Zimnego
w brawach Płomienia (140
meczy – 29 bramek). Przed
meczem Przemysław Borkowski oraz kierownik drużyny
Henryk Kuchta w imieniu
całej społeczności Płomienia,
podziękowali zawodnikowi za
godne reprezentowanie klubu.
Faworytem tego meczu byli
zawodnicy Piotra Cenina i też
tak wyglądało na boisku. W
32minucie po podaniu Krzysztofa Fleischera, bramkę trafia
Łukasz Rogowski i do przerwy
Płomień prowadzi 1:0. Przerwa jakby uśpiła zawodników
Płomienia, którzy za spokojnie
wyszli na boisko i pozwoliło to
zawodnikom z Buku dojść do
głosu i w 54 minucie Maciej
Pierzyński pokonuje Jakuba
Borkowskiego. Szybka reakcja na boisko wydarzenia
i na boisku melduje się debiutant Mykhailo Dychko i
w 57 minucie asystuje przy
bramce Łukasza Rogowskiego. Sześć minut później z
lewej strony boiska Szymon
Juszczak dośrodkowuje w pole
karne, a Mariusz Połomka
ustala wynik meczu na 3:1.
PŁOMIEŃ:
Jakub Borkowski
Mateusz Bąbelek
Marcin Kędziora
Krzysztof Fleischer
Jakub Brzozowski
Michał Gucia
Szymon Juszczak (Vitalii Tsemokh)
Łukasz Rogowski (Tomasz Kowalski)
Michał Kaczmarek (Mykhailo Dychko)
Mariusz Połomka
Jan Zimny (Kamil Rzepa)
Ławka rezerwowych:
Jakub Nowak
Daniel Borkowski
Kania Gostyń – Płomień 0:2
Płomień w ubiegłym sezonie
dwa razy przegrał z Kanią
Gostyń i z dużym respektem

do przeciwnika podchodził
do tego meczu, co dało się
zauważyć od początku meczu. Jednak z każdą minutą,
Płomień uzyskiwał przewagę
i stwarzał zagrożenia pod
bramką przeciwnikiem.
Pierwszy sygnał do ataku
dał Mariusz Połomka, którego strzał zza pola karnego
zatrzymał się na poprzepce.
Boczni pomocnicy Szymon
Juszczak oraz Łukasz Rogowski stwarzali zagrożenie, a po
sytuacjach z stałych fragmentów gry brakowało szczęścia
by piłka znalazła się w bramce
miejscowych. Dopiero w 42
minucie Szymon Juszczak po
strzale zza pola karnego pokonuje bramkarza gospodarzy.
Do przerwy zawodnicy Kani
stworzyli tylko jedną groźną
sytuację, ale Jakub Borkowski
pokazał swój kunszt i wybił
piłkę na rzut rożny. A po
przerwie defensywa Płomienia
kierowana przez Marcina Kędziory i Krzysztofa Fleischera
nie dopuściła do zagrożenia
pod bramką przyjezdnych.
Natomiast zawodnicy ofensywni dochodzili do dogodnych sytuacji bramkowych.
Jedną z nich w 65 minucie
wykorzystuje ponownie Szymon Juszczak i Płomień prowadzi 2:0. Do końca meczu
wynik już nie uległ zmianie,
aczkolwiek Łukasz Rogowski, Mariusz Połomka, Jakub
Beyer czy Przemysław Borkowski mieli swoje sytuacje,

aby odnieść jeszcze bardziej
przekonywujące zwycięstwo.
PŁOMIEŃ:
Jakub Borkowski
Mateusz Bąbelek
Marcin Kędziora
Krzysztof Fleischer
Jakub Brzozowski
Michał Gucia
Szymon Juszczak (Jakub Beyer)
Łukasz Rogowski (Dawid Seifert)
Mykhailo Dychko (Miłosz Madaj)
Mariusz Połomka
Vitalii Tsemokh (Przemysław Borkowski)
Ławka rezerwowych:
Krystian Kraszewski
„Cieszą zwycięstwo, a tym
bardziej takie jak z Kanią Gostyń, gdzie kibice miejscowi
mówili, że dawno nie wiedzieli
tak zdominowanej przez przeciwnika drużyny Kani. Nasza
gra, asekuracja zawodników,
zaangażowanie była perfekcyjna, zabrakło tylko większości
skuteczności. Co do pierwszego meczu to trzeba pochwalić
za reakcję drużyny po stracie
bramki, gdzie w 10 minut
trafiamy dwie bramki. Ale
nie możemy sobie pozwolić
na takie przestoje. Najbliższe
dwa mecze z Lipno Stęszew,
ligowy i Puchar Polski, będą
wymagające. Lipno dopiero
w ostatniej kolejce zapewniło
utrzymanie w V Lidze, jednak
personalnie to nie ta sama
drużyna.” – podsumował Przemysław Borkowski.

"Zielony Zakątek" świętował
Działkowcy świętowali!
W sobotnie popołudnie 10
sierpnia 2019r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
Zielony Zakątek w Nowym
Tomyślu odbył się festyn z
okazji Dnia Działkowca.
Były gry i zabawy dla dzieci oraz atrakcja spotkanie
z Alpakami. W części oficjalnej wręczono zasłużonym działkowcom odznaczenia;Michałowi Dominiakowi
Złota odznakę Zasłużonego
Działkowca , Włodzimierzowi Krzyżaniakowi Srebrną
odznakę Zasłużonego Działkowca , a Brązowe odznaczenia otrzymali: Ignacy Galas,
Barbara Przybylak, Krystyna
Dygus, Włodzimierz Krakowski i Stanisław Kulus .
Obecny na naszym święcie
Poseł na Sejm RP Krzysztof
Paszyk złożył działkowcom

życzenia, pogratulował osiągnięcia i ładnych plonów z
działek , które były wystawione na stoisku warzywno-kwiatowym przygotowanym przez
Działkowców Małgorzatę Maciejewską i Barbarę Przybylak.
Odbyły się również zawody
strzeleckie i inne atrakcje. W
części artystycznej wystąpił
Pan Andrzej z Zespołu Ła-

zarski Krąg z Poznania. Przy
wspólnej grochówce, piwku
i pięknej tanecznej muzyce
zabawa działkowa trwała
do późnych godzin nocnych
w której uczestniczyli także
mieszkańcy naszej lokalnej
społeczności.
ROD Zielony Zakątek
w Nowym Tomyślu
Maciej Kasprzak
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Gminne dożynki w Łąkiem
rzęd dożynkowy prowadzony
przez członków Zespołu Tańca
Ludowego Cybinka Grodzisk
Wlkp.. Starostami tegorocznych dożynek byli: Karolina
Rabiega i Marek Skrzypczak.
Z rąk starostów chleb przyjęli
gospodarze, Zastępca Burmistrza Arkadiusz Pawłowski i
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wiesław Borowski.
Po podzieleniu się chlebem
z wszystkimi zgromadzonymi,
obrzęd dobiegł końca i rozpoczęła się część artystyczna.
Jako pierwsi na scenie pojawili
się uczniowie z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Łąkiem,
a następnie zespół Wiaruchna
z Urbanowa, który rozbawił
publiczność. Gwiazdą święta
plonów był włoski piosenkarz
Thomas Grotto, który świetnie
nawiązywał kontakt z publicznością i porwał wszystkich
dobrze znanymi włoskimi
przebojami.
Zakończeniem wieczoru
była zabawa taneczna. Dziękujemy za wspólnie spędzony
czas i dobrą zabawę!

Tegoroczne Dożynki Gminne były wyjątkowe, nie
tylko za sprawą przepięknej
pogody jaka tego dnia panowała, ale także za sprawą
organizatorów. Pierwszy
raz dożynki były organizowane przez Burmistrza
Rakoniewic, Rakoniewicki
Ośrodek Kultury i Sołtysów
wsi: Łąkie, Łąkie Nowe i
Adolfowo. Wspólny wysiłek
zaowocował pięknymi i
uroczystymi obchodami.
W niedzielę 25 sierpnia o
godzinie 14.00 uroczystym
korowodem rozpoczęły się obchody święta plonów. Uczestniczyli w nim gospodarze, zaproszeni goście, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Rostarzewa,
poczty sztandarowe i mieszkańcy gminy. Korowód był
piękny i kolorowy, a pomysły
mieszkańców na przystrojenie
maszyn rolniczych i domów
były bardzo oryginalne.
Zaraz po korowodzie na
terenie boiska szkolnego obyła
się msza polowa, a po niej ob-

Seniorzy z Leszna zwiedzili pałac
Wycieczka miała na celu
przybliżyć atrakcje turystyczne Wolsztyna i okolic. Walory
kulturowe regionu to przede
wszystk im liczne zabytk i
sakralne i świeckie, m.in.:
barokowy zespół pocysterski w Obrze, zespoły parkowo-pałacowe oraz ciekawe
muzea, w tym, unikalne w
skali europejskiej muzeum
zabytkowych parowozów w
Wolsztynie i Dom Marcin
Rożka. Jednym z punktów
wyprawy była oczywiście
wizyta w rakoniewickim zespole pałacowo- parkowym.
Tutaj seniorzy mieli okazję
obejrzeć zabytkowy pałac, wysłuchać historii tego miejsca
i zobaczyć przepiękny park.

Wizyta upłynęła w doskonałej
atmosferze, a goście zapowie-

dzieli, że z chęcią odwiedzą
Rakoniewice ponownie.

Kino na leżakach

W piątek 23 sierpnia w
Ra koniewick im Ośrodku
Kultury odbyło się nowe wydarzenie kulturalne – „Kino

na leżakach”. Zorganizowanie seansów pod chmurką
okazało się strzałem w dziesiątkę. Na wieczorne filmy

przyszło ponad 300 osób!
Wszyscy dobrze się bawili
i spędzili z nami bardzo
miło czas.
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w Loterii Lokata SGB z nagrodami

Załóż Lokatę SGB na min. 500 zł i sięgaj po atrakcyjne nagrody!
Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Lato 2019)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty 3- i 6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej,
otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 15.07.2019 r. do 27.09.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków
Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.lokatasgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty
SGB otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

Bezpłatna Infolinia: 800 888 888

www.lokatasgb.pl

