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AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS MAREK
ROMET , HYOSUNG , MICROCAR, LIGIER

Samochody od 14 roku życia , bez prawa jazdy kat. „B”

MOTOCYKLE

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

LORGO Sp. z o.o. ul. KOLEJOWA 10 , Nowy Tomyśl
Salon sprzedaży tel: 61 44 27 006 , Serwis tel: 61 44 27 007

www.lorgo.romet.pl , www.lorgo.otomoto.pl , e-mail: salon@lorgo.eu
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Stęszew

ul. Kosickiego 9

Sprzedam

pianino – Stan bardzo dobry !
Tel. 606 327 863

ZATRUDNIMY

absolwenta

studiów budowlanych

Izomet Piskorz
Spółka Jawna,
Niałek Wielki 110

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

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

Opalenica

ul. Wierzejewskiego 40

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

Nowy Tomyśl

ul. Ogrodowa 28

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

Wolsztyn

ul. Słowackiego 11A

tel. 68 384 25 18
biuro@izomet.pl

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

w Poznaniu
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na liście PSL do Sejmiku

Materiał jest finansowany przez Komitet Wyborczy PSL

Nr

Wojciech

JANKOWIAK
Szanowni Państwo,
Licząc na Państwa zaufanie i poparcie zdecydowałem się kontynuować moją
misję i ponownie kandyduję do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Jako Wicemarszałek Województwa dotrzymałem danego Państwu słowa.
Doprowadziłem m.in. do uruchomienia nowoczesnej Kolei Metropolitalnej z komfortowym taborem oraz nadzorowałem z pełnym
powodzeniem wykorzystanie znaczących środków unijnych — na kluczowe inwestycje i zakupy komunikacyjne, duże zadania drogowe oraz
różnorodne projekty adresowane na szeroko rozumiany rynek pracy. Dziś Wielkopolska praktycznie poradziła sobie ze zmorą bezrobocia.
Wielkopolanie mają prawo do jeszcze lepszych warunków życia i pracy, do powstawania nowych firm, bezpiecznych dróg oraz nowych
połączeń kolejowych i lotniczych.
Jestem gwarantem kontynuacji tych pozytywnych przemian. Zapewniam, że i tym razem Państwa nie zawiodę. Dziękuję za
dotychczasowe poparcie i proszę o zaufanie na nową kadencję.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

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

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

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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Wywiad z Dariuszem Wajsem – kandydatem na burmistrza
Rakoniewic w nadchodzących wyborach samorządowych
Dlaczego zdecydował się
Pan kandydować w wyborach na stanowisko burmistrza Rakoniewic?
Jestem przekonany, że w
wielu obszarach gmina
Rakoniewice może funkcjonować znacznie lepiej.
Jako burmistrz Rakoniewic
postawię na dialog społeczny, zaangażowanie młodych
ludzi w sprawy samorządu,
wdrożenie ułatwień dla
przedsiębiorców, poprawienie
funkcjonowania urzędu oraz
pobudzenie kultury. Szczegóły tej wizji znajdują się w
programie wyborczym naszego komitetu, który niebawem
zostanie opublikowany w
Internecie oraz rozdystrybuowany w formie drukowanej.
Uważam, że moja wiedza
oraz doświadczenie zdobyte zarówno w działalności
społecznej jak i w pracy
samorządowej, a także dobra
znajomość sektora prywatnego są gwarantem osiągnięcia
założonych celów.
Kto będzie się ubiegał o
mandat radnego z KWW
Dariusza Wajsa?
Bardzo się cieszę, że zadał
Pan to pytanie, ponieważ nie
są to ludzie przypadkowi.
Każdy z nas specjalizuje się
w innej dziedzinie przez co
świetnie się uzupełniamy.
Nasz komitet reprezentują
osoby w różnym wieku i o
różnej profesji. Mamy osoby
z doświadczeniem w oświacie, kulturze, przedsiębiorczości, rolnictwie, finansach,
sprawach bezpieczeństwa
oraz w samorządzie. Two-

rząc naszą drużynę zależało
nam na tym, aby połączyć
młodość z doświadczeniem.
Myślę, że udało nam się to
osiągnąć. Uważam, że takie
połączenie gwarantuje innowacyjny a zarazem stabilny
rozwój gminy.
Nasi kandydaci na radnych
Rady Miejskiej Rakoniewic:
Przemysław Nowak (okręg
nr 1 - Rakoniewice), Marcin
Bendowski (okręg nr 2 - Rakoniewice), Patryk Ratajczak
(okręg nr 4 – Rakoniewice),
Andrzej Rządkowski (Okręg
nr 5 – Faustynowo, Tarnowa, Terespol), Agnieszka
Biegaj (Rakoniewice Wieś),
Janina Lenart (Okręg nr
7 – Rostarzewo), Mirosława
Bimkiewicz (Rostarzewo),
Grażyna Willmann (Okręg nr
10 – Jabłonna), Krystyna Pilarska (Okręg nr 11 – Blinek,
Wioska), Janina Łapińska
(Okręg nr 12 – Kuźnica Zbąska), Wanda Janczak (Okręg
nr 13 – Rataje, Ruchocice),
Mariusz Wieczorek (Okręg
nr 14 – Elżbieciny, Gnin,
Goździn).
Mocni kandydaci to bez
wątpienia atut w batalii
przedwyborczej, ale po wyborach trzeba będzie z tymi
ludźmi współpracować, iść
na kompromisy. Im więcej
silnych osobowości, tym
trudniej dojść do konsensusu...
To zależy w jaki sposób patrzymy na kwestię funkcjonowania tych dwóch organów.
Osobiście uważam, że im

Dariusz Wajs – 39 lat, żonaty,
dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe
o kierunku administracja publiczna.
Działacz społeczny, samorządowiec,
twórca portalu HistoriaRakoniewic.
pl. Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Rakoniewickiej im. Michała
Drzymały w Rakoniewicach.
Rodowity Rakoniewiczanin, autor
i współautor książek, opracowań i
filmów dokumentalnych na temat
historii Rakoniewic. Były pracownik
Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice, a także radny VII kadencji
Rady Miejskiej w Rakoniewicach.
Obecnie kandydat na burmistrza
Rakoniewic reprezentujący Komitet
Wyborczy Wyborców Dariusza
Wajsa.
silniejsza rada tym więcej
korzyści dla burmistrza, a
tym bardziej więcej korzyści
dla mieszkańców gminy. Ludzie kreatywni, kompetentni,
z dużym doświadczeniem
mogą wnieść bardzo wiele
dobrego. Nie bez przyczyny
w naszym komitecie znaleźli
się właśnie Ci, a nie inni
ludzie. Rolą burmistrza jest
działać w taki sposób, aby te
kompromisy wypracowywać.
Jakie są Pańskie pomysły
na rozwój gminy?
Uważam, że rozwój infrastrukturalny to podstawa
rozwoju gospodarczego
gminy oraz komfortu życia
mieszkańców. Natomiast
równie ważna jest edukacja,
kultura, sport, wsparcie dla
przedsiębiorców, a także
wykorzystanie potencjału
młodych ludzi.

Co do pomysłów, to w sferze
przedsiębiorczości proponujemy stworzenie Społecznej Rady Przedsiębiorców
jako ciała doradczego przy
burmistrzu. Głównym celem
działalności tej rady będzie
przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. W
sferze kultury proponujemy
utworzenie Rakoniewickiego
Centrum Animacji Kultury –
instytucji, która będzie miała
za zadaniepobudzenie kultury w gminie Rakoniewice.
Poprawimy również funkcjonowanie urzędu miejskiego,

tak, aby był bardziej przyjazny dla mieszkańców. Jesteśmy również za wprowadzeniem półkolonii oraz zajęć
pozaszkolnych dla dzieci, to
w sferze szeroko rozumianej
edukacji. Jak już wcześniej
powiedziałem bardzo ważną
sferą jest sport.
Powtarzam to do znudzenia
i powtórzę raz jeszcze. Amerykanie już dawno odkryli,
że jeden dolar zainwestowany w sport masowy daje
oszczędność pięciu dolarów
w służbie zdrowia.
Dlatego sport jest tak ważny
i będziemy go wspierać w
różny sposób.
To tylko niektóre nasze
pomysły na rozwój gminy.
Szczegóły znajdują się w
naszym programie wyborczym, który niebawem
będzie kolportowany w wersji
drukowanej. Natomiast jego
wersję elektroniczną można
znaleźć na naszej stronie
internetowej pod adresem
www.kwwdw.pl.

„

Konkurencja polityczna zarzuca Panu, że nie mieszka
Pan obecnie w Rakoniewicach. Jak się Pan do tego
ustosunkuje?
Obecnie, wraz z żoną i dziećmi, mieszkam w Grodzisku
Wielkopolskim. Jednakże

Mamy osoby z doświadczeniem w oświacie, kulturze, przedsiębiorczości, rolnictwie, finansach,
sprawach bezpieczeństwa oraz w samorządzie.

moja działalność zarówno
zawodowa jak i społeczna
koncentruje się w Rakoniewicach. Tutaj pracuję oraz od
wielu lat jestem członkiem
Towarzystwa Miłośników
Ziemi Rakoniewickiej
im. Michała Drzymały w
Rakoniewicach, a od 2017
r. pełnię funkcję prezesa tej
organizacji.
Nie chciałbym, aby Grodziszczanie się na mnie obrazili,
ale Rakoniewice zawsze
były i będą bliższe mojemu
sercu. Ponadto uważam, że z
pewnej odległości znacznie
lepiej widać jak rozwija się
gmina Rakoniewice na tle
chociażby gminy Grodzisk
Wielkopolski.
Dlaczego mieszkańcy gminy
Rakoniewice mają głosować
na Pana?
Zachęcam Wyborców do
głosowania właśnie na mnie,
ponieważ prezentuję zupełnie
inne spojrzenie na funkcjonowanie samorządu. Wystarczy
zapoznać się z programem
wyborczym naszego komitetu, aby przekonać się, że
proponowane przez nas rozwiązania są innowacyjne, a
zarazem wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom społecznym.
Ponadto jestem kandydatem
niezależnym, spoza układu,
który rządzi gminą Rakoniewice od wielu lat.
Kluczem jest tutaj słowo
„rządzić”, my – w odróżnieniu od naszej konkurencji
politycznej – będziemy zarządzać gminą, a mieszkańców
traktować jak partnerów.
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KANDYDATKA PiS DO RADY POWIATU GRODZISKIEGO

Dorota Jaśkowiak
Lista nr 10

Ostatni na liście.

Dorota Justyna Jaśkowiak
Jestem emerytowaną nauczycielką zamieszkałą w Jabłonnie.
Mam bogate doświadczenie samorządowe i społeczne.
W latach 1998 - 2006 (dwie kadencje) byłam radną Rady Miejskiej w Rakoniewicach.
W latach 2006 - 2010 byłam asystentką Posła na Sejm RP Maksa Kraczkowskiego.
Przez pięć lat byłam członkiem Rady Programowej na Grodziskim UTW-u.
Od połowy 2010 roku społecznie pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia ,,Złota Jesień”
w Rakoniewicach.
W latach 2014 -2018 – radna Rady Powiatu i zarazem przewodnicząca
V kadencji Rady Powiatu Grodziskiego.
W przypadku uzyskania przeze mnie mandatu radnej powiatu,
chciałabym wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie życiowe
na rzecz współpracy samorządu powiatu z mieszkańcami naszej małej Ojczyzny.

Zmieniamy Powiat na Plus

www.facebook.com/WierzchowieckiDoSejmiku

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

1. Adam
Minkowski

2. Ewa
Bannach

1. Dorota
Jaśkowiak

2. Katarzyna
Krajewska

1. Danuta
Nijaka

2. Gerard
Szajek

3. Aleksander
Pawłowski

4. Mirosław
Mądry

3. Marcin
Matysiak

4. Ewa
Furmanowicz

3. Henryk
Grześkowiak

4. Stanisław
Marciniak

5. Maria
Gnus

6. Marian
Piotrowski

5. Franciszek
Gwardzik

6. Tadeusz
Świadkiewicz

5. Elżbieta
Żychlińska

6. Iwona
Marciniak

7. Anna
Hoffmann

8. Iwona
Pankowska-Gabrek

7. Małgorzata
Urbańska

8. Bartłomiej
Kątny

9. Piotr
John
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560 lat praw
Spryciarze szukają szalup, aby dalej pływać
miejskich Trzciela
na wodach publicznego budżetu
Nasze miasto Trzciel obchodzi
w tym roku 560 lat uzyskania
praw miejskich, w związku
z tym w naszej bibliotece
26 września 2018 r. odbyło
się spotkanie z historykiem
Marcelim Tureczkiem. Mieszkańcy Trzciela mieli okazję
poznać historię naszego miasta
od czasów średniowiecza do
czasów współczesnych. Trzciel zachował do dziś swoją
architekturę dwumiasta, czyli
posiada piękne dwa rynki. Z
tego faktu miasto można zaliczyć jako perełkę na ziemiach
zachodnich. Nasze miasto

do czasów rozbiorów było
miastem prywatnym, gdzie
rolę sądu i wszelkich roszczeń
rozstrzygał właściciel Trzciela.
Poznaliśmy losy mieszkańców
naszego miasta, różnych wyznań na przestrzeni wieków
i zawieruch wojennych. Pan
Marceli Tureczek przedstawił
nam dawne zwyczaje mieszkańców Trzciela, z czego się
utrzymywali i jak żyli na
przestrzeni lat. Zaproszeni
goście uzyskali odpowiedzi
na zadane pytania dotyczące
dawnej historii Trzciela.
B.P.M. i G. w Trzcielu

Święto Dyni w Starym
Dworze
W niedzielę, 7 października, w Starym Dworze, w
gospodarstwie Państwa Jednorowiczów, odbyła się piąta
już edycja Święta Dyni. Odwiedzający mogli podziwiać
przepiękne i tematyczne kolorowe zakątki Ogrodowych
Inspiracji, zrobić wiele zdjęć,
skosztować zupy dyniowej,
ciasta i pasztetu z dyni,
zakupić przetwory z dyni.
Odbył się także konkurs na
najciekawszą ozdobę z dyni
i można było podziwiać i
zakupić efekty pracy artystów
– rękodzielników.
Gospodarze Święta Dyni
otrzymali z rąk Burmistrza
Trzciela list gratulacyjny za
wielokrotne wyróżnienia na
szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym w branży
ogrodniczej i rolniczej, za
reprezentowanie i promocję
Gminy Trzciel, krzewienie

poczucia estetyki, piękna i
aktywnego wypoczynku na
łonie natury. A na najbliższej
sesji Rady Powiatu otrzymają
tytuły Honorowych Obywateli
Powiatu Międzyrzeckiego.
Gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów.

m Nowy Tomyśl
Adam Pilc, Lech Sadowski,
Przemysław Tramowski oraz
Ireneusz Kozecki, nowotomyski starosta i Tomasz
Kuczyński wice starosta – te
osoby zdecydowały o sprzedaży Grzegorzowi Bartolowi
13 ha gruntów wraz zabudowaniami w Starym Tomyślu.
To ci panowie zignorowali
gotowość zakupu nieruchomości przez burmistrza
Włodzimierza Hibnera, a
więc tym samym uniemożliwili pozostawienie pięknego,
starotomyskiego majątku
ziemskiego w rękach państwowych. Grzegorz Bartol
dołożył jedynie czterdzieści
tysięcy złotych do kwoty z
przetargu i stał się właścicielem tej ziemi zamiast nas
wszystkich.
To najbardziej chyba bulwersująca sprawa tej kadencji,
którą firmują starosta, wice
starosta i zarząd powiatu
Nowego Tomyśla. Czy było
ich więcej? Tego nie wiem.
Powinny o wszelkich nadużyciach informować nowotomyskie media. Niestety nie ma
w tej materii na kogo liczyć.
Działania powiatu zostały
przykryte medialną krytyką
burmistrza, a opinia publiczna zaangażowana w śledzenie ciągłych medialnych
ataków i obstrukcji działań
władz miasta. Pisaliśmy o
tym zresztą po wielokroć.
I tu warto przypomnieć też
najbardziej bulwersującą
sprawę w Radzie Miasta i
Gminy Nowy Tomyśl. Moim

zdaniem to moment, gdy
radni nowego pokolenia i Inicjatywy Rozwoju Ziemi Nowotomyskiej nie zdobyli się
na solidarne obniżenie sobie
diet. Pogardzili mieszkańcami ignorując ich pierwszą
inicjatywę obywatelską, która
się tego domagała. Pod wnioskiem o obniżenie diet podpisało się 463 mieszkańców.
Warto przypomnieć nazwiska radnych głosujących za
utrzymaniem dla siebie dotychczasowych poborów. Byli
to: Brambor, Jarosz, Śliczner,
Szofer, Jandy, Szczechowiak,
Drążkowiak, Polański, Bielawa, Kościański, Maćkowiak,
Rolla, Skrzypczak, Radwan.
Radny Frański był nieobecny
na tej sesji, ale wcześniejsze
głosowania w tej sprawie,
wypowiedzi i zachowania
radnego nie zostawiają cienia
wątpliwości, którą listę Frański zasiliłby swoim głosem.
W naszej lokalnej polityce
widać jak w lustrze spory
jakie musi toczyć partia rządząca czyli Prawo i Sprawiedliwość z totalną opozycją.
W Nowym Tomyślu przekłada się to na walkę legalnie
wybranego w wyborach bezpośrednich burmistrza Włodzimierza Hibnera z Radą
Miasta, zdominowaną przez
nieistniejące już „nowe pokolenie” Przez czystą analogię
warto zwrócić uwagę na listy
kandydatów pełne starych i
nowy działaczy, entuzjastów
lub sprzymierzeńców obecnego układu samorządowego.
Warto też wnikliwie i z dużą
ostrożnością popatrzeć jak

różne miejscowe komitety
wyborcze stały się atrapami
dla wieloletnich działaczy
związanych z PSL i Platformą, a w nowotomyskim
politycznym tyglu również z
„nowym pokoleniem”. Co się
stało z tą zwycięską formacją? Ano rozpierzchła się na
listach Tomasza Antuszewskiego, który zdecydował się
dać swoją twarz w wyborach
oraz Brambora do powiatu
pod tytułem „Twój Powiat”.
Cała obecna kadencja upływa
pod znakiem niwelowania
skutków rozpaczliwych ataków i blokady pracy na rzecz
miasta przez nowe pokolenie
i im sprzyjających radnych.
Wygląda na to, że pokłady
buty i agresji zaczęły się
wyczerpywać. Może niektórym ciąży już wyrobiona w
tej kadencji opinia o radzie,
o ugrupowaniach, które ją
tworzą i samych radnych. W
sytuacji, kiedy formacje typu
nowe pokolenie czy Inicjatywa Rozwoju Ziemi Nowotomyskiej - skąd wywodzi się
Adam Polański- są kompletnie zblamowane wielu spryciarzy szuka szalup, na które
można wskoczyć by znowu
„popływać na mętnych wodach publicznych budżetów i
wpływów”. I niestety szalupy
się znalazły.
Zachęcam wyborców, aby
porównali kto z tak zwanych
„ludzi burmistrza” dostał
jakiekolwiek stanowisko w
gminie czy powiecie? Nikt.
Spójrzcie na przeciwników
burmistrza, kto po ostatnich wyborach dostał dobre

stanowisko w powiatowych
instytucjach? Czyja żona
gdzie dostała nagle etat? To
się proszę Państwa dzieje.
Całe to towarzystwo bawi się
świetnie na kręglach przed
wyborczych, fotografuje się
i zapewnia obywateli, że tak
cudnie jak podczas zabawy
w kręgielni będą ze sobą
współpracować po wyborach.
Nie mam wątpliwości, że o
to chodzi. Można zobaczyć
family foto, gdzie są wszyscy
kandydaci na stanowisko
burmistrza poza urzędującym
Włodzimierzem Hibnerem.
Po tym już widać, jak bardzo
Włodzimierz Hibner stanął
na drodze interesów poszczególnym grupom politycznym
miasta. Podejrzewam, że
gdyby nie on to mieszkalibyśmy już w mieście całkowicie
prywatnym. Tak jak zarząd
powiatu, sprzedano by
wszystko, od ziemi po przedsiębiorstwa. Jak silną tamę
stanowi Hibner widać po
agresji z jaką jest bezustannie
atakowany.
I na koniec retoryka przeciwników burmistrza by
głosować obojętnie na kogo
byleby odsunąć „Hibiego” od
władzy. A więc każdy dobry
byle nie PiS. Dodam tylko, że
Włodzimierz Hibner nie jest
członkiem partii, żadnej partii. A listy obelg i epitetów
pod jego adresem oraz osób,
które z nim współpracują
nie da się tutaj przytoczyć.
Prawdziwy, nowotomyski
przemysł pogardy.
Robert Nowak

Monografia już gotowa!
m Miedzichowo
W dniu 14 września 2018 r. odbyła się promocja Monografii
Gminy „Gmina Miedzichowo
na szlakach dziejów”.
W książce można znaleźć
informację dotyczące Gminy
od czasów najdawniejszych
po dzień dzisiejszy. Monografia powstawała przez
prawie trzy lata pod redakcją
naukową dr hab. Marcelego
Tureczka. Dzieło posiada
ponad 10 autorów. W przy-

gotowaniu książki pomogli
też mieszkańcy gminy, którzy
przekazali archiwalne zdjęcia.
Przygotowanie
i
wydanie publikacji w całości
sfinansowała gmina Miedzichowo.
Mo n og r a f i a m a o ko ł o
170 stron, zawiera wkładkę
z kolorowymi fotografiami
przedstawiającymi m.in. zabytki znajdujące się na terenie
gminy, archiwalne zdjęcia,
wydarzenia kulturalne oraz
krajobraz.

Wójt Gminy Miedzichowo dr Stanisław Piechota
przedstawił zebranym historię
powstania książki oraz podziękował wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania
dzieła. W swojej wypowiedzi
wspomniał , że książka nie jest
tylko zapisem dat, ale również
zapiskiem wspomnień mieszkańców Gminy.
W trakcie spotkania Marceli
Tureczek w przepiękny sposób
opowiadał o Gminie Miedzichowo, jej barwnej historii ,

pięknych walorach przyrodniczych oraz turystycznych.
Niejednokrotnie podkreślił, że
praca nad książką była dla niego czystą przyjemnością oraz,
że na pewno odwiedzi jeszcze
naszą „Małą Ojczyznę” .
Zwieńczeniem spotkania
było wręczenie wszystkim
gościom egzemplarza książki
oraz możliwość otrzymania
autografu od autorów.
Wsz yst k i m p r z ybył y m
mieszkańcom dziękujemy za
udział w spotkaniu!

Jastrzębsko ma nareszcie świetlicę
m Zbąszyń
W dniu 6 października
2018r. odbyło się uroczyste
otwarcie Świetlicy Wiejskiej
w Nowym Jastrzębsku
(gm. Zbąszyń). Zgromadzonych mieszkańców oraz
przybyłych gości powitał
sołtys wsi Krzysztof Krym,
po czym skierował słowa
podziękowania do osób
które czynnie uczestniczyły
w budowie obiektu oraz
podkreślił, iż nie sposób
wymienić wszystkich osób
zaangażowanych w prace
przy tej inwestycji.
Przecięcia wstęgi dokonali
Burmistrz Zbąszynia Tomasz
Kurasiński, radny Dariusz
Golczak, główny wykonawca
Paweł Brychcy. Sołtys Nowego Jastrzębska Krzysztof

Krym, a ostatecznego przecięcia wstęgi dokonała najmłodsza z uczestników Gabrysia
Kardaszewska.

Następnie Proboszcz Parafii w Jastrzębsku Starym ks.
Jędrzej Pochylski poświęcił
pomieszczenia sali. W dalszej

części otwarcia sołtys Krzysztof Krym przypomniał historię
powstania obiektu, był też czas
na przemowy zaproszonych

gości, którzy oprócz dobrego
słowa złożyli na ręce sołtysa
przywiezione ze sobą prezenty.
Świetlica została oddana do

użytku po sześciu latach od
rozpoczęcia budowy. Środki na
realizację projektu pochodziły
z budżetu gminy oraz z przeznaczanego na ten cel rokrocznie, funduszu sołeckiego. Jak
podkreśli Burmistrz Tomasz
Kurasiński na inwestycję nie
udało się pozyskać dofinansowania z zewnątrz a pracę jaką
wykonali w własnym zakresie
mieszkańcy Nowego Jastrzębska jest nieoceniona.
Dzięki ofiarności sponsorów
i wspólnemu zaangażowaniu
społeczeństwa wsi w przygotowania, po uroczystości
otwarcia odbyło się wspólne
biesiadowanie.
Oprawę muzyczną całego
wydarzenia zapewnili członkowie Wielkopolskiej Kapeli
Ludowej ZBĄSZYNIACY.
Sołtys wsi Nowe Jastrzębsko
Krzysztof Krym
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Felieton wydawcy
Od prawie dwóch lat z pewnymi przestojami tematem
gorącym a także najważniejszym w Polsce jest reforma
sądownictwa. W ostatnim
czasie nasilił się temat a to z
powodu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Trybunał chce aby rząd PIS
wycofał ustawę o przejściu
na emeryturę sędziów po 65
roku życia a także pozostawienia prezesem sądu
Małgorzaty Gersdorf.
Czy tak się stanie? Musimy
poczekać na decyzję Europejskiego Trybunału za kilka
lub kilkanaście dni. Szkoda
tylko, że sędziowie Unijni
nie wiedzą że wśród najwyższej kasty polskich sędziów
są sędziowie z różnymi
życiorysami. Część z nich to
byli członkowie PZPR, inni
mają mają wypadki samochodowe w stanie nietrzeźwym zdarzają się też inne
przestępstwa ale nie można

im nic zrobić bo zasłaniają
się immunitetem. Większość
z nich w KRS jest od roku
1997 czyli przeszło 20 lat –
mienią się „najwyższą kastą”
i decydują sami o sobie czyli
są państwem w państwie. W
innych państwach sędziów
wybierają minister sprawiedliwości lub prezydent
a także demokratyczne
wybrany Sejm. W ten sposób
sędziowie są objęci kontrolą
społeczną. Przez długie lata
porobiły się układy sędziów z
rządzącymi naszym państwem koalicja PO z PSL.
Obecnie od trzech lat opozycja przeszkadza w rządzeniu
czyniąc destrukcję organom
państwa. Sędziowie nie chcą
zmian w zakresie weryfikacji
bo mają wieloletnie układy z
grupą odsuniętą od władzy.
Część byłych prominentów
mieniących się mieniących się elitą posługuje się
hasłami obrony demokracji
i konstytucji . Uruchomiają

1,5 mld złotych
na pomoc suszową
Grzegorz Piechowiak
Poseł RP, Porozumienie

Podstawą wzrostu gospodarczego w Polsce mają być w
kolejnych latach rozwinięte
rolnictwo i silna wieś. Oto
założenia „Planu dla wsi”,
którego zarys wypracowany
został na podstawie rozmów
z rolnikami z całej Polski.
Większe dofinansowanie do
paliwa rolniczego
W celu zmniejszenia kosztów
w gospodarstwach rolnych,
zwiększone zostanie wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego
przy uprawie pól i hodowli
bydła.
Utworzenie Narodowego
Holdingu Spożywczego
Dla stabilizacji rynków
rolnych utworzony zostanie
Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą
dla firm przejętych w ramach
prywatyzacji na początku
okresu transformacji. Zapewniony zostanie organizacyjny
i właścicielski udział rolników-producentów rolnych w
firmach Holdingu.
Większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel
detaliczny
Zapewnienie rolnikom,
szczególnie z mniejszych
gospodarstw, bezpośredniego
udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie
sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.
Zdrowa polska żywność
Zwiększona zostanie pomoc w rozwoju produkcji
żywności wysokiej jakości,
szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która
ma stać się rozpoznawalnym
znakiem polskiego rolnictwa.
Wprowadzone zostanie oznakowanie produktów wolnych
od GMO.
Wsparcie rolnictwa na
terenach górskich
W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła
mięsnego, kóz i owiec. Dla

terenów górskich wdrożona
zostanie specjalna polityka.
Przeciw suszy
Przeciwdziałając suszy i
innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie
program poprawy żyzności
gleb, w tym wapnowania,
oraz zwiększona zostanie
retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień
w rolnictwie.
Polskie pasze
W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego
Polski oraz wsparcia ochrony
gleb, białko paszowe z
zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z
produkcji krajowej.
Rolnictwo dla ekologii
Podjęte zostaną działania
mające na celu wsparcie
wykorzystania surowców
rolniczych w przemyśle
oraz nastąpi rozwinięcie
odnawialnych źródeł energii
(OZE) w rolnictwie, które
są przyjazne środowisku i
akceptowane społecznie.
W najbliższym czasie do rolników trafi 1,5 mld złotych
na pomoc suszową. Rząd
podjął właśnie decyzję o
skierowaniu tych środków do
gospodarstw rolnych, które
ucierpiały w wyniku suszy.
To największa w historii
kwota skierowana na ten cel.
Rolnicy w gospodarstwach
których straty osiągnęły 70%
i więcej otrzymają pomoc w
wysokości 1000 zł/ha, a ci
których starty oszacowane
zostały na ponad 30% do
70% otrzymają pomoc w
wysokości 500 zł/ha. Po raz
pierwszy pomoc otrzymają
także gospodarstwa rybackie, które poniosły straty w
wyniku suszy i to w wysokości 300 zł/ha zarybionych
stawów.
Polskie rolnictwo bez wątpienia wymaga reform, które
uzdrowią system. Nadzieja
w zmianach, które proponuje
rząd Zjednoczonej Prawicy.
Mam nadzieję, że przyniosą
one oczekiwane korzyści
i pchną do przodu polskie
rolnictwo, a z nim cała naszą
gospodarkę.

Spotkanie posła Porzucka Tarnowej,
Wielichowa i Wilkowa Polskiego

opozycję czyli KOD, Nowoczesną i Platformę Obywatelską do protestów aby chronili
ich przywileje. Niektórzy
sędziowie uczestniczą także
w protestach. Z tego ma się
narodzić anarchia, która
pozwoli na destrukcję rządu
. Przykładem jest sędzia Tuleya, który chodzi na demonstrację ze świeczką razem
z politykami i mówi że jest
apolityczny. W ten sposób
trzecia władza zbratała się z
pierwszą byłą władzą.
Zatem istnieją dwa państwa.
Jedno Nowoczesna i Platforma- świat liberałów i biznesu
gdzie państwo i naród się nie
liczą. PIS chce odbudować
rolę państwa demokratycznego i silnego prawem. Która
opcja zwycięży w wyborach?
Wierzę że zwycięży wiara
w uczciwość wybranych
kandydatów.

Dnia 11.10.2018 r. odbyły się
spotkania przedwyborcze Posła PiS Pana Marcina Porzucka
z mieszkańcami Tarnowej
gmina Rakoniewice oraz Wielichowa i Wilkowa Polskiego
gmina Wielichowo. Spotkania odbyły się pod hasłem: „
Dlaczego warto chodzić na
wybory samorządowe”. W
spotkaniu wzięli udział liderzy
list Prawa i Sprawiedliwości:
Pan Adam Minkowski, Dorota
Jaśkowiak oraz Danuta Nijaka.
Nie zabrakło także posostałych kandydatów do Rady Powiatu Grodziskiego z ramienia

PiS: Pani Pankowskiej Iwony,
Katarzyny Krajewskiej, Stanisława Marciniaka, Henryka

Grześkowiaka oraz kandydata
na radnego Gminy Wielichowo
Macieja Marciniaka.

Poseł Dziedziczak zaprasza
Dnia 18 października / czwartek/ o godz. 17.00 zapraszamy na potkanie otwarte
z Posłem na Sejm RP Panem Janem Dziedziczakiem w Centrum Kultury Rondo,
ul. Kolejowa 12 w Grodzisku Wielkopolskim pt. „Dlaczego warto chodzić na
wybory samorządowe?”

Franciszek Gwardzik

Musical- Rodzina Addamsów
Mocnym wejściem w
nowy sezon artystyczny
2018/2019 rozpoczął Teatr
Muzyczny w Poznaniu premierą musicalu ,,Rodzina
Addamsów”.
Rodzinę Addamsów poznaliśmy poprzez komiksy i telewizję. Teraz możemy poznać
w musicalu . Idąc na przedstawienie trzeba się uzbroić w
cierpliwość, całość trwa 155
minut.Ale opłaca się przeżyć
jako widz historię tej rodziny.
Jest dużo czarnego humoru,
ale w tekstach piosenek lub
dialogów przewija się współczesność i
odniesienia do naszej szarej
rzeczywistości. Córka Wednesday państwa Addamsów
ma chłopaka i jego rodziców
zaprosiła na obiad celem zapoznania się i przedstawienia
rodzin. Tutaj zaczynają się
perypetie. Matka Morticia
jest przeciwna ślubowi córki
,do pomocy wzywa rodzinę

za grobu. Piękna muzyka w
różnych gatunkach podnosi
walory musicalu. Poznajemy
różne postacie i ich zachowania. Na jaw wychodzą sprawy
nieznane w rodzinach.
Możemy się lękać trochę
bo rodzina Addamsów może
wzbudzać swoim wyglądem;
trochę strachu, może dużo
śmieszyć ale najważniejsze
nie jest nam na przedstawieniu
nudno. Dalej nie opisuję pery-

petii młodych i obydwu rodzin
trzeba to zobaczyć.
Wszystko się dobrze kończy.
Cała obsadę aktorską wyłoniono w kolejnych castingach. Jest
to duże przedsięwzięcie wraz z
Teatrem Syrena w Warszawie.
Dwa dni wcześniej premiera
Rodziny Addamsów odbyła
się w Warszawie. Reżyserem,
tłumaczem sztuki jest Jacek
Mikołajczak dyrektor Teatru
Syrena. Dał się poznać jako

reżyser w paru sztukach jak:
Nine, Zakonnica w przebraniu
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Opracowanie muzyczne Piotr Deptuch, choreografia i ruch sceniczny Ewelina
Adamska-Porczyk, scenografia Grzegorz Policiński, ciekawe kostiumy Ilona Binarsch,
kierownictwo wokalne Anna
Domżalska. Trzeba wymienić artystów występujących
podczas premiery: Radosław
Elis ,Barbara Melzer, Ewa
Kłosowicz, Łukasz Dyngosz,
Damian Aleksander, Agnieszka Wawrzyniak, Jarosław Patycki, Wojciech Daniel, Alan
Sobkowicz, Lucyna Winkel.
Obecna publiczność na premierze na stojąco dziękowała
oklaskami artystom i całemu
zespołowi Teatru Muzycznego
w Poznaniu pod dyrekcja Przemysława Kieliszewskiemu za
wspaniałą kolejną premierę.
Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Kontrola Stacji Pogotowia
Zakończyła się kontrola w
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu
– największej dyspozytorni
medycznej w Wielkopolsce,
w której ramy wchodzą 24
zespoły ratownictwa medycznego. Kontrola została
przeprowadzona na polecenie wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna w
związku z pojawiającymi się
sygnałami o możliwych nieprawidłowościach w zakresie
funkcjonowania stacji w Poznaniu. Wojewoda sprawuje
nadzór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie
województwa.
W wyniku kontroli stwierdzono niespełnianie podstawowych wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym
brak odpowiedniej liczby dyspozytorów medycznych – (na
76 dni objętych kontrolą, aż w
przypadku 71 dni brakowało
pełnej obsady dyspozytorów
– średnio na dobę zgłoszenia
odbierało 5, zamiast 7 dyspozytorów) oraz niepełną obsadę
specjalistycznych zespołów
ratownictwa medycznego (w
przypadku 460 na 1628 wyjazdów specjalistycznych ZRM,
co stanowi praktycznie 1/3, w

czasie objętym kontrolą, brakowało lekarza w zespole), co
może prowadzić bezpośrednio
do zagrożenia zdrowia i życia
pacjentów, głównie na terenie
m. Poznania i powiatu poznańskiego. – Wyniki kontroli nie
nastrajają pozytywnie i jednoznacznie wskazują na pilną
potrzebę wdrożenia działań
o charakterze naprawczym.
Liczę na szybkie wyeliminowanie nieprawidłowości i
doprowadzenie do poprawy
sytuacji w poznańskiej stacji –
mówi wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann.
Powyższe ustalenia budzą
przede wszystkim wątpliwość,
co do prawidłowości w zakresie prowadzenia nadzoru nad
WSPR przez podmiot tworzący którym jest Samorząd
Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z obowiązującym prawem to Marszałek
odpowiedzialny jest za to, by
podmiot leczniczy niebędący
przedsiębiorcą, jakim jest
WSPR w Poznaniu, postępował zgodnie z przepisami prawa, statutem i regulaminem
organizacyjnym, w szczególności w zakresie dostępności i
jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych.
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Geodezja scyfryzowana
m Powiat Kościański

WOŚP dla szpitala
m Powiat Kościański
Do kościańskiego SP ZOZ trafił sprzęt od fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddział noworodkowy
otrzymał w darze vapotherm,
urządzenie do wspomagania
oddechu, aparat do badania słuchu, stanowisko do resuscytacji
noworodka razem z kardiomonitorem oraz dwa aparaty
do pomiaru bilirubiny przez
skórę. – Mieszkańcy Ziemi
Kościańskiej od lat są bardzo
zaangażowani w finał WOŚP.
W tym roku zebraliśmy wspólnie ponad 140 tys. złotych. Od
fundacji SP ZOZ w Kościanie

już kilka razy otrzymywał
prezenty, ale w tym roku cieszą
nas one szczególnie – przyznaje
Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie. Tylko
samo stanowisko do resuscytacji kosztuje około 100 tys.
złotych. Na razie otrzymaliśmy
część urządzeń i aparatów.
Na resztę, które również dotrą
do nas w tym roku, czekamy.
Pamiętajmy o tych prezentach
w styczniu przyszłego roku
– zachęca dyrektor W . Maćkowiak.
Cały sprzęt który trafi w
tym roku do kościańskiego
szpitala będzie służył jego
najmłodszym pacjentom.

Ośrodek Wsparcia
nad morzem

Dobiegł końca projekt
cyfryzacji zasobów geodezyjnych powiatu kościańskiego.Na konferencji
podsumowującej wdrażanie
projektu, która odbyła
się 28 września 2018 r. w
Starostwie Powiatowym
w Kościanie, o projekcie i
wprowadzonych dzięki jego
realizacji usługom mówili:
Starosta Kościański Bernard Turski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Paweł
Wachowiak oraz Kierownik
Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej Robert Jagodziński.
- Powiat Kościański w 2016
roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Tworzenie,
modernizacja i aktualizacja
rejestrów publicznych oraz
standardowych opracowań
kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie
za pomocą e-usług”. Projekt
realizowany był w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Całkowita
wartość projektu to kwota
blisko 2,5 mln złotych - powiedział starosta Bernard Turski.
- Wielkość dofinansowana z
Unii Europejskiej wynosiła
85% tej kwoty, pozostała część
środków pochodziła z budżetu
Powiatu Kościańskiego.

W ramach realizacji projektu opracowano bazę Geodezyjnej Ewidencji Sieci
Uzbrojenia Terenu dla 107
obrębów ewidencyjnych powiatu kościańskiego. Do tej
pory dane były gromadzone
w postaci analogowej, teraz
zostały przekształcone do
mapy numerycznej. Dzięki
temu stało się to przejrzyste i
praktyczne.
Ponadto dzięki środkom
pozyskanym ze środków unijnych zmodernizowano bazę
ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich miast w
powiecie kościańskim oraz
21 obrębów wiejskich. Założono kartoteki dla budynków
i lokali oraz zaktualizowano
użytki gruntowe. Dostosowano tez oprogramowanie
służące do prowadzenia baz
danych wchodzących w skład
mapy zasadniczej do obecnie
obowiązujących przepisów
prawa. Zakupiono serwer,
sprzęt informatyczny oraz
oprogramowanie wykorzysty-

wane do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. W ramach
projektu zeskanowana została
także dokumentacja archiwalna powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- Wszystk ie dokumenty
archiwalne zostały zeskanowane. Dzięki temu może z nich
korzystać wiele osób, a same
materiały się nie niszczą - zauważył Robert Jagodziński,
kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. - To zdecydowanie
ułatwia i przyspiesza pracę.
W ramach realizacji projektu uruchomione zostały
także aplikacje, umożliwiające

„

z m o d e r n i z o wa n o
bazę ewidencji gruntów i budynków dla
wszystkich miast w
powiecie kościańskim

korzystanie z e-usług: i.Wniosek, i.Wniosek PP, i.Kerg,
i.Komornik, i.Rzeczoznawca,
i.Projektant.
- Niektóre usługi są dostępne bez konieczności pojawiania się w urzędzie.
Klient, który ma profil ePuap w zasadzie bez weryfikacji
użytkowania będzie mógł
korzystać z części aplikacji.
Niektóre jeszcze wymagają
weryfikacjiużytkownika - powiedział naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Paweł Wachowiak.
- Co najważniejsze usługi nie
zdrożeją - podkreślił Paweł
Wachowiak.
Celem projektu było zwiększenie jakości i dostępności
danych przestrzennych oraz
szybki i łatwy dostęp do danych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym
i kartograficznym. Kończąc
konferencję, Starosta Bernard
Turski zauważył, że wszystkie
te cele zostały osiągnięte.

Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego

Wyjątkowo piękna, wrześniowa pogoda przywitała
nad morzem podopiecznych Ośrodka Wsparcia w
Kościanie. Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
wypoczywały przez 5 dni w
Łazach, w ośrodku Jantar.
Od k ilku lat podopieczni
Ośrodka wspólnie spędzają
kilka dni w urokliwych miejscach. Współorganizatorem
wyjazdu było Stowarzyszenie
„Jesteśmy Wśród Was”.
Głównym celem wyjazdu
był relaks i integracja. – Mimo
trudności technicznych wiele
radości dały nam spacery

po nadmorskiej plaży, gdzie
oglądaliśmy zachód słońca oraz spacery nad jezioro
Jamno – mówi Kinga Poniży,
Kierownik Ośrodka Wsparcia. Wyjątkowym miejscem,
które zwiedzaliśmy był zespół ogrodów pokazowych
w Dobrzycy. Czekało tam na
nas wiele atrakcji, wyjątkowe
rośliny, zielony labirynt, który
wspólnie pokonaliśmy, pyszna
kawa i plac zabaw – opowiada
K. Poniży.
Podcza s w yja zdu p odopieczni Ośrodka zwiedzili
także Muzeum i skansen w
Koszalinie oraz Muzeum Aut
Zabytkowych w Mścicach.

Oświadczenie
W związku z upublicznieniem w dniu 12 października
2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Wolsztynie
uchwały o skreśleniu z listy jednego z kandydatów
do Rady Miejskiej w Wolsztynie, Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość w Wolsztynie oświadcza, że
ów kandydat -- który nie jest członkiem PiS -- zataił
przed komitetem swoją przeszłość i oświadczył nieprawdę o niekaralności. Takie zachowanie należy
uznać jako wysoce naganne i skutkujące sankcjami
określonymi w Kodeksie Wyborczym. Wszystkich
Państwa, którzy darzą PiS swoim zaufaniem bardzo
przepraszamy. PiS stoi niezmiennie na straży wartości
i postaw, które opierają się na szacunku i prawdzie.
Dołożymy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja
nie powtórzyła się już nigdy.
Komitet Wyborczy PiS w Wolsztynie

z dnia 21 września 2018r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r.,
poz. 11566, zwanej dalej „ustawą”)
zawiadamiam
że dnia 27 sierpnia 2018r. została wydana decyzja Nr 581/2018 (znak AB.6740.356.2018) o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Piaskowej w miejscowości
Rakoniewice”.
Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Żwirki i
Wigury 1, pok. 19 (tel. 61-44-52-528), w godzinach pracy urzędu.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem
Starosty Grodziskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub
zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. l l f ust. 3 ustawy, w związku z art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017r., poz. 1257 - ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg
drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Z up. Starosty
/-/
Wojciech Miler
p.o. Naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa
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Przebudowa dróg w powiecie Otworzą przejazd na ul.1 Maja
Przebudowa dróg z Kąkolewa do Dąbcza i z Wilkowic
do Lipna to najważniejsze
inwestycje drogowe powiatu
leszczyńskiego zaplanowane
na przyszły rok. -Złożyliśmy na nie wnioski o dofinansowanie – mówi starosta
Jarosław Wawrzyniak.
Samorządy już przygotowują
projekty przyszłorocznych
budżetów - zgodnie z prawem
muszą one być gotowe do 15
listopada. Starosta leszczyński
Jarosław Wawrzyniak zapowiada, że w projekcie z
pewnością znajdą się dwie
inwestycje drogowe. -To przebudowa drogi z Kąkolewa do
Dąbcza oraz z Wilkowic do
Lipna przez Mórkowo - mówi.
Na obie powiat wystąpił o
dofinansowanie z rządowego

Dobra wiadomość dla
mieszkańców Zaborowa.
Kontynuowane są roboty
na przejeździe kolejowym
na ul.1 Maja. Po tym jak
włoska spółka Astaldi
zeszła z placu budowy
znaleziono inną firmę,
która dokończy przebudowę przejazdu. Prezydent
Leszna Łukasz Borowiak
poinformował, że według
inwestora PKP PLK, roboty powinny zakończyć się
do środy lub czwartku.

programu budowy dróg lokalnych. -Liczymy że dostaniemy
dotację choć na jedną - mówi
Wawrzyniak - słyszymy jednak zapowiedzi, że już w grudniu zostanie ogłoszony kolejny

konkurs z większymi środkami. W najgorszym przypadku,
zapowiada starosta, obie drogi
zostaną wyremontowane własnymi siłami powiatu.

Radio Elka

Odzież w kontenerach nie nadaje się
do użytku
Połowa ubrań wkładanych
do kontenerów na odzież
używaną w Lesznie nie nadaje się do użytku – mówi
Donata Majchrzak-Popławska, dyrektor MOPR
w Lesznie. Apeluje ona
do mieszkańców, żeby na
poważnie traktować kwestię
pomocy dla potrzebujących.
Różowe kontenery na używaną
odzież to pomysł radnych miejskich wprowadzony w życie
trzy lata temu. W różnych
punktach miasta postawiono
20 pojemników, które miały
służyć oddawaniu niepotrzebnych ubrań, następnie przekazywanych potrzebującym.
Donata Majchrzak-Popławska,
dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie przyznaje,

że nie zawsze są one używane
zgodnie z tym przeznaczeniem.
-Połowa ubrań, jakie znajdujemy w kontenerach zupełnie

nie nadaje się do powtórnego
użytku - mówi - dlatego bardzo
prosimy, żeby przy oddawaniu
ubrań zastanowili się, czy rzeczywiście chcą pomóc innym.
Jakość odzieży to nie jedyny
problem, z jakim pracownicy MOPR się spotykają. Do
pojemników trafiają bowiem
inne przedmioty. -Stare wózki
dziecięce, połamane parasole,
sprzęt AGD - wymienia Majchrzak-Popławska. Jeszcze
inni worków z ubraniami nie
wrzucają do kontenera, ale
pozostawiają je wokół niego,
mimo tego że pojemnik jest
pusty. -Opróżniamy je praktycznie codziennie, pięć dni w
tygodniu - zapewnia dyrektor
MOPRu.

Przejazd na Zaborowie zamknięto 18 września, a dwa
tygodnie później włoska spółka Astaldi, wykonawca przebudowy linii kolejowej E59
z Poznania do Wrocławia,
wycofała się z realizacji inwestycji.
Dziś (6.10) prezydent Łukasz Borowiak poinformował,
że remont torów kolejowych
na przejeździe niebawem
zostanie dokończony.
- W dniu wczorajszym
otrzymałem informacje od
dyrektora inwestycji z PKP,
że jest oferta innej firmy na
dokończenie prac na ulicy 1
Maja w Lesznie. Konkretne
prace rozpoczną się od przyszłego poniedziałku. Według
informacji od „kolejarzy”

prace zostanę zakończone do
środy, czwartku. Jako prezydent miasta w imieniu swoim,
ale także inwestora (PKP
PLK) bardzo przepraszam
za zaistniałą sytuację. Nikt
nie spodziewał się, że włoska
firma „zejdzie” z placu budowy linii kolejowej E59. Ten
fakt spowodował, że wielu
samorządowców ma podobne
problemy jak MY (Rawicz i
inne miasta) ! W tym całym
nieszczęściu realizacji inwestycji kolejowej, jest i druga
dobra informacja. Jest otwarty
odcinek S5 z węzłem Zaborowo. Zachęcam do korzystania
z tego odcinka - napisał prezydent na swoim profilu na
portalu społecznościowym.
P r z y p om n ijmy, włosk i
gigant budowlany zerwał
kontrakty na przebudowę
E 59 oraz przebudowę linii
kolejowej na Lubelszczyźnie.
Rzecznik firmy, Mateusz Witczyński tłumaczył, że stały

„

... łącznie przyznano
wsparcie dla prawie
27 różnych projektów
inwestycji medycznych

się one nierentowne, dlatego
Astaldi podjeło taką decyzję.
PKP PLK uznały, że dokumenty przedstawione przez
Włochów nie stanowią podstaw do zerwania kontraktu
i wezwał Astaldi do kontynuowania przebudowy linii
Leszno-Rawicz. Nic to jednak
nie dało i w związku z niepodjęciem prac przez Astaldi,
wczoraj PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A odstąpiły od
obu umów z winy konsorcjantów.
Jednocześnie rzecznik PKP
PLK Mirosław Siemieniec
poinformował, że PLK nie
pozostawiły podwykonawców
Astaldi S.p.A, którzy nie
otrzymali należności za wykonaną pracę, bez wsparcia.
- W czwartek 4 października
należności w wysokości 14
mln zł otrzymało 5 firm,
we wtorek były wypłaty dla
podwykonawców w Lesznie.
W piątek wypłacono pół miliona zł podwykonawcom na
linii poznańskiej. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. analizują
najskuteczniejsze warunki
do szybkiej kontynuacji prac
objętych powyżej opisanymi
kontraktami - czytamy w
przesłanym komunikacie.
Radio Elka

Radio Elka

Ekspresowo z Leszna do
Wrocławia
Głośnym buczeniem samochodowych klaksonów
przyjęli kierowcy otwarcie
kolejnego odcinka ekspresowej drogi S-5 z Kaczkowa
do Leszna. Za pięć tygodni gotowa ma być cała
obwodnica Leszna do węzła
Lipno.
Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, który był
najważniejszym gościem ceremonii otwarcia odcinka,
spóźnił się na miejsce aż
o 1,5 godziny. Wraz z wojewodą Zbigniewem Hoffmannem jechał z Poznania
starą „Piątką”, w dodatku
w godzinach szczytu. -Każdy minister odpowiedzialny
za infrastrukturę powinien

przeżyć taki przejazd, żeby
się przekonać, jak potrzebne
są drogi ekspresowe - mówił
po przyjeździe.
Otwierany odcinek z Kaczkowa do węzła Leszno-Południe ma 9,5 k ilometra.
Dodatkową inwestycją był
2-kilometrowy łącznik między
ekspresówką a starą drogą nr
5, wybudowany z finansowym
wsparciem samorządów Leszna, Rydzyny Świeciechowy
i powiatu leszczyńskiego.
Właśnie z tego łącznika głównie korzystać będą kierowcy
jadący z i do Leszna - przejazd
z węzła Leszno-Południe do
centrum miasta jest znacznie utrudniony z powodu zamkniętego przejazdu w ciągu
ul. 1 Maja.

Marek Napierała, dyrektor
poznańskiego oddziału GDDKiA odbierając decyzję o użytkowaniu odcinka zapewnił, że
już wkrótce otwarty zostanie
kolejny odcinek S-5. -Na razie
można powiedzieć, że otwarliśmy obwodnicę Rydzyny
- powiedział - jednak już za
pięć tygodni będzie gotowa
obwodnica Leszna, czyli droga
aż do węzła Lipno.
Zaraz po ceremonii otwarto
drogę dla kierowców. Pierwsi
wjeżdżający wyrazili swoje
zadowolenie trąbieniem klaksonów, choć wielu jadących
od Wrocławia z tej radości
przegapiło zjazd na łącznik i
musiało zawracać na rondzie
węzła w Zaborowie.
Radio Elka

Brak urzędników wyborczych
Nie wiadomo, kto będzie
organizował wybory
samorządowe w Lesznie.
Obie urzędniczki wyborcze, które podjęły się tego
zadania, zrezygnowały z
pracy. -Czekamy na decyzję
dyrektora Krajowego Biura
Wyborczego, która może
powołać kogoś z Urzędu
Miasta Leszna – mówi Joanna Neczyńska, dyrektor
leszczyńskiej delegatury
KBW.
Nowe zasady powoływania
u r z ę d n i ków w yb o r cz ych
wprowadziła nowelizacja kodeksu wyborczego na początku roku. Dotąd organizacją
wyborów zajmowały się same
samorządy, stanowisko powierzano najczęściej sekretarzom
miast i gmin. Zgodnie z nowymi zasadami urzędnikami zostać mogły tylko osoby spoza
samorządowej administracji
danej gminy.
Nabór na urzędników od
samego początku szedł dość
opornie, w wielu przypadkach przedłużano terminy

składania zgłoszeń. Na terenie
działania leszczyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego nikt nie zgłosił się w
Kościanie. Teraz okazuje się,
że już zatrudnieni urzędnicy
wyborczy rezygnują z pracy.
Tak stało się w Lesznie. -Obie
panie urzędniczki wyborcze
zrezygnowały - przyznaje
Joanna Neczyńska, dyrektor
delegatury KBW - nie znamy
powodów, nie ma wymogu ich
podawania.
W ten sposób w Lesznie na
niespełna trzy tygodnie przed

wyborami nie wiadomo, kto
będzie je formalnie organizował. Z pracy zrezygnował też
urzędnik wyborczy w Lipnie.
Joanna Neczyńska informuje,
że dyrektor Krajowego Biura
Wyborczego Magdalena Pietrzak została już powiadomiona o sytuacji i to ona podejmie
decyzje o powołaniu nowych
urzędników. -Prawdopodobnie
będzie to któryś z pracowników Urzędu Miasta Leszna
- mówi - taka sama decyzja
dotyczyć ma Lipna i Kościana.
Radio Elka
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„POROZUMIENIE DLA POWIATU JERZEGO ANDRZEJAKA” TO
ZESPÓŁ FACHOWCÓW, PROFESJONALISTÓW I SPOŁECZNIKÓW. W SWOJEJ PRACY KIERUJEMY SIĘ TROSKĄ O POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA NASZYCH MIESZKAŃCÓW A PRZEDE
WSZYSTKIM:
1. STAWIAMY NA SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ ŚRODKÓW
MIĘDZY GMINY TWORZĄCE NASZ POWIAT.
2.STWORZYMY POWIATOWY BUDŻET OBYWATELSKI SŁUŻĄCY MIESZKAŃCOM WSZYSTKICH GMIN.
3. PRZYWRÓCIMY GODNOŚĆ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NASZEGO POWIATU.
4.ROZWIĄŻEMY PROBLEM ZADŁUŻENIA NASZEGO SZPITALA POPRZEZ RESTRUKTURYZACJĘ DŁUGU.

5. ROZPOCZNIEMY WSPÓLNIE Z GMINAMI PROCES POPRAWY JAKOŚCI WODY W JEZIORACH ORAZ ZINTENSYFIKUJEMY WALKĘ ZE SMOGIEM.
6. UMOŻLIWIMY MIESZKAŃCOM ŁATWY DOSTĘP DO POWIATOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWO - REKREACYJNYCH.
7. ZADBAMY O STWORZENIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA
ZGODNYCH Z POTRZEBAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY
BY UMOŻLIWIĆ ABSOLWENTOM LEPSZY START W ŻYCIU
ZAWODOWYM.
8. STWORZYMY „POWIATOWE FORUM KOBIET” I BĘDZIEMY WSPIERAĆ AKTYWNOŚĆ KOBIET W ŻYCIU SPOŁECZNO - ZAWODOWYM.
9. STWORZYMY SYSTEM WSPÓŁPRACY POWIATU I GMIN
CELEM WSPÓLNEJ PROMOCJI NASZEJ „MAŁEJ OJCZYZNY”

REALIZACJA TEGO PROGRAMU ZAPEWNI HARMONIJNY ROZWÓJ POWIATU
DLA DOBRA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

AUTO PASZKOWSKI
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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

P.H.U.

DO
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NE
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H
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I
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A
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JA
C
A
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T
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O
EG
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”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

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

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

oraz usługi związane
z montażem wykładzin

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

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

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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Lista nr

2

Damian

Arkadiusz Piotr

Adam

Eugeniusz

Joanna Maria

Andrzej

WITA

ANTONIEWICZ

KUPŚ

PIĄTEK

ROSTKOWSKA

SKIBA

Siedlec

Siedlec

Jaromierz, Jażyniec

Kiełkowo, Żodyń

Kopanica

7

9

8

Anna

Jędrzej Franciszek

Beata Elżbieta

PRZYBYŁA

Mała Wieś, Wielka Wieś
Wąchabno

SAKOWICZ

GAWEŁ

Tuchorza

Grójec Mały, Grójec Wielki,
Wojciechowo, Nieborza

Chobienice

10

11

12

Andrzej

Błażej

Urszula Zofia

KAŹMIERCZAK

KNOBEL

GRUNWALD

Stara Tuchorza,
Nowa Tuchorza

Boruja, Mariankowo

14

13

15

Jarosław

Wiesław Wawrzyniec

BRUDŁO

Godziszewo, Zakrzewo

Belęcin

Ewa Wiesława

BOROWCZAK

WEIL

Karna, Reklin, Reklinek

Kiełpiny

Kandydaci do Rady Powiatu Wolsztyńskiego z Gminy Siedlec
2

Łucja

OLEJNICZAK
Chobienice

3

Maciej

BRUDŁO

Stara Tuchorza

4

Jolanta

Piotr

Agnieszka

Maciej

JUST

TYŚPER

DOULGERIS

WITA

Tuchorza

Kopanica

1

Wielka Wieś

7

Lista nr

2

6

5

Zofia

SZALCZYK

Kandydaci
do Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Bartłomiej Wojciech

GÓRNY

Siedlec

Materiał sfinansowano przez Komitet Wyborczy PSL
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Dzięki Państwa poparciu otrzymałam mandat radnej Sejmiku i pełnię funkcję Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
W tej kadencji Samorząd Województwa ma wyjątkowo duże osiągnięcia, które są efektem pracy także nas radnych z PSL. Utworzyliśmy Poznańską Kolej Metropolitalną, rozwinęliśmy Koleje Wielkopolskie, sfinansowaliśmy liczne inwestycje na drogach wojewódzkich, w
szpitalach powiatowych, szkołach, wspieraliśmy pomoc społeczną,
organizacje pozarządowe, konserwację zabytków kultury, wielkopolską odnowę wsi itd. Rozpoczęliśmy też pracę nad strategią Wielkopolska 2020+, która da nowe możliwości wsparcia Regionu.
Zorganizowałam nadzwyczajne sesje Sejmiku mające na celu
udzielenie wsparcia: rzemieślnikom, przedsiębiorcom, seniorom,
rodzinnym ogrodom działkowym. Włączyłam młodzież do działań
naszego Sejmiku, organizując sejmiki młodzieży województwa
wielopolskiego. Dotrzymuję słowa danego moim Wyborcom.
Dziękuję za udzielone mi poparcie i proszę o zaufanie na nową
kadencję.
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O budżecie na drogi
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W czwartek, 4 października starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się
z Zofią Szalczyk - przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i
Ryszardem Napierałą - radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Rozmawiano o inicjatywie utworzenia w ramach budżetu wojewódzkiego funduszu
wsparcia budowy dróg lokalnych, powiatowych i gminnych. Starosta podkreślił,
że pomimo ogromnego zaangażowania w budowę i remonty dróg na terenie
powiatu skala potrzeb w tym zakresie jest duża, a bez udziału środków zewnętrznych realizacja wielu zadań jest trudna.

Festiwal smaków
W sobotę, 29 września w
Cichej Górze odbyła się
impreza plenerowa „Festiwal smaków”. Wydarzenie
utrzymane w stylu biesiady prowadził aktor Piotr
Pręgowski - popularny
„Pietrek” z serialowego
„Rancha”.
Na scenie zaprezentowały
się lokalne zespoły i soliści.
Gwiazdą wieczoru był zespół
Fanatic. Nie zabrakło również

występów Baciarów i Sławomira z Kajrą w wykonaniu
mieszkańców Cichej Góry. Na
smakoszy czekały pierogi od
Solejukowej, pyry z gzikiem z
Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Top Tomyśla oraz
potrawy przygotowane przez
Koła Gospodyń Wiejskich.
Dzieci mogły skorzystać z
atrakcji sportowych przygotowanych przez Powiatowe
Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu. Organizatorami im-

Materiał przygotował: Wydział Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

prezy byli Jarosław i Renata
Gumułowie, Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
oraz Rada Sołecka wsi Cicha
Góra. Partnerzy wydarzenia:
przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno -Spożywczego w Szreniawie, Powiatowe Centrum
Sportu w Nowym Tomyślu
i Restauracja „Cztery Pory
Roku”.
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Żyję sprawami
społeczeństwa

Kandydat na radnego powiatowego

Rozmowa z Leszkiem Leśnym, byłym Burmistrzem Zbąszynia,
obecnie do końca kadencji wiceprzewodniczącym Rady Powiatu
Nowotomyskiego z ramienia PSL.
Co się Panu udało załatwić
w trakcie kadencji dla miasta i wsi gminy Zbąszyń?
Uważam, że byłem bardzo
aktywnym radnym. Proszę
spojrzeć na zestawienie
z wykonania budżetu za
poszczególne lata. Ilość
środków pieniężnych, które
pozyskałem na inwestycje
w latach 2015-2018 jak Pan
widzi jest o przeszło 100%
większa od tego co uzyskali moi poprzednicy. Nie
ma miejscowości w naszej
gminie, która nie skorzystała
z budżetu powiatu.

Pilotuję bardzo duży program
dla zbąszyńskiej gminy,
związany z modernizacją
dróg. Jest to innowacyjny
program opracowany przez
Politechnikę Poznańską.
Starosta nowotomyski przychylił się do mojej koncepcji
wykonania ponad 25km dróg
za ponad 30mln zł, w naszej
gminie. Obejmuje to modernizację dróg:
a) Przyprostynia - Perzyny Nowa Wieś: 5,3km
b) Nądnia - Nowa Wieś
Zamek - Nowa Wieś Zbąska -

Co Pana skłoniło do ponownego kandydowania?
Panie redaktorze – kontynuacja! Mam wiele tematów
„rozkręconych”, będących w
toku, które powstały z mojej
inicjatywy.

P ilotuję bardzo
duży program dla
zbąszyńskiej gminy, związany z modernizacją dróg.

Na przykład?

„

Grójec: 8,5km
c) Nowy Dwór - Łomnica:
3,4km
d) Przyprostynia - Chobienice: 8km
A jakie są Pana nowe
plany?
Gdy byłem burmistrzem to
zabiegałem m. in. o budowę obwodnicy Zbąszynia
i doprowadziłem do tego,
że znaleźliśmy się na liście
miast oczekujących. Niestety obecnie w ogóle nie ma
nas na tej liście! Rozpocznę
działania w tej sprawie od
początku – do skutku!
Znajdzie Pan czas na to?
Panie redaktorze, obecnie
jestem emerytem i czas
mam nieograniczony. Ja żyję
sprawami społeczeństwa i
tylko to jest w polu mojego
zainteresowania. To jest moja
pasja życiowa.

lista nr 2
pozycja nr 1
Zawsze blisko ludzi i dla ludzi

Leszek

LES� NY

Materia� poc�o�zi i �est �inansowany przez komitet wyborczy PSL
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OTWARCIE STRAŻNICY OSP

Wspaniała wizytówka Opalenicy
W piątek, 14 września w
Opalenicy miało miejsce
niezwykłe wydarzenie.
Tego dnia nastąpiło bowiem oficjalne otwarcie
nowej siedziby strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej. Tym samym Gmina
Opalenica zakończyła realizację zadania „Budowa
remizy OSP z parkingami
i niezbędną infrastrukturą
techniczną”.
Obiekt powstał według pomysłu i projektu burmistrza
Tomasza Szulca. Cyfrowo
stworzył go architekt Maciej
Cierniewski. Wykonawcą
inwestycji była firma Budownictwo M. Całus Sp. z o. o.
Sp. komandytowa z Borui
Nowej. Warto zaznaczyć, iż
jest to drugi budynek, który
powstał według pomysłu Tomasza Szulca. Pierwszym jest
Przedszkole nr 2 w Opalenicy
„Kolorowy Zamek”.
Zebrani goście przed 18.00
zaczęli gromadzić się przed
wejściem do budynku. Pomiędzy dwoma strażackimi

samochodami rozciągnięto
biało-czerwona wstęgę. Po
krótkim powitaniu ksiądz

kanonik proboszcz Antoni
Lorenz dokonał poświęcenia
obiektu. W przecięciu wstę-

gi uczestniczyli burmistrz
Tomasz Szulc, architekt Maciej Cierniewski, wykonawca

Mateusz Całus, ksiądz Antoni
Lorenz oraz prezes OSP Opalenica Michał Łęszczak.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Ku pamięci lokalnych bohaterów
W niedzielę, 23 września
odbyła się uroczystość
odsłonięcia Pomnika Powstańców Wielkopolskich z
Parafii Dakowy Mokre. Jej
obchody rozpoczęła msza
św. w intencji Powstańców
Wielkopolskich, odprawiona w kościele pw. św.
Katarzyny w Dakowach
Mokrych.
Następnie zgromadzeni w
świątyni, wraz z burmistrzami
Buku i Opalenicy przenieśli
się tuż przed kościół, bo tam
właśnie mieści się Pomnik
Powstańców Wielkopolskich
z Parafii Dakowy Mok re,
który upamiętnia bohaterów z
miejscowości Dakowy Mokre,

Dakowy Suche, Dobra i Sznyfin oraz Uścięcice.
Bu r m ist rzowie Tomasz
Szulc oraz Stanisław Filipiak
dokonali uroczystego przecięcia biało czerwonej wstęgi,
a przybyłe delegacje złożyły
wiązanki i zapaliły znicze pod
pomnikiem. Burmistrz Tomasz
Szulc w swej przemowie podkreślił duże zaangażowanie
w ideę Pomnika Powstańców
Wielkopolskich sołtys Daków
Mokrych Elżbiety Radnieckiej
oraz sołtysa Daków Suchych
Mariana Kocika. Podkreślił
jednocześnie istotę tworzenia
takich monumentów w kontekście pamięci o lokalnych
bohaterach, walczących o
naszą wolność. 
PL

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Balony wypełnione helem
uleciały w górę i zawyły
strażackie syreny. Był to
znak, że strażnica została otwarta. Wkrótce potem
goście przenieśli się do sali
widowiskowej. Po powitaniu
gości, głos zabrał burmistrz
Tomasz Szulc. - Wielokrotnie
będąc tutaj wyobrażałem sobie ten dzień, w którym będę
mógł Państwa tu przywitać i
przekazać druhom z jednostki
w Opalenicy nowy obiekt.
Remiza jest dumą miasta. Jest
spełnieniem naszych marzeń.
To, iż powstała jest zasługą
wielu osób.
Nie mogło oczywiście zabraknąć momentu, w którym
gospodarz gminy podziękował
wszystkim zaangażowanym w
realizację projektu. Nastąpiło
także przekazanie symbolicznego klucza prezesowi OSP
Michałowi Łęszczakowi. Po
tradycyjnych życzeniach od
przybyłych delegacji goście
udali się na zwiedzanie obiektu. Wydarzenie symbolicznie
zakończył pokaz sztucznych
ogni. 
TM
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Seniorzy gospodarzem zieleni?

Wycieczka rowerow KUTW
m Kargowa

m Poznań
Miejska Rada Seniorów
w Poznaniu – aktywny
uczestnik i jednocześnie
moderator życia osób
starszych, tym razem zajęła
się udziałem Seniorów w
gospodarowaniu zielenią
miejską. Na posiedzeniu w
dniu 5 marca br. zaprosiła
do dyskusji przedstawicieli 20 Klubów Seniora, 7
Uniwersytetów Trzeciego
Wieku oraz reprezentantów
89 Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.
Wystąpienia, m.in. Przewodniczącego MRS Zdzisława
Szkutnika, Dyrektora Zarządu
Zieleni Miejskiej – Tomasza
Lisieckiego, Prezesa Fundacji
„alter eko” z Warszawy – Kamili Musiatowicz – przybliżyły
wszystkim możliwości kształtowania lokalnego środowiska
przyrodniczego z wszelkimi
jednostkami miejskimi, które
podejmują decyzje mające
wpływ na to środowisko. Chodzi między innymi o planowanie nasadzeń, utrzymanie
i pielęgnację lub ewentualną
redukcję zieleni w mieście, czy
tworzenie otwartych zielonych
przestrzeni (ogrodów, parków,
skwerów, kwietników), jako
miejsc odpoczynku bądź realizacji pasji ogrodniczych
i pielęgnacji roślin. I w tym

zakresie wyjątkową rolę mają
spełniać osoby starsze, dzięki
którym będzie możliwość
stworzenia sieci aktywnych
i kompetentnych mieszkańców (między innymi spośród
członków 64 poznańskich Klubów Seniora oraz słuchaczy
8 Uniwersytetów Trzeciego
Wieku), którzy podejmą się
roli opiekunów poznańskich
drzew („strażnicy drzew“) i
będą sygnalizować właściwym instytucjom problemy
dotyczące stanu zdrowotnego
drzew, które wymagają pielęgnacji , zweryfikują legalność
wycinki lub wskażą drzewa
„pomnikowe”.
Wśród szczegółowych tematów znalazły się m.in.:
a Tworzenie nowych parków.
Inwestycje w istniejących parkach o budżecie wyższym niż
50 tys. złotych,

Sprzedaż miejskich działek
(w tym prawa użytkowania
wieczystego) obejmujących
tereny zielone,
a Inicjatywy przewidujące
likwidację (przeniesienie w
inne miejsce) lub zmniejszenie
obszarów zajmowanych przez
Rodzinne Ogrody Działkowe,
a Wprowadzanie zmian w
dokumentach planistycznych
(Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania
Przestrzennego), które dotyczą
terenów zielonych i powierzchni biologicznie czynnej.
a

Te wszystkie postulaty i opinie
znalazły odzwierciedlenie w
podjętej Uchwale w sprawie
udziału Seniorów w gospodarowanie zielenią miejską.
Roman Szymański

Matczyne emerytury od stycznia
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska odwiedziła Poznań i
wzięła udział w posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna,
poświęconym polityce senioralnej i emerytalnej. Działalność
Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego koncentruje się
wokół problemów gospodarczych oraz osób starszych.
Podczas briefingu prasowego
Minister Rafalska podzieliła
się z dziennikarzami informacjami związanymi z planami
wprowadzenia tzw. emerytury
matczynej, czyli minimalnego
świadczenia dla kobiet, które
wychowały co najmniej czworo
dzieci. Zgodnie z projektem,

program ma zacząć obowiązywać od stycznia 2019 roku.
Zdaniem Elżbiety Rafalskiej,
tzw. „matczyne emerytury” to
docenienie trudu wychowywania czwórki lub więcej dzieci.
Świadczenie może przysługiwać osobom, które nie przepracowały w swoim życiu ani
jednego dnia. Minister pracy i
polityki społecznej uzasadniała,
że kobietom tym przysługuje
minimalna emerytura. Minister
przedstawiła też, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać
„matczyną emeryturę”. - Pierwszym, oczywistym, warunkiem
jest wychowanie co najmniej
czwórki dzieci. Drugi z nich to
spełnienie minimalnego wieku
emerytalnego, a więc 60 lat.
W niektórych przypadkach
„emerytura matczyna” może

dotyczyć ojca, w sytuacji jeśli
matka osierociła albo porzuciła
dzieci. W przypadku mężczyzn
minimalny wiek emerytalny
wynosić będzie 65 lat. Minimalną emeryturę będzie można odbierać po wychowaniu
czwórki dzieci, nawet jeśli nie
ma się wystarczającego stażu
pracy, a jej wysokość wyniesie
1029 zł. Minister podkreśliła,
że świadczenie jest „potrzebne i
oczekiwane” i jest to docenienie
trudu wychowawczego ze strony rządu. Według szacunków
ministerstwa do świadczenia
będzie uprawnionych około 85
tysięcy osób, a koszt realizacji
programu szacowany jest na ok.
900 mln zł rocznie. Program
realizować będzie ZUS oraz
KRUS.
Roman Szymański

Targi Happy Baby
m Poznań
W dniach 15-16 września 2018
r,na terenie MTP w Poznaniu
,w pawilonie 15 odbyła się
kolejna edycja targów HAPPY
BABY.Targi, były pomyślane
jak pomóc,udoskonalić życie
przyszłym matkom i ojcom.
Szczególnie w okresie ; ciąży,porodu , karmienia i wychowania dzieci w okresie 0-3
lat.Zainteresowanie przeszło
oczekiwania organizatorów.
Odbyła się 4-Ogólnopolska
Konferencja Noszenia Dzieci- największa konferencja
tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.Obecne było
kobiety z całej Polski.Panie
miały wózki z dzieci a do
zwiedzania owijały dziecko
w różnego rodzaju chusty.
Na konferencji obecni byli
światowi instruktorzy w tym
temacie oraz doradcami noszenia dzieci.
Była możliwość poznania ;
producentów chust,nosidełek,
oraz akcesoriów chustowych
z całego świata.Producenci
i wystawcy zaprezentowali

najnowsze trendy w modzie
dziecięcej i artykułów dla
dzieci 0-3 lat.Były wykłady o
; karmieniu piersią,diety dla
dzieci wraz z rozwojem wiekowym , bliskiego kontaktu
na codzień z dzieckiem czyli
rodzicielstwa bliskości.
Wystawcy zaprezentowali
nowe modele wszelkiego rodzaju wózków czy pojazdów
dla dzieci,wzbudzając zachwyt
zwiedzających.Niektóre ,,po-

jazdy’ trzeba opanować w
rozkładzie na różne możliwości.Wózki wystawione wraz
z wózkami odwiedzających
można by ,, porównać do moto
-show ‚. Nie wspominam cen.
Również bogaty wybór łóżeczek,wszelkiego rodzaju mebli
dla maluchów ,czy elektroniki
na wyposażenia budziły głębokie zainteresowania.Mamy
miały swoje strefy,dzieci mogły brać udział w licznych
g rach ,zabawach,kon k u rsach.W niedzielnej specjalnej
edycji Babiego Targu odbył się
Mami Babi Targ czyli wymiana,sprzedaż opróżnionych szaf
z przedmiotów lub zabawek
dając im drugie życie. Zysk z
zorganizowanej loterii przez
zespół targów HAPPY BABY
trafił na rzecz małej Madzi
podopiecznej Fundacji Serce
dla Maluszka,która cierpi na
Mózgowe Porażenie Dziecięce
o typie Diplegii.
Organizatorzy już zapowiedzieli następną edycję Happy
Baby w roku 2019 .
Zygmunt Tomkowiak

W ramach realizacji zadania
publicznego przez Kargowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
dofinansowanego z PROW
„Poprawiamy jakość życia
seniorów poprzez aktywizację fizyczną, umysłową i
kulturalną” , we wtorek, 18
września, odbył się pierwszy
rajd rowerowy nowo zakupionymi rowerami. Na uroczystym otwarciu rajdu, ksiądz
proboszcz Marek Pietkiewicz
poświęcił rowery, a następnie
w obecności starosty, burmistrza, prof. Poli Kuleczki,
przedstawicieli KUTW, przecięto symboliczną wstęgę.
Licznie zgromadzeni uczestnicy rajdu także z zaprzyjaźnionych uniwersytetów Babimostu i Zbąszynka przejechali
trasę z Kargowej do „Akacjowego Rancza” w Karszynie.

Na miejscu krótki wykład
na temat zdrowego stylu życia i aktywizacji seniorów
przedstawiły Panie z Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr Ewa Chiari oraz prof. Pola
Kuleczka.
Właściciele agroturystyki
przygotowali pyszny poczęstunek i pełno atrakcji, z których

seniorzy z chęcią korzystali.
Z pewnością nie będzie to
ostatnie spotkanie na rowerze
w tak miłej atmosferze.
Dziękujemy Panu Leszkowi Radomowi za sprawną organizację rajdu oraz
Policjantom z posterunku
w Kargowej za pomoc w
zabezpieczeniu trasy.

Edukacja zdrowotna seniorów
m Kargowa
We wrześniu odbyło się
szkolenie seniorów na temat
związany z utrzymaniem
dobrego zdrowia, wskazania
zagrożeń w tym zakresie
oraz wskazaniami sposobu
prowadzenia zdrowego trybu
życia.
Szkolenie prowadziła dr
Ewa Chiari z Uniwersytetu
Zielonogórskiego w ramach
programu Impuls dla Rzeczpospolitej finansowanego ze

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W szkoleniu uczestniczyło 30

seniorów. Gościem wspierającym działania był Jerzy Fabiś
– Burmistrz Kargowej.

Zwycięzcy Kulinarnego Pucharu
m Poznań
Na najwyższym podium
stanęli Bartosz Peter i
Dawid Wojciechowski z
restauracji Salt w Hotel
Copernicus. To zwycięstwo
stanowi historyczną chwilę
dla Kulinarnego Pucharu
Polski, ponieważ po raz
pierwszy laureat ubiegłorocznej edycji obronił tytuł.
Za nami dwa emocjonujące dni, podczas których 10
drużyn walczyło o najwyższe trofeum w 18. finale Kulinarnego Pucharu Polski,
konkursie któremu patronują
najważniejsze stowarzyszenia
gastronomiczne w Polsce:
Euro Toques Polska, Fundacja Klubu Szefów Kuchni i
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Szefów Kuchni i Cukierni.
Kulinarny Puchar Polski to
wyjątkowe przedsięwzięcie,
które poprzedzają ogólnopolskie eliminacje. Dla nas,
Międzynarodowych Targów
Poznańskich, to ogromny zaszczyt, że właśnie w Poznaniu,
podczas targów Polagra Gastro
możemy, w ramach konkursu,
gościć młodych ludzi o tak
wspaniałych umiejętnościach i
wyobraźni kulinarnej. Co roku
zadziwiają dania, które serwują, choć oczywiście ostateczne
zdanie należy do profesjonalistów, którzy zasiadają w Jury.
– objaśnia Agnieszka Glamowska, menedżer projektu.
Tegoroczne zmagania oceniało międzynarodowe Jury
pod przewodnictwem Mariusza Pieterwasa.
Za stołem sędziowski za-

siedli ponadto: Piotr Kamieniczny, Marcin Soból, Monika
Ignaciuk, Krystian Zalejski,
Gianluca Tomasi, Ramon Roteta. W roli jurorów technicznych wystąpili Paweł Salamon – zwycięzca Kulinarnego
Pucharu Polski w 2016 roku i
Jaroslav Orsevski, a wspierał
ich Piotr Mielczarek. Dbając
o prestiż Kulinarnego Pucharu
Polski zawsze dobieramy jurorów, którzy cieszą się dobrą
opinią w środowisku gastronomii i mają doświadczenie
w sędziowaniu w konkursach
kulinarnych, również na arenie
międzynarodowej. – informuje
Agnieszka Glamowska.
Tegoroczna rywalizacja
odbywała się w oparciu o trzy
konkurencje. Pierwszego dnia
zwodnicy przygotowywali
przystawkę na bazie pstrąga i
buraka oraz deser, w którym
składnikami obowiązkowymi
były dynia, jogurt naturalny
i herbata earl grey. Drugi
dzień zmagań to tradycyjnie
serwowanie dania głównego,
którego głównym składnikiem
była kaczka.

M ię d z y na ro dowe Ju r y,
które oceniało uczestników
Kulinarnego Pucharu Polski
najwyższe noty przyznało Bartoszowi Peterowi i Dawidowi
Wojciechowskiemu, którzy reprezentowali restaurację Salt w
Hotel Copernicus w Toruniu.
Zwycięzcy zaserwowali:
a przystawka: pstrąg tęczowy smażony, bao bun z
farszem z pstrąga i pora, flan
z chrzanu, sałatka z buraka,
majonez koperkowo-wędzony,
buerre blanc z palonym masłem i garnie;
a deser: sorbet earl gray
z ziemią czekoladową, dynią
słodko-kwaśną, farszem dyniowym, musem jogurtowym;
a danie główne: pierś z
kaczki confit z chrupiącą skórą, krokiet z wędzonej wątróbki, faszerowana szalotka
z relishem, pieczony seler,
puree ziemniaczane z truflą,
gulasz z udek, espuma z pora,
olej z trybuli, sos czerwone
wino, glazura do kaczki, puree
z selera.
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Koncert na gali „Era Jazzu”
– gramy już 20 lat
Koncert Reginy Carter –
światowej gwiazdy jazzu,
projekt specjalny Era Jazzu
All Stars oraz kolekcjonerskie albumy to tylko
wybrane elementy specjalnego wydarzenia artystycznego, jakie przygotowała
Era Jazzu na swój jubileusz
w prestiżowej Auli UAM w
sobotę 24 listopada.
Koncert galowy będzie premierą nowych wydawnictw:
ukaże się trzypłytowy CD-box
„Era Jazzu – gramy już 20
lat!” z nagraniami największych gwiazd Ery Jazzu (od
Johna Scofielda i Wayne’a
Shortera po Reginę Carter
i Lizz Wright), prezentacja
nagrań młodego, polskiego
jazzu oraz zestaw obejmujący
Poznań Jazz Project – czyli
koncertowe nagrania legend
jazzu z poznańskimi muzykami (Jean-Luc Ponty z Poznań
Jazz Philharmonic Orchestra
– Piotra Scholza, Tingvall Trio
z Kacprem Smolińskim, Chico
Freeman z kwartetem Dawida
Kostki oraz Ron Carter Trio
z Krzesimirem Dębskim). W
limitowanej edycji ukaże się
winylowy LP-album „Poznań
Jazz: Young & Power” z nagraniami poznańskich formacji
Weezdob Collective oraz Trio
Dawida Kostki. Premierę mieć
będzie CD „Star Cadillac”
– Weezdob Collective oraz
„Progression” – nowy krążek
kwintetu Dawida Kostki.
„ Dwad zieścia lat temu
powstała Era Jazzu – mówi
Dionizy Piątkowski – Kiedy
jesienią 1998 roku startowałem z Erą Jazzu wiedziałem,
że ma to być impreza inna
niż wszystkie dotychczasowe,
podobne festiwale w Polsce.
Przede wszystkim postawiłem
na ekskluzywność i prestiż
wydarzeń, a co za tym idzie,
na taki dobór artystów, by ich
koncertami przerwać tuzinko-

wość innych prezentacji. Stąd
też wielu artystów pojawiało
się pod szyldem Ery Jazzu
po raz pierwszy w Polsce. I
zawsze – co jest już regułą
imprezy – na jedynych koncertach w kraju. Oczywiście,
Era Jazzu nie może wyzbyć
się możliwości prezentowania
wielkich gwiazd jazzu, ale sam
projekt daje ogromne możliwości pokazywanie także
tych, których kariery rozgrywają się głównie w Ameryce
czy w Europie. Z jednej więc
strony wielkie, komercyjne
i jazzowo populistyczne nazwiska jak Diana Krall, Al Di
Meola, Wayne Shorter, Herbie
Hancock, Marcus Miller, Jan
Garbarek, Cassandra Wilson,
John McLaughlin, Dee Dee
Bridgewater, Joe Zawinul; z
drugiej strony artyści, którzy –
właśnie poprzez koncerty Ery
Jazzu – zaistnieli wspaniale w
polskiej świadomość”.
Gwiazdą jubileuszowego
koncertu jest Regina Carter
– genialna i najwybitniejsza
skrzypaczka jazzu. Od lat
honorowana najważniejszymi
laurami jazzu (od prestiżowych ankiet Down Beat, gdzie
uznawana jest za Jazzową
Skrzypaczkę Roku po udział
w najważniejszych festiwalach i prestiżowych wydarzeniach oraz lukratywny grant
McArthur Fellows Program
– określany jako stypendium
geniusza). Wybitna skrzypaczka wymyka się komercyjnej sferze muzyki, stając się
bezwiednie ikoną tego, co w
wielkiej sztuce najważniejsze:
artystką non-konformistką z
ogromnym talentem i ambicjami. Podczas koncertów ma się
wrażenie, że skrzypaczka ma
niekończące się zasoby energii, czym w uroczy i zabawny
sposób zdobywa publiczność
na całym świecie. „Regina
Carter tworzy muzykę łatwą w
odbiorze i jednocześnie zapie-

rającą dech w piersiach. Swoją
muzyką zabiera słuchacza w
niezwykłą podróż, na którą
składają się przeszłość i przyszłość jazzu” – pisał o genialnej artystce Time Magazine.
Regina Carter jako czterolatka rozpoczęła naukę gry na
skrzypcach a mając dwanaście
lat była najmłodszym muzykiem słynnej Detroit Civic
Symphony Orchestra. Studiowała muzykę w New England
Conservatory of Music oraz
Michigan’s Oakland University. W 1994 roku związała
się z lokalnym ruchem Black
Rock Coalition i nawiązała
współpracę z liderami modnej
„new black music”. Przełomowym dla skrzypaczki był rok
1998, gdy zrealizowała albumy „Rhythms of the Heart”
oraz „Motor City Moments”,
które przedstawiły zdumionemu jazzowemu środowisku
wielki talent artystki a zrealizowany w duecie z pianistą
Kenny’m Barronem album
„Freefall” zyskał nominacje do
prestiżowej Grammy Award.
Odtąd jazzowa skrzypaczka
zapraszana była do projektów
wybitnych artystów: zagrała w
„Blood on the Fields” Wyntona
Marsalisa, zaproszona została
przez Cassandrę Wilson do
udziału w jej „davisowskim”
albumie „Travelling Miles”,
pojawiała się w nagraniach i
koncertach królowej hip-hopowego soulu Mary J.Blige oraz
awangardowych projektach
Johna Blake’a. Jako pierwsza
artystka jazzowa i zagrała na
Il Cannone Guarnei del Gesu,
skrzypcach należących do
samego mistrza Paganiniego
i nagrała album „Paganini:
After A Dream”. Świat jazzu i muzyki klasycznej był
zauroczony. Recenzent Time
Magazine komplementował
„Carter tworzy muzykę, której
się pięknie słucha, która jest
odkrywcza, czasami wręcz

brawurowa... swoich słuchaczy Panna Carter zabiera na
wyprawę w przyszłość jazzu”.
Kolejna, autorska płyta Reginy
Carter „I’ll Be Seeing You: A
Sentimental Journey” to muzyczny hołd dla matki Reginy.
Album zawiera intymne, akustyczne aranżacje utworów z
lat dwudziestych, trzydziestych
i czterdziestych. W poszukiwaniach specyficznego nastroju
tamtych czasów Regina Carter zaprosiła do współpracy
m.in. wybitne wokalistki Dee
Dee Bridgewater i Carlę Cook,
klarnecistę Paquito D’Riverę,
akordeonistę Gila Goldsteina. Album „Reverse Thread”
skrzypaczka zrealizowała wraz
z muzykami afrykańskimi, ale
w tak kulturowo zagmatwanym
tyglu, że trudno dopatrywać
się w pomyśle znamion „mody
na ludowość”. Album zyskał
rekomendujące recenzje prestiżowych mediów i nominowany
był Grammy Awards. W światowe obchody setnej rocznicy
urodzin Elli Fitzgerald wpisała
się realizując album „Ella: Accentuate the Positive” składając
wspaniały hołd interpretując
wielkie hity Elli Fitzgerald.
Koncert na gali „Era Jazzu
– gramy już 20 lat!” będzie
także premierą „Star Cadillac” – nowego albumu poznańskiego zespołu Weezdob
Collective – kwintetu improwizatorów, kompozytorów i...
laureatów nagród Ery Jazzu
(perkusista Adam Zagórski
to laureat nagrodzonego w
2016 roku kwartetu Zagórski
/ Skowroński, gitarzysta Piotr
Scholz – Nagroda Ery Jazzu
w 2017, harmonijkarz Kacper
Smoliński jest laureatem Era
Jazzu 2018). Premierowy album „Progression” oraz nowy
kwintet zaprezentuje gitarzysta Dawid Kostka, także laureat Nagrody Ery Jazzu 2015.
Krzyszztof Wodniczak

Presley
na zawsze

Marzyliście kiedyś o cofnięciu się
w czasie o kilkadziesiąt lat? Jeśli
tak, to świetnie się składa. Wraz
z zespołem The King’s Friends
spełnimy to marzenie i cofamy się
w czasie do lat 60-tych. The King’s
Friends 3-krotni zdobywcy tytułu
na najlepszego Elvisa w Polsce oraz
finaliści mistrzostw Europy: „Europe’s Tribute to Elvis Championship”.
Zespół został rekomendowany przez
Charles’a Stone – Tour Managera
Elvisa Presleya. Serdecznie zapraszamy do magicznego Las Vegas
na spotkanie z Elvisem Presleyem.
Podczas Elvis Show oraz muzycznego after party gwarantujemy świetną zabawę z Rock and Roll’owymi
przebojami granymi w 100% na
żywo.
Specjalna promocja dla członków
PTAAAKA i klubów seniora bilety
30% taniej rezerwacja miejsc na
email: biuro@bsliveevent.pl
K.W.

Kate Bush na płycie
Wspaniałe wieści dla fanów
Kate Bush. Już w listopadzie 2018 roku zarówno
na kompakcie, jak i na
płycie winylowej ukażą się
wszystkie płyty legendarnej
angielskiej wokalistki pod
zbiorczym tytułem serii
„Kate Bush - Remastered”.
Albumy winylowe będą wydane w 4 oddzielnych boxach.
3 pierwsze będą zawierały
wszystkie albumy studyjne
Artystki, podczas gdy zawartość czwartego, będą stanowiły nagrania rzadkie, wcześniej
niedostępne na winylu, w tym
także covery. Łącznie przygotowano 18 analogowych
krążków Angielki.

Premiera dwóch pierwszych
boxów zaplanowana jest na 16
listopada, kolejnych na 30.
Na kompakcie wydane zostaną dwa zestawy płyt. Drugi
z nich będzie zawierał także
album koncertowy Kate Bush
„Before The Dawn”, dostępny
w oryginalnym masteringu.
Remasteringiem płyt zajęła
się sama Kate Bush we współpracy z Jamesem Guthriem.
Szata graficzna niektórych
albumów została delikatnie
zmieniona.
Większość tytułów z boxu
będzie dostępna w sprzedaży
także jako oddzielne wydawnictwo.
Krzysztof Wodniczak

Poznańskie brzmienie,
czyli...
Posnania Sound, brzmi
tajemniczo, oryginalnie...
To wyróżnik poznańskiej
muzyki EL (określenie
wymyślone przez poznaniaka
Marka Bilinskiego i Czesława Niemena).
Od kiedy?
29 września 1988 r. zarejestrowano w Poznaniu
Stowarzyszenie Muzyki
Elektronicznej. Prezesem
honorowym zgodził się
zostać Czesław Niemen
Wydrzycki. W latach dużej
koniunktury ELmuzyki,
właśnie on zaproponował też
zmianę nazwy na bardziej
uniwersalną Stowarzyszenie
Muzyczne Brzmienia,tym
bardziej, że wydawaliśmy
magazyn muzyczny pod taką
samą nazwą.
Najkrócej, jaka to muzyka?
Wariacyjna, akcentująca
pęd życia, czasem w formie
rozbudowanych suit, penetrujących własne fantazje.
Ilustracyjna.
To już 30 lat! Jak „ma się”
obecnie EL-ka?
No cóż, koniunktura na
EL muzykę nieco zmalała,
ale, .muzycy - Romuald
Andrzejewski, Aleksander Maliszewski, Grzegorz Stróżniak, Ryszard
Kniat, Zbigniew Łowżył,
Krzysztof Jarmużek, Piotr
Wiza, Krzysztof Kacperski,
Marek Manowski, Andrzej
Karpiński, Wojciech Szopka
pozostali jej wierni. EL
muzyka rezonuje do dziś i
dzielnie się trzyma. Jej koryfeusze, w różnych środowiskach muzycznych, tworzą
określony bastion muzyczny. Wytrwale rozbudzają
muzyczną wyobraźnię dzięki
wyobraźni i wrażliwości. Do
tego są nowe instrumenty,
które nie tylko aranżerom
klawiszowym pozwalają szukać dźwiękowych innowacji.
Na przykład, korzystając z
Synchro Start Stop zapewniają perfekcyjne „odegranie

zamysłów muzycznych”
kompozytorów i aranżerów.
Czyli...
Jeżeli dowiecie się o planowanych koncertach EL
muzyki, to dajcie się zabrać
na muzyczną ucztę przyprawiona solidną dawką bitów
tych „retro” i współczesnych,
bo jest miejsce także na
nową elektronikę. Najkrócej,
muzycy eksploatować nową
przestrzeń muzyczną!
Tym bardziej,że właśnie
tutaj, w Grodzie Przemysła jest „matecznik” EL
muzyki.
Tak, wierzę, że zacznie się
era EL muzyki i POSANANIA SOUND, a melodie
tworzące przez kompozytorów dadzą słuchaczom czyste
przestrzenne brzmienie. Będę
się upominał o jej miejsce na
muzycznej mapie Poznania
bowiem miejsce poznańskich
twórców i wykonawców EL
muzyki jest tak znaczące, że
ich kompozycje zaskakują
zarówno oryginalnością jak i
dojrzałością.
To „do roboty”, jak u Żeromskiego!
Od zaraz”, od koncertów z
cyklu POSNANIA SOUND
- Poznańskie Brzmienia.
Takie cztery koncerty w
pazdzierniku br z udziałem
duetu muzyk - aktor (np. Romuald Andrzejewski - Janusz
Andrzejewski, Piotr Wiza
- Andrzej Lajborek, Marek
Manowski - Aleksander Machalica, Grzegorz Stróżniak
- Michał Grudziński), będą
w winogradzkich ośrodkach
kultury ( Slońce, Bajka, DPS
Ugory, Wierzbak) dobrą
uwerturą do wspierania
lokalnej przedsiębiorczości
oraz potencjału poznańskich
muzyków i aktorów. Życie
artystyczne Poznania w
pełni zasługuje na określenie
patriotyzm lokalny. I tego
się trzymajmy, bo jak nie my,
to kto?
Rozmawiał: Hieronim Dymalski
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Poseł Szłapka w Pniewach

WOLSZTYN

1 października 2018 r. w
Pniewach, w samo południe
odbyła się Konferencja z
Panem Posłem Adamem
Szłapką – Sekretarzem Generalnym, który zaprezentował swoich kandydatów z
gminy Pniewy do powiatu
szamotulskiego oraz do
sejmiku wojewódzkiego.
Liderem listy do powiatu szamotulskiego z gminy Pniewy jest Pan Roman Jan Hojan – przewodniczący koła
.Nowoczesna w Pniewach,
mieszkaniec Pniew, prawnik i sportowiec. Natomiast
do sejmiku wojewódzkiego
przedstawicielką .Nowoczesnej na poz. 2 jest Pani Iwona Kamińska-Lech z Piły,
wielkopolanka, ekonomistka,
przedsiębiorczyni.
Po konferencji kandydaci wraz z Posłem Adamem
Szłapką roznosili ulotki po
mieście Pniewy, a następnie
udali się wspólnie do Szamotuł, Obornik Wielkopolskich,
Chodzieży i Piły.
W Pile, przy al. Niepodległości 21, Pan Poseł Adam
Szłapka otworzył kolejne – już
siódme – swoje biuro poselskie
w Wielkopolsce.
Adam Szłapka podkreślał
też znaczenie jesiennych wy-

ul. Przemys³owa 5
tel. 68 347 18 47

borów samorządowych. - To
są wybory o porównywalnej
wadze jak te pierwsze, historyczne w maju 1990 roku. Z
jednej strony będziemy wybierać najlepszych włodarzy
i dyskutować o programach
lokalnych, ale to będzie wybór
pomiędzy różnymi wizjami
samorządu. My, ludzie Koalicji Obywatelskiej - Nowoczesnej, a także Platformy
Obywatelskiej - uważamy, że
samorząd to wspólnota ludzi
wolnych, którzy potrafią o
sobie decydować. Bo w ogóle chcemy, żeby takie było
społeczeństwo. Wizja, którą
proponuje Jarosław Kaczyński
- i powiedział to wprost - jest
taka, w której samorząd jest

podporządkowany rządowi i
władzy partyjnej. W tej wizji
samorządowcy mogą liczyć
na pieniądze, jeśli będą ulegli wobec centrali partyjnej
na Nowogrodzkiej. To jest
kompletne zaprzeczenie samorządu - mówił w Pile Adam
Szłapka. - Wybierajmy takich
samorządowców, którzy potrafią wydawać pieniądze i
zarządzać naszymi lokalnymi
społecznościami, ale przy tym
podejmują decyzje zgodne
z wolą mieszkańców. Bo to
mieszkańcy wiedzą najlepiej
co jest im potrzebne - dodał.
Iwona Kamińska-Lech
Przewodnicząca
Koła Nowoczesnej w Pile
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Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka”
przejmie do pracy na stanowiska
Zakład mięsny
„Zieliński” Wioska
zatrudni pracowników
do pomocy w produkcji
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pojemników a Fachową obsługę i doradztwo
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PRZYJMĘ
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przedstawiciela gazety do
zbierania reklam
z terenu Leszna

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611

1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych
mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności
Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178

AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
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2012 64.900.
00
2016 49.900.
00
2011 45.800.
00
2011 143.
000.00
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00
2012 47.800.
00
2014 29.800.
00
2012 49.900.
00
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Seniorzy naszą przyszłością
Według statystyk OECD
(Organisation for Economic
Co-operation and Development, czyli Organizacja
Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju) w 2060 roku Polska będzie społeczeństwem,
które w 60 procentach tworzyć będą osoby powyżej
65. roku życia. Można więc
śmiało stwierdzić, że seniorzy są naszą przyszłością,
dlatego też organizatorzy
targów VIVA Seniorzy!
wychodzą naprzeciw zachodzącym zmianom i tworzą
wydarzenie, które obejmuje
różne aspekty życia i biznesu związane z potrzebami
osób starszych.
Zapotrzebowanie na produkty
i usługi dla seniorów będzie
tylko rosło, dlatego też na targach VIVA Seniorzy pojawią
się firmy prezentujące najróżniejsze rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie
osób w dojrzałym wieku. Targi
to również możliwość konsultacji z wieloma specjalistami,
przeprowadzenia badań profilaktycznych, zapoznania się z
ofertą uniwersytetów trzeciego
wieku, biur podróży i wielu innych firm. Seniorzy zmieniają
się. Są coraz bardziej aktywni,
chcą się rozwijać, poszerzać
swoje horyzonty, podróżować,
dbać o swoje zdrowie i chcą
mieć wpływ na kształtowanie

W południe 29 września br.
prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak przekazał seniorom i seniorkom
klucze do miasta, by tym
samym oddać Poznań we
władanie najstarszym i
najbardziej doświadczonym
mieszkańcom. To także
symboliczny gest docenienia obecności seniorów i seniorek w miejskiej społeczności i wyraz wdzięczności
za wszystko to, co wnoszą
w życie młodszych pokoleń
poznaniaków.
się społeczeństwa, którego
będą coraz większą częścią.
Bycie seniorem ma wiele pozytywnych aspektów, na które
zwracają uwagę organizatorzy
targów VIVA SENIORZY! W
ramach wydarzenia odbędzie
się wiele ciekawych wykładów
na temat zdrowia, organizacji
czasu wolnego, warsztatów,
zajęć z gimnastyki i tańca,
czy hortiterpii (metoda terapii wykorzystująca rośliny).
Fundacja ARS zorganizuje

„

Bycie seniorem ma
wiele pozytywnych
aspektów, na które
zwracają uwagę organizatorzy targów

przegląd twórczości senioralnej, a na scenie nie zabraknie
gwiazd polskiej estrady. W
tym roku wystąpią Teresa
Werner i zespół Skaldowie.
Wszystkie atrakcje organizatorzy zapewniają w cenie biletu
wstępu na targi. Dodatkowo
dzięki współpracy z Kolejami
Wielkopolskimi osoby, które
przyjadą na targi pociągiem i
odwiedzą stoisko Kolei będą
mogły wrócić z targów zupełnie za darmo.
Największe w Polsce targi
produktów i usług dla seniorów VIVA Seniory! odbędą się
w dniach 19-20 października
w pawilonie 3 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Wstęp biletowany. Więcej
informacji na stronie wydarzenia: https://www.vivaseniorzy.
pl/pl/ 
Katarzyna Błochowiak

Spotkanie seniorów w Oazie
Poznań jest wiodącym
miastem w kraju w zakresie
współpracy z seniorami.
Nowatorskie programy senioralne, pakiety pomocowe
i podejście władz miasta do
problemów osób starszych,
pozwalają na spojrzenie w
przyszłość z dużym optymizmem – i jednocześnie z
wiarą, że każdy senior znajdzie zrozumienie i wsparcie
ze wszystkich stron.
Jednym z pozytywnych przykładów są spotkania seniorów
w strzeszyńskiej Oazie, organizowane przez Miejska Radę
Seniorów z władzami miasta,
umożliwiające podopiecznym
z Domów Pomocy Społecznej oraz seniorom z Klubów
Seniora na spędzenie czasu
w odmiennym środowisku, w
restauracji położonej nad malowniczym jeziorem. Imprezy
organizowane cyklicznie, raz
w kwartale, są jednocześnie
symbolicznym gestem docenienia obecności seniorów i
seniorek w miejskiej społeczności oraz wyrazem wdzięczności dla tej grupy społecznej.
Wyjątkowa atmosfera, a także
wspólna zabawa przynosi seniorom wiele miłych i niezapomnianych chwil. Tym
bardziej, że dla wielu uczestników spotkań stanowi miłą
odskocznię od codzienności
życia i jednocześnie umożliwia
spojrzenie na otaczający świat
z innej perspektywy.
Kolejne spotkanie, ostatnie
w tej kadencji przed wyborami
do władz samorządowych, odbyło się w dniu 2 października
br. i poza doskonałą atmosferą
panującą na spotkaniach,
umożliwiło jednocześnie
dokonanie krótkiego podsumowania działalności III
kadencji Miejskiej Rady Seniorów, jak i zapewnienia, że
po wyborach, bez względu na
ich wynik, wszelkie działania
na rzecz wspólnoty seniorów
będą kontynuowane. Podczas wszystkich spotkań w

„Senioralni. Poznań 2018”

Oazie, poza wyśmienitymi
kulinariami, każdorazowo
wykonywano program artystyczny, który umilał pobyt
i wyzwalał wspólną zabawę.
Każdorazowo w wydarzeniach
brała udział grupa ponad stu
seniorów. Spotkania miały
różny charakter, zawsze inny,
powiązany z okresem, w którym się odbywały. I nie jest
istotne, czy były to spotkania
z okazji Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, z okazji Dnia
Seniora, czy wspólne grillowanie, to zawsze wśród
uczestników znajdowały poklask i podziękowania oraz
wyzwalały różne pozytywne
reakcje. Kolejny raz okazało
się, że tego typu spotkania są
nie tylko potrzebne, ale i wnoszą wiele pozytywnej energii
dla wszystkich uczestników.
W okresie ostatniej kadencji
MRS w Oazie gościła między
innymi: prezydenta Miasta
Jacka Jaśkowiaka, bp. Damiana Bryla, dr Annę Jakrzewską-

Sawińską i wiele znaczących
w mieście osób, dla których
problemy seniorów nie są
obojętne czy odsuwane na
margines życia. We wszystkich spotkaniach każdorazowo
uczestniczył Z-ca Prezydenta
Miasta Jędrzej Solarski, dla
którego wszelkie sprawy związane z życiem w mieście osób
w starszym wieku należą do
wyjątkowo ważnych, wręcz
priorytetowych. To właśnie
dzięki doskonałej współpracy
Urzędu Miasta ze środowiskiem seniorów, wszelkie
przedsięwzięcia były nie tylko
realizowane, ale przynosiły
wymierzalne efekty.
Należy wyrazić nadzieję,
że po wyborach do władz
samorządowych kolejna ekipa
członków MRS, a także nowi
włodarze miasta nie zaprzestaną tego typu działalności i
spotkania, które wrosły już w
tradycję miasta, będą kontynuowane...
Roman Szymański

Wzorem lat ubiegłych wręczono także kolejne certyfikaty w
ramach akcji „Miejsce przyjazne seniorom”. Głównym
celem akcji jest promowanie
miejsc działających na terenie
Poznania takich jak kawiarnie,
sklepy, instytucje kulturalne,
użyteczności publicznej i inne,
odpowiadające na potrzeby
starszych mieszkańców poprzez oferowanie atrakcyjnych
produktów i usług, stosowanie
zniżek czy dostosowanie swojej architektury.
Po oficjalnej części inaugu-

racji odbył się koncert Trzech
Tenorów: Mirosława Niewiadomskiego, Mariusza Ruty
oraz Bartosza Kuczyka, pokaz
tańca w wykonaniu Mariny
Ostopei oraz potańcówka z DJ
-em Aciu. W trakcie Inauguracji na specjalnych stanowiskach można było także zagłosować w ramach Poznańskiego
Budżetu Obywatelskiego oraz
złożyć wniosek i otrzymać
Poznańską Złotą Kartę.
Centrum Inicjatyw Senioralnych wraz z partnerami
przygotowało w tym roku
wiele spotkań, warsztatów,

drzwi otwartych, badań profilaktycznych i wystaw, a
także wycieczki do ciekawych
miejsc w Poznaniu, spotkania
z ekspertami z zakresu prawa
i ubezpieczeń społecznych
oraz poradnictwo skarbowe.
Jak zwykle nie zabraknie
inspirujących wykładów i propozycji na aktywne spędzenie
czasu. Partnerem Głównym
wydarzenia jest Centrum Medyczne Synexus, które zaprosiło seniorów do udziału
w nieodpłatnych badaniach
kontrolnych.
Roman Szymański

Poczuj rock i speedway
Byłem na zakończeniu sezonu żużlowego w Poznaniu
na Golaju. Odbyło się pod
hasłem
POCZUJ SPEEDWAY NIE DOPALACZE. Wystąpiły dwa zespoły : Investon
Team i Naturalna Medycyna
Team.
Pojawił się w tych zawodach Dariusz KAZEK Karwacki, którego można nie
tylko z charakteru i wyglądu
porównać do „naturszczyka”
filmowego Forrest Gumpa,
ale i jego sposób na życie
nie odbiega od bohatera tego
filmu.Oby takich marzycili
było jak najwięcej.
Spiker kilkakrotnie witał za-cę prezydenta miasta
Poznania i kilku radnych,
zapomniał dodać, że niżej
podpisany jest także radnym,
co prawda niższej rangi bo tylko Miejskiej Rady Seniorów.
Stałem sobie cicho i z pokorą
wśrod fanów, aby przybić
piatkę żużlowcom, i to wielokronie powtarzałem, że jestem
autorem hymnu Skorpionów.
Rozdając swoje wizytówki z
moją karykaturą i zapisanym
następujacym tekstem Lista
KWW KUKIZ 15 Okręg 2
Sołacz, Winogrady, Winiary,
Wola, miejsce 2 x Zadbam,
aby powstał Dom Artysty
Seniora, Niech poznańscy
twórcy mają swoją gazetę Kulturalnik Poznański, Zielona
Cytadela dla zielonej muzyki,
Jestem na TAK Tradycja,Aktywność, Kultura.
Wiem, że mam niekwestionowane zasługi dla poznańskiego żużla. Zasługi
ponadczasowe.
Namówiony przez pierwszego prezesa śp.Tomasza
Wójtowicza skomponowalem,
napisalem słowa, stworzyłem
zespół Zólto-Czarni i przekonałem wokalistów ( Grzegorza
Kupczyka, Wojciecha Kordę,
Piotra Wiza) do zaśpiewania i nagrania w studiu
żużlowego hymnu.
Muzyka i słowa KRZYSZTOF WODNICZAK
To My, my, my! Skorpiony!
Jazda na fula Skorpiony
Szybko każdego przegonić
Żużluje cały Golęcin
Najlepsi zawsze najlepsi

To My,my,my! Skorpiony!
I Zółto- czarny ryk maszyny
Zagra w zębach czujesz to
Dziś na kresce zwyciężymy
Każdy kibic wierzy w to

II Za piątkę pierwsi do krechy
Łokciem blisko krawężnika
Piękna walka, aż do końca
Tego chce wiara - publika.
Krzysztof Wodniczak
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Targi Smaki Regionów
m Powiat Poznański
Targi Smaki Regionów
to kulinarne El Dorado
pełne oryginalnej i smacznej żywności. Produkty
przygotowywane w oparciu
o dawne receptury, ekologiczne, zgodne z trendem
slow food – tego właśnie
mogli spodziewać się goście
targowi.
Wa r to również pam iętać,
że jest to także wydarzenie
dla współczesnych, bardzo
świadomych konsumentów,
przykładających dużą wagę
do spożywanych produktów
i poszukujących tych, które
mają ekologiczne pochodzenie czy też ich produkcja jest
potwierdzona certyfikatem.
A czym kusili wystawcy tegorocznej edycji? Nie zabrakło
tradycyjnego pieczywa, serów,
wędlin, miodów, powideł i
wielu innych przysmaków.
Smakosze słodkości również
znaleźli coś dla siebie. Na
stoisku województwa dolnośląskiego można m.in. było
zakupić pierniczki wypiekane
na miodzie lipowym – symbolu Szlaku Cystersów – nagrodzone w konkursie „Najlepszy
Smak Dolnego Śląska 2016”
podczas festiwalu „Europa na
widelcu”, a także ręcznie wypiekane pierniki, które wyróżnia nietypowy, trójwymiarowy
kształt oraz misterny, koronkowy styl zdobienia. Warmia i
Mazury zaprosili natomiast na

węgorza wędzonego w skórce
oraz węgorza smażonego w
marynacie – kultowe przysmaki z Kaborna. Mazowieckie
z kolei zaoferowało między
innymi przepyszne przetwory
owocowe i warzywne jak np.
paprykowa salsa z Papryki
Przytyckiej znajdującej się na
Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a także fantastyczne do deserów wiśnie z
rumem czy maliny w syropie.
Tegoroczna edycja targów
Smaki Regionów kusiła zapachem i smakiem również
dzięki scenie kulinarnej.
Gościem specjalnym wydarzenia był Mateusz Gessler –
kucharz, restaurator, miłośnik
dobrego jedzenia, znany szerokiej publiczności również
jako juror programu telewizyjnego TVN MasterChef
Junior. Z idolem młodych
kucharzy było można spotkać
się na stoisku województwa
wielkopolskiego. Nie zabrakło
także szefów kuchni z lokalnych restauracji, którzy przygotowywali dania w oparciu
o produkty regionalne i tradycyjne. Tematem przewodnim
było m.in. przygotowywanie
kiełbasy wielkopolskiej białej
parzonej, wpisanej w ubiegłym roku na Listę Nazw
Produktów Chronionych na
terenie Unii Europejskiej oraz
dań, dla których ta kiełbasa
właśnie jest bazowym produktem.
Roman Szymański

Na smog umiera w Polsce ponad 47 tys. osób
Żywiec był miastem z najbardziej zanieczyszczonym
powietrzem w Europie w
2016r. - wynikało z raportu
Światowej Organizacji Zdrowia. W pierwszej dziesiątce
znajdowało się jeszcze pięć
innych polskich miast.
Raport WHO był miażdżący
dla Polski. Z 50 miast UE o
najgorszej jakości powietrza
aż 33 leżały w naszym kraju.
Tuż za Żywcem uplasowała się śląska Pszczyna a w
czołówce znalazły się jeszcze
Rybnik (4. miejsce), Wodzisław Śląski (5.), Opoczno
(6.), Sucha Beskidzka (7.) i
Godów (8.). Pierwszą „10”
uzupełniały trzy miasta
bułgarskie.
Najpełniejszy na świecie ranking dotyczący zanieczyszczenia powietrza został właśnie
zaktualizowany (WHO, maj
2018r): już 36 spośród 50
najbardziej zanieczyszczonych
miast Unii Europejskiej leży w
Polsce. Pogorszyliśmy wynik z
2016 roku, w którym „tylko”
33 polskie miasta załapały się
do rankingu. Żywiec wypadł
już poza niechlubne podium wyprzedzony przez Pszczynę i
2 miasta Bułgarii. Zapewne nie
dlatego, że polepszył jakość powietrza ale, … że tamte miasta
pogorszyły ją sobie. Wielkopolska zaś nie ma powodów do
ignorowania problemu smogu
– na 14 miejscu rankingu jest
Pleszew, na 39 Nowy Tomyśl,
47 Wągrowiec, zapewne tuż za
pięćdziesiątka jest Kalisz. Na
szczęście dla Lubonia, Mosiny,
Puszczykowa, Swarzędza itp.
podpoznańskich miejscowości
WHO mniejszych miejscowości nie uwzględniało w
statystykach.
Generalnie w 2018r. 16 z 20
najbardziej zanieczyszczonych
miast w UE znajduje się w
Polsce. Pozostałe w Bułgarii.
Państwo to ma największy odsetek miast przekraczających
normy jakości powietrza ustalone do 2020 roku - aż 83 proc.
Wraz z Polską, gdzie ponad 72
proc. miast nie spełnia norm,
stanowią najniebezpieczniejsze
dla zdrowia mieszkańców zanieczyszczone kraje Unii.

Raport WHO bierze pod uwagę poziom pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu, który
zdaniem organizacji należy do
najbardziej szkodliwych dla
zdrowia człowieka elementów
składowych zanieczyszczeń
atmosferycznych. PM2.5 to pył
zawieszony o średnicy 2.5 mikrometrów, 20-35 razy mniejszej
niż wynosi średnica ludzkiego
włosa, tak mały, że poprzez
układ oddechowy wnika do
krwiobiegu człowieka. Według
WHO długotrwałe narażenie
na działanie pyłu zawieszonego
PM2,5 skutkuje skróceniem
średniej długości życia (statystycznie 10 miesięcy dla mieszkańca Polski), a krótkotrwała
ekspozycja, nawet kilkudniowa,
na wysokie stężenia pyłu PM2,5
powoduje wzrost liczby zgonów
z powodu chorób układu oddechowego i krążenia, udarów mózgu oraz wzrost ryzyka nagłych
przypadków wymagających
hospitalizacji. PM2.5 razem z
pyłem PM10, silnie rakotwórczym benzo(a)pirenem oraz trującymi związkami chemicznymi
(tlenki siarki, tlenki azotu, tlenek
węgla, metale ciężkie, sadza)

widać. To trucizna, która działa
jak kropelka jadu dodawana
do kawy przez wiele lat i tym
samym przyczyniająca się do
zgonu człowieka. Przypadki
te nie są tak spektakularne jak
zawały serca czy wylewy krwi
do mózgu i zwykle też nie są
jedynym powodem chorób, ale
dokładają się do stosu przyczyn,
bywają tą kroplą, która przelewa
czarę i sprawia, że człowiek
przedwcześnie umiera. Smog
najbardziej niebezpieczny jest
dla dzieci, osób chorych i starszych. Nie możemy im kupić
czystego powietrza w butelkach,
jak wodę. Lekarze zwykle też
nie potrafią łączyć ze smogiem
licznych alergii, chorób układu
oddechowego, napadów astmy,
podrażnienia spojówek, nosa
i gardła, zawałów, uszkodzeń
układu nerwowego, podrażnienia skóry, bólu głowy, chorób
nowotworowych, zaburzeń rozwoju płodu, poronień, autyzmu
u dzieci itp. Związki te są jednak
potwierdzone naukowo.
Eksperci WHO szacują, że
rocznie z powodu smogu przedwczesne umiera w Polsce ponad
47 tyś. osób. Na podstawie

„

... przedwcześnie umiera rocznie około 700
mieszkańców Poznania (szczegółowo: na fejbook’owym profilu „Koalicja Antysmogowa Bye
Bye Smog”)
wchodzi w skład smogu - zanieczyszczenia atmosfery powodowanego spalaniem paliw stałych,
głównie węgla niskiej jakości w
niespełniających jakiekolwiek
normy efektywności i emisji
dymów piecach domowych i
lokalnych kotłowniach, a także
zanieczyszczeń powodowanych
komunikacją samochodową
(spaliny i wtórne pylenie pyłem
pochodzącym ze ścierania się
klocków hamulcowych, opon,
asfaltu i brudu ulicznego). Wielkie bloki energetyczne na paliwa
kopalne również emitują trujące
nas zanieczyszczenia, dodatkowo generując wysokie koszty
zdrowotne, szacowane dla Polski
na 16 mld euro rocznie (wg Ministerstwa Rozwoju).
Smog nie boli i zwykle go nie

badań ośrodków akademickich
Wrocławia, Krakowa, Warszawy i analiz porównawczych wynika, że przedwcześnie umiera
rocznie około 700 mieszkańców
Poznania (szczegółowo: na
fejbook’owym profilu „Koalicja Antysmogowa Bye Bye
Smog”). W styczniu 2017r.,
kiedy przez wiele dni występowało wyjątkowo duże stężenie
zanieczyszczeń w powietrzy,
zmarło przedwcześnie ponad
40 Poznaniaków więcej niż
przeciętnie w tym miesiącu w
innych latach.
I n icjowa ny przez rząd i
niektóre samorządy program
wymiany pieców jest daleko
niewystarczający i ostatecznie
niesprawiedliwy społecznie
Jego ofiarą staną się ubożsi i

wykluczeni mieszkańcy wsi
i miast, a także osoby nieźle
zarabiające ale mieszkające w
zimnych, nieizolowanych dobrze starych domach. Taktyka
znana i stosowana od lat - uspołecznić koszty, sprywatyzować
zyski - grozi poszerzeniem się
skali ubóstwa energetycznego
Polaków, już dziś szacowanego
przez Instytut badań Strukturalnych (ibs working paper
08/2016 ) na 4,5 mln osób.
Bez systemowego wsparcia
finansowego dla pozostających
w ubóstwie energetycznym na
zakup lepszego a droższego
węgla program realizowany
będzie opornie przez dziesiątki
lat, a ludzie jak przedwcześnie
umierają tak długo jeszcze będą
umierać.
Jest wiele metod, sposobów,
projektów i spójnych działań,
które wdrażane z determinacją
przez władze wszystkich szczebli mogą spowodować nawet
szybkie zmniejszanie się smogu
generowanego przez sektor
komunalno-bytowy jak i transportowy (smog fotochemiczny),
jak i minimalizować zdrowotne
skutk i życia w smogowym
środowisku przez mieszkańców. Władze muszą jednak
rozmawiać z mającymi świeże
pomysły i propozycje działań,
przekraczającymi stereotypową
niemoc administracji i ‘to się
nie da” ruchami obywatelskimi. Koalicja Antysmogowa
Bye Bye Smog z Poznania ma
takie propozycje. Poczynając od
powołania miejskiego zespołu
zadaniowego ds. koordynacji
(dotąd nieskoordynowanej)
walki ze smogiem, z udziałem
aktywistów antysmogowych,
pełnomocnika prezydenta do
danej sprawy oraz przedstawicieli wydziałów magistratu, w których rozproszonych
kompetencjach są pewne sfery
działania związane ze smogiem
i zdrowiem mieszkańców, po
bardzo wiele szczegółowych
idei i propozycji dotąd nie zauważanych lub niedocenianych
przez władze.
Koalicja Antysmogowa
Bye Bye Smog, Poznań
Wiesław Rygielski,
koordynator Koalicji

powiat grodziski
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„

Budowa nowej szkoły dla „Różowej”
W piątek 28 września
br. odbyło się uroczyste
wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego
budynku dla Zespołu Szkół
im. E. Kwiatkowskiego,
który powstaje przy ulicy
Nowy Świat w Grodzisku
Wielkopolskim.

Dzięki budowie nowego
obiektu, szkoła będzie
mogła przyjąć większą
liczbę uczniów i tym samym stworzyć nowe miejsca pracy dla nauczycieli.

W wydarzeniu udział wzięli: Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wicekurator Oświaty Krzysztof
Błaszczyk, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego Dorota Kinal, Poseł na
Sejm RP Killion Munyama,

nych zajęć i komfort nauki
w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach.
Dz ięk i budowie nowego
obiektu, szkoła będzie mogła przyjąć większą liczbę
uczniów i tym samym stworzyć nowe miejsca pracy dla
nauczycieli. Budowa szkoły
finansowana jest z budżetu
Powiatu Grodziskiego.

Przedstawiciele Władz Samorządowych Powiatu Grodziskiego, Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorzy Szkół

i placówek oświatowych,
nauczyciele ze współpracującego z powiatem grodzisk iem miasta Brovar y

na Ukrainie oraz młodzież
z Zespołu Szkół Technicznych. Rozbudowa bazy dydaktycznej i warsztatowej

Zespołu Szkół Technicznych
nie tylko usprawni funkcjonowanie szkoły ale także
wpłynie na jakość prowadzo-

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Konojadzie

W niedzielę, 7 października 2018 r., odbyło się
odsłonięcie Pomnika
poświęconego Powstańcom
Wielkopolskim przy Szkole
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w
Konojadzie. Uroczystość
rozpoczęła się od mszy
świętej w Parafii pw. Św.
Andrzeja Apostoła w
Konojadzie, podczas której
rodzinom poległych Powstańców Wielkopolskich
zostały wręczone medale
powstańcze.
Podczas uroczystości wojskową asystę honorową pełnił 5
Lubuski Pułk Artylerii z Sulechowa, a ceremonię uświetnił
występ Grodziskiej Orkiestry
Dętej.
Po nabożeństwie, w asyście
wojska, pocztów sztandarowych oraz przy akompaniamencie Grodziskiej Orkiestry

Dętej, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik przy Szkole
Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Konojadzie.
Na dziedzińcu odbyło się uroczyste odsłonięcie monumentu
oraz apel pamięci ku czci
poległych Powstańców Wielkopolskich. Następnie pod
pomnikiem złożono wiązanki
kwiatów.
Podczas uroczystości samorząd powiatowy reprezentował
Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński oraz Członek Zarządu Sławomir Górny.
Po zakończeniu części oficjalnej, można było zwiedzić
okolicznościową wystawę w
gmachu Szkoły Podstawowej
oraz obejrzeć pokaz jazdy konnej i obóz powstańczy z udziałem grup rekonstrukcyjnych.
Na zakończenie odbyło się
także spotkanie z rodzinami
Powstańców.

Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
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Błaszczyk
→ lista Komitetu Wyborczego
Prawo i Sprawiedliwość
→ do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w okręgu 6

Wybory samorządowe
21 października 2018 r.

KWW
POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWO LUDOWE

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

→ kandyduje z miejsca nr 2

SZANOWNI,
IN SPE WYBORCY
KRZYSZTOFA
WODNICZAKA

Powitać,
Mieszkam w pobliżu, Jesteśmy sąsiadami. Często
widzimy się na ulicach czy na przystankach autobusowych (71, 74, 82, 91) i tramwajowych (4, 9,10, 11) i korzystamy z tych samych środków transportu miejskiego.
Będąc przewodniczącym Miejskiej Rady Seniorów
w Poznaniu zapoznałem się z wieloma problemami
osób starszych. Cotygodniowe dużury to wiedza i
inspiracja do dalszego działania, aby seniorzy mieli
swojego reprezentanta w Radzie Miasta Poznania. Jeśli
dzięki Waszym głosom zostanę radnym to wszelkie
swoje predyspozycje skieruje na rozwiązanie istotnych
problemów.
Moje trzy glowne punkty w programie
1/ ZADBAM, ABY POWSTAAŁ DOM ARTYSTY SENIORA,
2/ NIECH POZNAŃSCY TWÓRCY MAJA SWOJĄ GAZETĘ
- KULTURALNIK POZNAŃSKI
3/ ZIELONA CYTADELA DLA ZIELONEJ MUZYKI
Może to zbyt banalne, ale życiowe hasło

NAJLEPSZA RADA ZAGŁOSUJ NA SĄSIADA
Pamietaj: Krzysztof Wodniczak
Lista nr 8 KUKIZ 15, pozycja 2, Okręg 2
Proszę zapamietać te numerki i gdy nadejdzie odpowiedni moment
WYBORY 21 pazdziernika. Zapewniam głos nie będzie
stracony.
Z prośbą o głos i z poZDROWIEniami,
Krzysztof Wodniczak
P.S. Można tę info przekazać znajomym z Sołacza, Winograd, Winiar, Woli

ROZWÓJ POWIATU NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĄ
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

tel./fax: 68 384 2223, tel. kom. 602 108 348, 602 578 443
Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania,
Volvo, Renault itp.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

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

HURTOWNIA
STYROPIANU

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

przeniesiony do poznania tel. 502 643 494

LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy
zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 770 zł /tona
a blacha 580 zł/tona
a puszka 4,10 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
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

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/
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Jan Broda
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RZETELNIE
UCZCIWIE
SKUTECZNIE
www.naszagminakomorniki.pl

Wójt Gminy Komorniki
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KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW

NASZA GMINA
KOMORNIKI

Str. 32

POWIATY-GMINY
12 października 2018

