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SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

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

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

WSAD: 1,3 zł/1kg BLACHA: 1,1 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

Sp. z o.o.
Sp. komandytowa

KONTAKT:
ul. Przemysłowa 7, 64-200 Wolsztyn
biuro@frawent.pl www.frawent.pl

przyjmiemy do pracy w zawodzie
ŚLUSARZ, ELEKTRYK, TOKARZ, BLACHARZ,
PROJEKTANT-KONSTRUKTOR
d.s. odpylania wentylacji oraz osoby chętne do przyuczenia

tel. 68 347 61 00 | 504 244 997

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

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454
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Covid-19 nie odpuszcza, dlatego zaszczep siebie i swoje dzieci
Marta Kubiak Poseł na
Sejm RP, jako osoba w pełni
zaszczepiona zachęca
wszystkich do szczepień
przeciwko Covid-19, gdyż
to jedyny sposób szybkiego
wyjścia z pandemii.
Prawie dwa lata zmagamy się
z wirusem Covid-19, a on nadal nie odpuszcza. Zaskakuje
nas wciąż to nowymi mutacjami, z którymi musimy sobie
radzić. Pierwszy przypadek
zakażenia koronawirusem oficjalnie potwierdzono w Polsce
4 marca 2020 r. w Zielonej
Górze u 66-letniego mężczyzny. A dziś, niestety jesteśmy
w środku czwartej fali pandemii, która nadal zbiera śmiertelne żniwo.
Nasz Rząd nieustannie podejmuje działania mające na
celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. W tym celu konieczne
jest wprowadzanie odpowiednich restrykcji i obostrzeń.
Należy zdać sobie sprawę
z tego, że chcąc powrotu do
normalności konieczne jest
zaszczepienie jak największą
liczbę populacji.
W każdym powiecie uruchomione zostały duże Punk-

ty Szczepień Powszechnych,
aby przyspieszyć program
szczepień. Dotychczas wykonano 44 848 389 szczepień, a osób w pełni zaszczepionych mamy 20 756 179.
W przypadku niektórych
szczepień nabyta odporność
maleje z czasem. Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne,
normalne i bezpieczne. Osoby po 50 roku życia, u których
minęło 5 miesięcy od drugiej
dawki mogą przyjąć przypominającą dawkę szczepionki
przeciw COVID-19. Z kolei
pozostałe pełnoletnie osoby
mogą przyjąć dawkę przypominającą, po 6. miesiącach od
pełnej dawki szczepionki.

Od 7 czerwca br. rodzice
mogą zapisywać na szczepienia przeciw COVID-19 dzieci
w wieku 12–15 lat. Do akcji
szczepienia dzieci włączyły
się również szkoły, organizując spotkania informacyjne. Szkoła również umówi
się z punktem szczepień na
swoim terenie lub zapewni uczniom zorganizowane
wyjście na szczepienie. Do
zaszczepienia dziecka potrzebna jest zgoda rodziców.
O tym, czy dziecko może być
zaszczepione, ostatecznie decyduje pracownik medyczny
przed samym szczepieniem.
Decyzję tę podejmuje w oparciu o kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego,

który wypełnia rodzic. Nastolatki otrzymać mogą:
a szczepionkę Comirnaty
firmy Pfizer przy zachowaniu
odstępu 21 dni między dawkami
a
szczepionkę Spikevax
Moderny, przy zachowaniu
odstępu 28 dni między dawkami.
Teraz możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19
zyskują także młodsze dzieci.
Od 14 grudnia rodzice mogą
zapisywać na szczepienia
dzieci w wieku od 5 do 11 lat.
Szczepienie dzieci w tej grupie wiekowej będzie wykonywane przy użyciu szczepionki
Comirnaty firmy Pfizer w dostosowanej do wieku w dawce

pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki
10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy
zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21
dni między dawkami. Ważne
jest również to, aby bez nieuzasadnionego powodu nie
wydłużać odstępów pomiędzy
dawkami. Dla dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy
szczepienia obejmuje podanie
trzech dawek: dwóch dawek
w odstępie co najmniej 21
dni oraz dawki dodatkowej
(uzupełniającej), podawanej
w odstępie co najmniej 28 dni
po ukończeniu 2-dawkowego
schematu szczepienia przeciw COVID-19. Trzydawkowy
schemat szczepienia zlecany
jest u dzieci, które są
a w trakcie leczenia przeciwnowotworowego
a w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych
przyczyn,
a po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki
immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
a po przeszczepie komórek
macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,

a z umiarkowanymi lub
ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
a zakażone HIV,
a leczone dużymi dawkami
kortykosteroidów lub innych
leków biologicznych, które
mogą hamować odpowiedź
immunologiczną,
a dializowane z powodu
niewydolności nerek
Kwalifikację do szczepienia
dzieci w wieku 5-15 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu,
również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla
szczepień przeciw Covid-19.
Nie obawiajmy się niepożądanych odczynów poszczepiennych u dzieci, bowiem
występują one rzadko i najczęściej mają łagodny przebieg.
Wierzę, że już wkrótce uporamy się z pandemią Covid-19.
Jednak wiele zależy od nas
samych. Dbajmy więc o swoje zdrowie i zdrowie innych.
Zachowujmy dystans społeczny, przestrzegajmy wszelkich
wprowadzanych ograniczeń,
a przede wszystkim korzystajmy z możliwości zaszczepienia siebie i dzieci.

Krzyżówka gwiazdkowa
Hasło „Pan Jezus Królem”. W losowaniu szczęście dopisało:
Renacie Durda ul. Powstańców Wlkp.38 z Wolsztyna
Zestaw kosmetyków od firmy” Cosmetic” z Dusznik
Annie Kluczyńskiej ul. Pocztowa49/4 z Wielichowa
Zestaw rybny od Piątka z Siedlca.
Marianowi Radnemu ul. Żeromskiego23/7 z Wolsztyna
Sprzęt AGD z marketu „Inter Marche” z Grodziska Wlkp.
Janowi Filipiakowi ul Głogowska 188 z Poznania
Sprzęt AGD z marketu” Inter Marche” z Nowego Tomyśla
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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1350 zł /tona
a blacha 1100 zł/tona

a puszka 4,50 zł/kg

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

AUTO PASZKOWSKI
kierunek Poznań k/stacji BP

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH O
G
NE
PRZEGLĄDY OKRESOWE
ICZ

734 120 226
604 441 405

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

27 lat

11.01.2022 - 25.01.2022
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Będą pamiętać o „Wujku”
16 grudnia 2021 roku w Katowicach
odbyły się centralne uroczystości
obchodów 40 rocznicy Pacyfikacji
Kopalni „Wujek”. Jednym z 9 górników,
którzy ponieśli śmierć w tym czasie
był mieszkaniec Cegielska w gminie
Rakoniewice, 22 – letni Zenon Zając.
O tym absolwencie rostarzewskiej
podstawówki od lat pamiętają uczniowie i mieszkańcy, a także władze
Rakoniewic.
W Rostarzewie, gdzie Zenon Zając został pochowany, poświęcono mu skwer
na rynku, wejście do szkoły zdobi pamiątkowa tablica, na piętrze znajdują
się górnicze pamiątki oraz wspomnienie
dziewięciu z Wujka, a w Ratuszu zwiedzić
można izbę pamięci z wieloma dokumentami i pamiątkami z tamtych, mrocznych
czasów.
Niedawno vis’a vis cmentarza posadzono 9 dębów upamiętniających ofiarę
górników z Wujka, a w miejscowej szkole
odbyło się okolicznościowe przedstawienie. Nie zabrakło wspomnień o Zenku
i zastrzelonych górnikach, a uroczystość
swoją obecnością uświetnili m.in: Stanisław Płatek – przywódca strajku w kopalni „Wujek”, Robert Ciupa – dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności,
dr hab. Rafał Raczek – dyrektor Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu.
W katowickich uroczystościach rakoniewicki samorząd reprezentował burmistrz, Gerard Tomiak, który pod Krzyżem – Pomnikiem Górników Poległych 16
grudnia 1981 roku w imieniu mieszkańców miasta i gminy Rakoniewice złożył
kwiaty wraz z krewną Zenka Zająca, wicedyrektor szkoły w Rostarzewie, Beatą
Dziwis. Uroczystość rozpoczęła Msza
Święta w Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego, którą celebrował kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Po Mszy odczytane zostały listy okolicznościowe premiera Mateusza Morawieckiego oraz Jarosława Kaczyńskiego. Głos
zabrał również Marszałek Województwa
Śląskiego, Jakub Chełstowski.
Po Mszy uroczystości przeniosły się
pod Krzyż – Pomnik przy kopalni Wujek.
Obecność najważniejszych osób w państwie była odpowiedzą na pytanie, jak
ważna to chwila i jak ważna to data, i jak
ważna to historia; wśród najważniejszych
gości wymienić należy Prezydenta RP,
Andrzeja Dudę oraz Marszałek Sejmu,
Elżbietę Witek. Nie zabrakło apelu poległych, salwy honorowej, płomiennych

przemówień i kwiatów, które złożył
prezydent z marszałkiem sejmu, przedstawiciele rodzin, delegacje i pozostali
zaproszeni goście. Tego dnia uroczyście
otwarto nowe muzeum Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, którego
remont kosztował ponad 16 mln. złotych.
Wystawa naprawdę robi wrażenie, historia przedstawiająca wydarzenia sprzed
40 lat, powstanie Solidarności, narodziny
społecznego buntu, masakrę w kopalni…
Jest w pełni multimedialna, co z pewnością przyciągnie ludzi młodych, którzy
oprócz nowinek technologicznych zobaczą tu również łuski po kulach, ślady krwi
na posadzce oraz prawdziwy czołg T-55
przebijający kopalniany mur…
-Chciałbym, by młodzież szkolna
z terenu naszej gminy mogła zwiedzić

to wspaniałe muzeum – mówi burmistrz
Rakoniewic, Gerard Tomiak. To naprawdę robi wrażenie i ciarki przechodzą po
plecach, gdy jest się w miejscu, gdzie
zastrzeleni zostali niewinni ludzie – górnicy, którzy byli w pracy. Rozmawiałem
z ich rodzinami, żonami, dziećmi obecnymi na uroczystości- to bardzo wzruszające… Chciałbym, żeby najpierw pojechała młodzież zaangażowana w organizację
obchodów 40 rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek, które odbyły się w Rostarzewie
oraz laureaci konkursów z tymi wydarzeniami związanych. Będę namawiał
też dyrektorów szkół, by wraz z wychowawcami zaangażowali się w organizację
takich wyjazdów. To trzeba zobaczyć, to
prawdziwa lekcja historii…

Dr. Gerard Tomiak

SKLEP MEDYCZNY „TIMIG”
NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

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

ul. Wodna 4, Wolsztyn

tel.: 68 384 52 17 / 513 145 800 / 512 435 195

POLECA
KONCENTRATORY TLENU
O WYDAJNOŚCI 10 L
Z MOŻLIWOŚCIĄ INHALACJI
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W Nowy Rok nowymi radiowozami
– samorządowcy przekazali kluczyki
grodziskim policjantom
Grodziscy policjanci otrzymali dwa nowe radiowozy
z przeznaczeniem dla
służby prewencyjnej. Auta
zostały zakupione dzięki
dofinansowaniu Starostwa
Powiatowego w Grodzisku
Wielkopolskim oraz z budżetu Gminy Granowo, Kamieniec, Rakoniewice oraz
Wielichowo przy wspólnym
udziale środków z Komendy
Głównej Policji.
3 stycznia 2022 roku na dziedzińcu Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku Wielkopolskim zawitały dwa nowe
policyjne radiowozy. Zakup
nieoznakowanego radiowozu
był możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu Starostwa
Powiatowego w Grodzisku
Wielkopolskim oraz Gminy
Granowo, Kamieniec, Rakoniewice i Wielichowo przy
wspólnym udziale środków
z budżetu Komendy Głównej
Policji.
Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński przekazał kluczyki
na ręce dzielnicowego młodszego aspiranta Adama Matuszkowiaka do nowego ra-

diowozu marki Kia Sportage.
W przekazaniu kluczyków do
radiowozu z napędem hybrydowym marki Toyota Corolla
uczestniczyli: Wójt Granowa
Zbigniew Kaczmarek, Wójt
Kamieńca Piotr Halasz, Burmistrz Rakoniewic Gerard
Tomiak oraz Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska.
Kluczyki wręczono starszemu
sierżantowi Paulinie Horowskiej. Uroczyste przekazanie odbyło się w obecności
Komendanta
Powiatowego
Policji w Grodzisku Wielkopolskim młodszego inspektora Romy Figaszewskiej oraz

Zastępcy komisarza Artura
Ratajczaka.
Nowe radiowozy zostały
przekazane na potrzeby służby prewencyjnej. Auta zostały wyposażone we wszystkie
niezbędne do służby urządzenia. Zastosowana w pojazdach najnowsza technologia
ma wspomagać funkcjonariuszy w codziennym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa
wśród mieszkańców powiatu
grodziskiego.
Po oficjalnym przekazaniu
pojazdów policjanci wyjechali
w teren, aby realizować swoje
zadania służbowe.

Termin złożenia deklaracji
dot. źródeł ciepła i źródeł spalania
Termin złożenia deklaracji
dot. źródeł ciepła i źródeł spalania upływa 30 czerwca 2022
roku!
Kto jest zobowiązany
do złożenia deklaracji?
a budynek jednorodzinny
– obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
a budynek wielorodzinny
– obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem
(wspólnota
mieszkaniowa,
spółdzielnia mieszkaniowa,
podmiot administrujący lub
właściciel);
a każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż,
szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel
lub zarządca zobowiązany jest
do wypełnienia deklaracji.

nie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich
do bazy CEEB, prowadzonej
przez Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego.
Jak i gdzie składać deklaracje?
a online – bezpośrednio
wprowadzając dane do bazy
CEEB poprzez e-formularz;
a w formie papierowej –
wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice
Formularz A - budynki i lokale mieszkalne
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne
– Właścicielem bazy CEEB
jest Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego i to ten urząd
udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebra-

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu
nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.
Terminy złożenia deklaracji
Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
a 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca
2021 r.;
a 14 dni – od uruchomienia
nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Stypendia za wyjątkowe osiagnięcia na rok 2022
Zapraszamy do składania wniosków o:
a stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury
a stypendium w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Termin: 3 stycznia - 31 stycznia 2022 r.
Miejsce składania: Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, kancelaria
Wszystkie niezbędne informacje znajdą na stronie rakoniewice.pl w zakładce STYPENDIA
Osoba do kontaktu: Arkadiusz Pawłowski nr tel. 509 611 340
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Wizyta Wojewody Wielkopolskiego
Michała Zielińskiego

W ramach trwających obchodów 103. Rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego,
w Śniatach przy tablicy upamiętniającej Franciszka Ratajczaka - pierwszego poległego
Powstańca Wielkopolskiego,
wiązankę biało - czerwonych
kwiatów złożył Wojewoda
Wielkopolski Michał Zieliński oraz przedstawiciele Powiatu Grodziskiego: Starosta
Grodziski Mariusz Zgaiński,
Wicestarosta Sławomir Górny, Członek Zarządu Jan Grochowy oraz radni powiatowi:
Dorota Jaśkowiak i Stanisław
Marciniak wraz z Burmistrz
Wielichowa Honoratą Kozłowską i sołtysem wsi Śniaty
Bogdanem Czaplą. Pochodzący ze Śniat Franciszek
Ratajczak zginął w Poznaniu
w pierwszym dniu walk powstańczych 27 grudnia 1918
roku.

Pierwsze dziecko urodzone w 2022 r
1 stycznia 2022 roku o godzinie 9:16 przyszła na świat
Amelia córka Pani Moniki
i Daniela, mieszkańców Glinna (Powiat Nowotomyski).
Amelka waży 3200g ma 52
cm wzrostu i jest pierwszym dzieckiem urodzonym
w 2022 roku w Grodziskim
Szpitalu. Z tej okazji (po wyrażeniu zgody przez Pania
Monikę) Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński wraz
z Przewodniczącym Rady
Powiatu Grodziskiego Sebastianem Skrzypczakiem
przekazali szczęśliwej Mamie
serdeczne gratulacje, wręczyli kwiaty oraz upominki
dla małej Amelki. Życzenia
w imieniu personelu szpitala złożyli również Ordynator
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego a zarazem
Radna Powiatu Grodziskiego
Katarzyna Kłak, lekarz Witosław Wojewoda i Pielęgniarka
Katarzyna Kruk. Rodzicom,
Amelce oraz braciszkowi życzymy dużo zdrowia, radości
oraz szczęścia.

Nowa karetka
dla grodziskiego szpitala
We wtorek, 4 stycznia 2022 r.
oficjalnie przekazano do użytkowania nowoczesną karetkę
dla podstacji Ratownictwa
Medycznego w Wielichowie.
Zakup ambulansu o wartości 400 tysięcy złotych został
sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej w ramach projektu
„Wsparcie Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZOZ
w Grodzisku Wielkopolskim,
w walce z COVID-19 i innymi
chorobami zakaźnymi”.
Karetka została wyposażona m.in. w respirator, defibrylator, wideolaryngoskopy
oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Zakup wyposażenia został
dofinansowany przez samorządy gminne Wielichowa
i Rakoniewic oraz Fundację
im. Rudolfa Mossego.
Ambulans oraz wysokiej

klasy sprzęt medyczny będzie ogromnym wsparciem
dla zespołów ratownictwa
medycznego w ratowaniu życia i zdrowia mieszkańców,
szczególnie w sytuacjach wymagających natychmiastowej
pomocy i szybkiego transportu pacjentów.
Uroczystego przekazania
przedstawicielom grodziskich
Ratowników Medycznych: Tomasza Kurkowiaka i Łukasza
Spieczyńskiego, dokonali Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, Wicestarosta Sławomir
Górny, Burmistrz Wielichowa
Honorata Kozłowska, Wiceburmistrz Rakoniewic Arkadiusz Pawłowski, Dyrektor
grodziskiego szpitala Halina
Sroczyńska, prezes Fundacji
im. Rudolfa Mossego Agnieszka Biegaj oraz Członkowie Zarządu Powiatu Grodziskiego
Ryszard Balcerek, Jan Grochowy oraz Piotr Kandulski.
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Katarzyna Kretkowska na razie zostaje w klubie
parlamentarnym Lewicy
W grudniu doszło do rozłamu na Lewicy i pięciu posłów utworzyło koło parlamentarne PPS. Wśród osób,
które miałyby podążyć za
secesjonistami, wskazywana
jest też poznańska posłanka.
„To nadinterpretacja dziennikarzy” – mówi Radiu Poznań Katarzyna Kretkowska.
Dziennikarze bardzo lubią spekulować. Nazwiska
to temat, który interesuje
dziennikarzy i trochę nadinterpretują konsekwencje
pewnych zdarzeń. Ja jestem
w klubie Lewica i zawsze
miałam, jeszcze w czasach tej
pierwszej „Solidarności”, o
której wspomniałam, poglądy prawdziwie lewicowe.
- Ale można je mieć także w
kole PPS-u.
Jestem bardzo przywiązana do demokracji.
Katarzyna
Kretkowska
zapewnia, że pozostanie w
klubie Lewicy, dopóki będzie miała przekonanie, że
jest on wierny idei demokracji. „Będę obserwować, jak
będzie się sytuacja rozwijała”
– dodaje posłanka.
Z klubu odeszli między
innymi Joanna Senyszyn i
Andrzej Rozenek. Rozłam i
utworzenie koła Polskiej Partii Socjalistycznej to efekt
konfliktu Włodzimierza Czarzastego z politykami dawnego SLD. Rozłamowcy zarzucają przewodniczącemu
Lewicy autorytaryzm, brak
demokracji, a nawet seksizm.
Poniżej pełny zapis rozmowy:
Łukasz Kaźmierczak: To dla
polityków czas przedświąteczny bardzo burzliwy.
Było posiedzenie Sejmu,
między innymi dotyczące
budżetu, podczas którego
posłowie części opozycji
wymachiwali kartkami z
napisem „PiS = drożyzna”.
Czy Pani też korzystała z
tych karteczek?
Katarzyna Kretkowska: Mówimy o tym - jako Lewica - o
drożyźnie, od długiego czasu, protestujemy przeciwko
ignorowaniu tej drożyzny
przez klub rządzący, przez
PiS, przez partię rządzącą.
Czy tak ignorowana jest ta
drożyzna?
Zwracaliśmy uwagę na to,
od początku gwałtownego
wzrostu inflacji, że tą inflację
trzeba dusić…
Lewica różnie podchodzi do
inflacji. Część ekonomistów
lewicowych mówi, że nie
należy jej dusić, dlatego, że
inflacja jest po części efektem wzrostu płac. Między
innymi tak uważa Rafał
Woś, który przekonuje, że
dobrze, żeby wreszcie trochę inflacja podgoniła wobec tych wszystkich wskaź-

lakom odebrano możliwość
instalowania fotowoltaiki i
uniezależnienia się od wzrostu rynkowych cen prądu.

ników.
Zupełnie się z tym nie zgadzam. Sądzę, że nie osiągnie
Pan tego, co chciałby osiągnąć.

To jeden z elementów. Jeżeli byłbym obywatelem Holandii i miałbym mojemu
rządowi powiedzieć: „rząd
holenderski = drożyzna”,
też miałbym ku temu takie
same powody.
Nie ma takich powodów.

Niczego nie chcę osiągnąć.
Kiedy Pan o tym mówi, mówi
Pan, że inflacja jest dobra, bo
wzrosną płace.
Nigdy nie jest do końca dobra.
Ale wzrost płac jest dwudziestokrotnie niższy od wzrostu
cen. Inflacja, którą tak naprawdę napędza działalność
Narodowego Banku Polskiego, zupełnie świadomie, napędza z kolei ceny, im wyższe
ceny tym wyższy jest podatek
VAT. Rząd otrzymuje dochody z podatku VAT.
Ale Narodowy Bank Polski
nie działa w Hiszpanii, albo
w Holandii, gdzie inflacja
jest równie duża. Inflacja
szaleje w całej Unii Europejskiej, także w Niemczech,
tam nie ma Narodowego
Banku Polskiego.
Jest inflacja, ale nie w takim
stopniu, w jakim to objawia
się w Polsce.
To zależy.
Poza tym są różne narzędzia
walki ze wzrostem cen na
każdym rynku. Na każdym
rynku, także na Polskim bardzo mocno to odczuwamy,
inflację, a może bardziej sam
wzrost cen, napędzają ceny
energii.
Ale za to PiS już nie odpowiada.
Za to PiS odpowiada w bardzo
dużym stopniu. Odpowiada
za to, ile będziemy płacić za
prąd, zwłaszcza w przyszłym
roku. Rząd zaplanował dopuszczenie
gwałtownego
wzrostu cen energii, prądu
elektrycznego 43 procent,
mamy też wzrost cen gazu…
W Hiszpanii jest 170-procentowy wzrostu cen prądu.
Ale w Hiszpanii nie dusi
się alternatywnych źródeł
energii, takich jak OZE, jak
fotowoltaika. W Polsce mieliśmy świetnie rozwijającą się
branże fotowoltaiki. Ludzie
instalowali fotowoltaikę na
swoich dachach, uniezależniając się od wzrostu cen
energii, bo produkowali sami
sobie ten prąd i w tej chwili
rząd przepchnął w Sejmie
bardzo niekorzystną ustawę, która spowoduje, że od 1
kwietnia fotowoltaika nie będzie się opłacać.
Będzie się mniej opłacać.
Ale czy to stwierdzenie „PiS
= drożyzna” jest prawdziwe?
Sprawdzam u ekonomistów
i nie jest prawdziwe. Dlatego, że za to odpowiada wiele
czynników, przede wszyst-

kim zewnętrznych: pandemia, przerwanie łańcucha
dostaw, każdy towar jest
droższy, bo trudniej go wytworzyć. Była próba ucięcia
handlu emisjami, między
innymi na spotkaniu Rady
Europejskiej, ale większość
przywódców tego nie chce,
bo uważają, że to jest doskonały straszak dla państw,
które są nieco zapóźnione
w kwestiach przechodzenia na alternatywne źródła
energii. Tysiące jest powodów. My jesteśmy biednym
państwem i mogę zaapelować nawet do Pani lewicowości. Wyobraża Pani
sobie odebranie niektórym
ludziom węgla, jako najtańszego źródła ciepła?
Mówi Pan o kilku rzeczach
na raz. Więc uporządkujmy
to bardzo krótko. Oczywiście
jest inflacja na świecie, pandemia spowodowała określone kłopoty dla całego świata,
wszystkich państwach, ale
w krajach Unii Europejskiej,
poza małymi wyjątkami, nie
ma tak dużego wzrostu cen
i obciążenia obywateli, jak
w Polsce. To po pierwsze. Jeśli chodzi o handel prawami
do emisji, mamy koniec ery
węgla, ale rząd posiada narzędzia, aby regulować dla
mieszkańców skutki wprowadzenia opłat za emisję.
I prezydent Duda podpisał
obniżkę akcyzy na prąd i
paliwo.
Obniżenie akcyzy za prąd będzie skutkować tym, że rodzina będzie płacić 30 złotych
miesięcznie mniej za prąd,
jeśli chodzi o paliwo, to będzie skutkować obniżeniem
o 30 groszy, w najlepszym
razie, za litr. Więc to nie jest
zrekompensowanie
gwałtownego wzrostu cen energii
i cen paliw na stacjach benzynowych. Nigdzie nie ma
takiego tłumienia alternatywnych źródeł energii, jak
wspomniana fotowoltaika w
Polsce. I to jest całkowicie w
rękach rządu. Jest zupełnie
niezrozumiałe, dlaczego Po-

Zaprzestano w Holandii
produkcji kwiatów pod
szklarniami, dlatego, że
ceny prądu wzrosły o 100
procent. A to jest kraj, który
stoi fotowoltaiką.
Holandia stoi fotowoltaiką,
Holendrzy i Holenderki nie
odczuwają tak bardzo skutków ekonomicznych pandemii jak Polki i Polacy. W Holandii Pan nie zamówi kawy
na mieście bez certyfikatu
covidowego, więc trudno powiedzieć, że rząd holenderski
nie walczy z pandemią. W tej
chwili został tam wprowadzony do 14 stycznia całkowity lockdown, żeby stłumić
rozprzestrzenianie wirusa i
gospodarka mogła dalej się
odbudowywać.
Moglibyśmy na ten temat
podwyżek na rynku energetycznym bardzo długo
mówić.
Pan wspominał o węglu. Na
początku roku węgiel kosztował 750 złotych za tonę, w tej
chwili kosztuje 1500 i temu
winny jest absolutnie polski
rząd.
Sytuacja międzynarodowa
za to jest odpowiedzialna.
Będę się przy tym upierał.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Jesteśmy w tygodniu
przedświątecznym, część
firm wysyłkowych bardzo
ciężko pracuje, jest jedna spółka, Amazon, która
szczególnie jest zasłużona
w śrubowaniu norm pracowniczych. Szczerze mówiąc, martwię się o pracowników Amazona, w świetle
różnych historii, jakie do
nas docierają. Może to też
powinien być przedmiot interwencji poselskiej posłów
Lewicy?
Jest to przedmiot interwencji poselskiej posłów Lewicy.
Przykład Amazonu działającego w Wielkopolsce, w
Sadach pod Poznaniem, jest
przykładem najciemniejszego oblicza neoliberalnego
kapitalizmu. Trudno mi to
nawet określić, ponieważ ja
mam poglądy socjaldemokratyczne i zawsze je miałam. Tak jak rozmawialiśmy
przed początkiem audycji,
moje wejście na rynek pracy
to był rok 1980 - jeszcze PRL
- rok powstania „Solidarności”, do której należałam. I

pewne rzeczy, mimo, że walczyliśmy o wolność, o to, żeby
były prawdziwe regulacje pro
pracownicze, 21 postulatów związkowych na bramie
Stoczni Gdańskiej. Ale pewne rzeczy w tamtym czasie
były niepojęte, jeśli chodzi o
stosunki pracy i takie rzeczy,
jakie mają miejsce w Amazonie, byłyby przedmiotem
strajku zawodowego wtedy
w Polsce, a dzisiaj - i nad tym
ubolewam i mówię o tym od
początku transformacji, że
to, do czego dopuściliśmy w
Polsce, nie wiem z jakiego
powodu, jest to olbrzymie zaniedbanie, ale dopuściliśmy
do tego, że są niecywilizowane warunki pracy, że związki
zawodowe, w kraju, w którym
związek zawodowy spowodował transformację ustrojową, w tej chwili te związki
są słabe.

może się odwołać do sądu, ale
potem czeka trzy lata.

A z Amazona są usuwane
osoby, które są liderami
związku.
Jest to przedmiotem interwencji poselskiej. Pan Maciej
Konieczny z klubu Lewicy,
zajął się sprawą wyrzuconej
dyscyplinarnie, niesłusznie,
przewodniczącej
związku
zawodowego
„Inicjatywa
Pracownicza”, pani Malinowskiej, która jednocześnie była
społecznym
instruktorem
pracy i która zwracała uwagę
na problem występujący w
Amazonie, i nie tylko tu pod
Poznaniem, wyśrubowanych
norm pracy.

Ale teraz tych klubów to już
się robi dużo. Jest poza Sejmem Unia Pracy i tak dalej.
Ale co z Panią? Pojawiły się
nazwiska kolejnych osób,
które mają opuścić partię,
wśród nich jest też poseł Katarzyna Kretkowska.
Są takie sytuacje, kiedy
dziennikarze, sam Pan jest
dziennikarzem, więc doskonale Pan to zna, dziennikarze
bardzo lubią spekulować. Nazwiska to temat, który interesuje dziennikarzy i trochę
nadinterpretują konsekwencje pewnych zdarzeń. Ja jestem w klubie Lewica i zawsze
miałam, jeszcze w czasach tej
pierwszej „Solidarności” - o
której wspomniałam - poglądy prawdziwie lewicowe.

Inspekcja pracy w Rzeszowie stwierdziła, że wydatek
energetyczny na niektórych
stanowiskach dwukrotnie
przekracza normy.
Podobne były wyniki jeśli
chodzi o Poznań. Inspekcja
pracy stwierdzała, że wydatek energetyczny jest ponad
przewidziane normy, ale niestety, prawo jest u nas takie,
że to, co stwierdza Państwowa Inspekcja Pracy, jest jedynie zaleceniem i nie ma mocy
obowiązującej.
Czy będzie interwencja poselska Lewicy? Wybieracie
się państwo do Amazona w
Sadach?
Posłowie Lewicy wspólnie
ze związkami zawodowymi
przygotowują zmianę ustawową, która będzie to regulować w inny sposób. Też jest
oburzającą i niepojętą rzeczą,
którą należy zmienić, co też
jest przedmiotem naszej inicjatywy ustawodawczej, żeby
takich przypadków jak pani
Malinowskiej czy innych
związkowców, bo był też
przypadek innego pana, który został wyrzucony z pracy
w Amazonie i przywrócony
przez sąd, ale po kilku latach.
I nie może być tak, że związkowiec wyrzucany z pracy,

Bo to jest śmierć na rynku
pracy właściwie.
Dopóki sąd tego nie rozstrzygnie, nie powinien taki człowiek być wyrzucany z pracy.
Wszystkim pracownikom
Amazona życzymy dobrych
świąt. Chce jeszcze zapytać
krótko o Lewicę. Odeszło
pięcioro
parlamentarzystów.
Tak, utworzyli klub PPS-u.
Połączyliście się z szumem
i za chwileczkę doszło do
rozłamu. Trochę dziwna sytuacja.
Ważne, że tych pięcioro parlamentarzystów nie odeszło
z lewicy. Utworzyli klub PPS-u, bardzo zasłużonej partii i
bardzo lewicowej.

Ale można je mieć także w
kole PPS-u.
Jestem bardzo przywiązana
do demokracji i procedur demokratycznych.
I nie wybiera się Pani nigdzie indziej?
Dopóki będę miała przekonanie, że w klubie parlamentarnym Lewica jest wierność
demokracji…
A jest? Secesjoniści mówią,
że są dyktatorskie praktyki,
a szef jest autokratą, tyranem i seksistą nawet.
Pewne rzeczy, które miały
miejsce w ostatnich miesiącach nie powinny mieć miejsca, i były powodem takich
desperackich kroków naszych kolegów i koleżanek.
Będę obserwować, jak będzie
się sytuacja rozwijała.
Ile czasu sobie Pani daje?
Ja nie powiedziałam, że daję
sobie czas, tylko, że mam nadzieję, że ta demokracja zwycięży i będziemy mogli się
zająć naprawianiem państwa
i nie samymi sobą.
Fot. Albert Zawada (PAP)

POWIATY-GMINY
11 stycznia 2022

7

GMINA NOWY TOMYŚL

Siódma edycja płyty „Zza Winkla”
„Brawyndy styndy czyli śpiewomy i gromy po naszymu”

Nowotomyska Kapela „Zza
Winkla” od 1980 roku kultywuje tradycję i popularyzuje gwarę wielkopolską na
estradach Polski i Europy.
Czyni to śpiewająco po
dzień dzisiejszy, bo jak – pół
żartem, pół serio – mówią
członkowie: „Chcemy na
swojską nutę cały czas grać
– póki wena, siła, moc tkwi
w nas!”.
„Pyra czy sknyra” to tylko jeden z dwunastu chwytliwych
utworów nowowydanej płyty zespołu. Prace trwały od
października br. i zakończyły
się powstaniem oryginalnego
w swoim brzmieniu zbioru
pn. „Brawyndy styndy czyli
śpiewomy i gromy po naszymu” w nakładzie 1500 szt.
Pierwsze egzemplarze można
już nabyć w biurze BLEGS,

Z inicjatywy Burmistrza Nowego Tomyśla został przygotowany projekt uchwały Rady
Miejskiej w sprawie podwyższenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Nowy Tomyśl. Obejmuje on
zmianę wysokości diet z 540
zł na kwotę 750 zł. Uchwała została podjęta w dniu 22
grudnia 2021 roku podczas
sesji Rady Miejskiej i weszła
w życie 1 stycznia 2022 roku.

Autopoprawka
„Lokalnej Strategii
Zdrowotnej Gminy
Nowy Tomyśl
na lata 2018-2022”
przy ul. Poznańskiej 22 w Nowym Tomyślu.
Kapela „Zza Winkla” jest
niezaprzeczalnym ambasa-

dorem folkloru miejskiego
– charakterystycznej muzyki
i gwary wielkopolskiej. Podczas koncertów nie tylko inte-

grują środowisko, ale wyzwalają w społeczności poczucie
dumy z przynależności do
naszej małej ojczyzny.

Wydanie płyty współfinansowała Gmina Nowy Tomyśl – wsparcie wyniosło
4 tys. złotych.

Szczęśliwy powrót do ojczyzny przodków
tecznie wybrali Gminę Nowy
Tomyśl. Cała procedura trwała ok. 6 lat.
Jest to trzecia rodzina repatriantów w Nowym Tomyślu.
Dwie poprzednie przyjechały
z Kazachstanu.
Gmina Nowy Tomyśl, na
podstawie porozumienia, z
dnia 30 kwietnia 2021 roku
z Wojewodą Wielkopolskim,
uzyskała prawie 167 tys. zł w
ramach programu pn. „Pomoc
dla repatriantów”, z wykorzystaniem na zakup i wyposażenie mieszkania dla rodziny.
Program ten obejmuje potomków Polaków wysiedlonych
na Wschód, którzy czują się
związani z Polską, kultywują
tradycję przodków i chcą się
tutaj osiedlić.

Nowy Tomyśl zyskał nowych
mieszkańców! Małżeństwo
Julia i Albert Druzhinin wraz
z trojgiem dzieci pochodzą z
małej miejscowości w pobliżu Władywostoku, na terenie
dalekiej Syberii. Pradziadkowie pana Alberta (Polacy)
zostali zesłani, z powodów
politycznych, w ten rejon
Rosji po powstaniu styczniowym. Pani Julia również posiada korzenie polskie, część
jej rodziny mieszka obecnie
na Ukrainie.
Jak wspomina pan Albert,
cały czas czuli potrzebę powrotu do ojczyzny przodków.
Po uzyskaniu statusu repatrianta wysłali wnioski do ok.
300 gmin. Odzew otrzymali
od dwóch,
z których osta-

Kolejny sukces dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3!
Dariusz Stachecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
3 im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu został
uhonorowany przez Szerokie Porozumienie na Rzecz
Umiejętności
Cyfrowych
w Polsce poprzez umieszczenie na „Liście 100” w roku
2021. Jest to lista osób, które miały istotny wpływ na
wzmacnianie
cyfrowych
kompetencji obywateli. Przyznając to szczególne wyróżnienie członkowie Kapituły
„Listy 100” doceniają zaangażowanie i ponadprzeciętną działalność w zakresie
wdrażania innowacyjnych
rozwiązań. Poza przedstawicielami świata edukacji
– szkół, uczelni wyższych
oraz ośrodków kształcenia,
na powyższej Liście znajdują się także przedstawiciele

Podwyżki diet
dla sołtysów

„

Dyrektor SP 3 uhonorowany przez Szerokie Porozumienie na
Rzecz Umiejętności
Cyfrowych w Polsce

organizacji pozarządowych –
fundacji i stowarzyszeń.
Warto przypomnieć, że
dyrektor Dariusz Stachecki w październiku otrzymał
nagrodę Ministra Edukacji
i Nauki w roku szkolnym
2021/2022.

Program „Tenisowa
Polska” – nabór rusza
w styczniu 2022r.
Burmistrz Włodzimierz Hibner wprowadził poprawkę do
budżetu na rok 2022, w celu
zabezpieczenia środków na
budowę zadaszenia kortów
tenisowych na stadionie
miejskim w Nowym Tomyślu. Wartość szacunkowa to
ok. 250 tys. zł, przy czym będziemy starać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Maksymalnie
można otrzymać do 125 tys. zł
na ten cel.
Resort Ministra Sportu
i Turystyki Kamila Borniczuka, wyodrębnił z programu
„Sportowa Polska” podprogram „Tenisowa Polska”,
aby wspierać rozwój tenisa
w kraju. W ramach tej strategii przeznaczono w przyszłorocznym budżecie 5 mln zł
z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni kortów lub ich
zadaszenie.

Z uwagi na pojawiające się
problemy z dostępnością do
lekarzy - specjalistów na poziomie lokalnym burmistrz
wystąpił z propozycją zmian
w „Lokalnej Strategii Zdrowotnej Gminy Nowy Tomyśl
na lata 2018-2022”, poprzez
wprowadzenie badań diagnostycznych dla szerokiego grona mieszkańców.
Do wykazu priorytetów dla
regionalnej polityki zdrowotnej proponuje się dodać:
Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworu czerniaka skóry.
Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita
grubego i odbytnicy).
Profilaktyka i edukacja
zdrowotna w badaniach przesiewowych słuchu u uczniów
klas V szkół podstawowych.
Profilaktyka i edukacja
zdrowotna w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u uczniów klas V szkół
podstawowych.
Uchwała została podjęta
w dniu 22 grudnia 2021 roku
podczas sesji Rady Miejskiej.

Dofinansowanie na budowę
świetlicy

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 059,00 zł z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania
19.2 Leader. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę świetlicy w Chojnikach.

W projekcie budżetu na 2022
r. zaplanowano 725 tys. zł na
ten cel. Planowane jest wybudowanie budynku świetlicy
wiejskiej o powierzchni użytkowej prawie 114 m2 w konstrukcji stalowej szkieletowej,
ze ścianami i stropodachem
z płyt warstwowych.
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O epidemii, hodowli
trzody chlewnej
i drastycznych cenach
paliw
Z Michałem Zielińskim - Wojewodą
Wielkopolski rozmawia Franciszek Gwardzik
Czy w perspektywie epidemii na dalsze miesiące ma
pan w swojej wizji plan na
gospodarkę przemysłową
w zakładach pracy?
Według danych Ministerstwa
Rozwoju i Technologii polski
przemysł rośnie już osiemnasty miesiąc z rzędu – w listopadzie 2021 r. produkcja
sprzedana przemysłu była
wyższa o 15,2% w porównaniu z listopadem 2020 r.
Rynek oczekiwał wzrostu na
poziomie 8,5%. W okresie
styczeń-listopad wskaźnik
ten był natomiast wyższy
o 15% niż w analogicznym
okresie 2020 r.
Ponadto resort pracuje obecnie nad nowym brzmieniem
Polityki Nowej Szansy, której
celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym i niesienie
pomocy przedsiębiorcom
w okresowych trudnościach
ekonomicznych. Pomoc ta
może być udzielana zarówno
przy restrukturyzacji i upadłości, jak też ponownym
podejmowaniu działalności
gospodarczej
Również od 1 stycznia
przedsiębiorcy będą mogli
składać wnioski o dotację,
a od 17 stycznia o zwolnienie
z ZUS i postojowe. Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata
postojowego oraz dotacji – to
trzy instrumenty pomocowe,
które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia
funkcjonują w oparciu o nowe
zasady bezpieczeństwa. To
kolejny pakiet osłonowy dla
polskiej gospodarki. Jestem

przekonany, że wprowadzone
rozwiązania realnie pomogą
polskim firmom i ich pracownikom.
Czy produkcja żywnościowa, oraz producenci hodowli trzody chlewnej i bydła
mają szanse na większą cenę
w skupie?
Rok 2021 był rokiem trudnym
dla rolnictwa, w szczególności był to bardzo ciężki
rok dla hodowców trzody
chlewnej. Wysokie koszty
produkcji oraz epidemia ASF
doprowadziły do spadku pogłowia - do poziomu jednego
z najniższych w ostatnich
latach. Wiadomo, że prawie
1/3 pogłowia trzody chlewnej
pochodzi z Wielkopolski,
dlatego wiem, jak ważny jest
ten sektor rolnictwa dla Wielkopolan. Również pandemia
koronawirusa odcisnęła
piętno na tym rynku.
Perspektywy dla tego rynku
cały czas są niepewne i zależne od wielu czynników.
Przede wszystkim istotnym

głowie trzody chlewnej. Sukces Chin, to problem Europy,
która przez to mniej eksportuje wieprzowiny i przez co
nie ma gdzie zagospodarować
nadprodukcji.
Należy także wspomnieć
o podejmowanych przez rząd
działaniach zapobiegawczych
czy też minimalizujących ww.
negatywne skutki, tj.: realna
pomoc finansowa skierowana

„

od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą składać
wnioski o dotację, a od 17 stycznia
o zwolnienie z ZUS i postojowe.
czynnikiem są możliwości
eksportu żywca wieprzowego
przez UE do Chin, jako jeden
z istotniejszych rynków zbytu. Należy też zaznaczyć, że
kraj ten w ciągu roku mocno
odbudował bowiem swoje po-

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

do gospodarstw utrzymujących lochy i produkujących
prosięta w kwocie ok 400 mln
zł. Wsparcie ma powstrzymać
hodowców przed masowym
ograniczaniem produkcji,
które obserwujemy w ostat-
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nich miesiącach. Ponadto
podejmowane są działania
mające na zminimalizowani liczebności dzika, który
stanowi jeden z głównych
wektorów rozprzestrzeniania się ASF. W połączeniu
z profesjonalną bioasekuracją
podejmowana walka z ASF
może przynieść wymierne
skutki, a co za tym idzie
sytuacja na rynku trzody
chlewnej z pewnością ulegnie
znacznej poprawy. Dodajmy
też, że w Europie zaczyna
w końcu brakować żywca
(spadek pogłowia świń w UE
ze względu na niską opłacalność produkcji), co powinno
pobudzić rynek do podwyżek.
Po drugie jest też szansa na
spadek kosztów produkcji.
Ponadto 4 stycznia Rada Ministrów przyjęłatrzy projekty
przedłożone przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

mające na celu zwiększenie
wsparcia dla producentów
trzody chlewnej w ramach
walki z ASF. Chodzi m.in.
o pomoc na przebudowę
lub remont pomieszczeń
w celu utrzymywania świń
w gospodarstwie rolnym
w odrębnych, zamkniętych
pomieszczeniach. Dotyczy to
także wprowadzenia bardziej
korzystnych warunków
udzielania pomocy dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku
z ASF. Na nowe rozwiązania
rząd przeznaczy ponad 600
mln zł.
Reasumując uważam, że jest
wiele przesłanek, aby w rok
2022 patrzeć z optymizmem.
Z kolei stawki na krajowym
rynku wołowiny od początku
2021 r. kształtowały się w silnym trendzie wzrostowym
z miesiąca na miesiąc bijąc
kolejne rekordy. Koniec roku
2021 przyniósł nieznaczne
obniżki stawek przez niektóre zakłady. Jednak stawki
nadal utrzymują się na dość
wysokim poziomie, pozwalając tym samym stawić czoła
rosnącym kosztom produkcji.
Tutaj jestem spokojny, że
jest opłacalność tej produkcji
a nieznaczne wahania cen
nie zagrożą temu sektorowi
rolnictwa.
Jaką pan widzi możliwość
aby wpłynąć na energetykę
oraz PGNiG i sprzedaż paliw
na obniżenie drastycznych
cen - nieraz przeszło 100%?
Zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego, w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, opublikowano
już w Dzienniku Ustaw (Dz. U.
2021 poz. 2350) rozporządzenie Ministra Finansów, które
czasowo obniża wysokość
podatku VAT od gazu ziemnego o 15 p.p. do poziomu 8%..
Czasowe obniżenie wysokości
tego podatku wpłynie na bezpośrednie i szybkie obniżenie
wysokości rachunków za gaz
ziemny. Obniżenie podatku
planowane jest na okres
3 miesięcy, gdyż zgodnie

z dostępnymi analizami, pod
koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, ceny
gazu ziemnego na giełdach
europejskich powinny ulec
znaczącemu spadkowi,
a w konsekwencji, zmniejszone zostaną rachunki za
gaz ziemny dla odbiorców
końcowych.
W celu ochrony odbiorców
gazu ziemnego w gospodarstwach domowych wprowadzono do ustawy – Prawo
energetyczne mechanizm,
pozwalający przedsiębiorstwom na rozłożenie podwyższonych kosztów nabycia
paliwa gazowego na kilka
lat, co pozwoli na uniknięcie
skumulowanego wzrostu
rachunków w 2022 Ponadto
Sejm RP przyjął w dniu 9
grudnia br. ustawę, która
wprowadza nowe świadczenie, którego celem jest ochrona gospodarstw domowych
przed zjawiskiem ubóstwa
energetycznego w związku
z obecną trudną sytuacją na
rynku. Ustawa zakłada, że blisko 7 milionów gospodarstw
domowych objętych zostanie
w ramach tarczy antyinflacyjnej dodatkiem osłonowym,
który uzależniony będzie
od wielkości gospodarstwa
domowego oraz dochodów na
osobę w tym gospodarstwie
domowym, a jego wartość
wahać się będzie pomiędzy
400 a 1150 zł w skali roku. Co
istotne, przy przyznawaniu
dodatku osłonowego, obowiązywać będzie tzw. zasada
złotówka za złotówkę co
oznacza, iż dodatek osłonowy
będzie przyznawany nawet
po przekroczeniu kryterium
dochodowego, a kwota
dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia
dochodu. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu dystrybucji,
który skutecznie sprawdził
się w przypadku świadczenia
500+, dodatkowe wsparcie
dla najbardziej potrzebujących gospodarstw trafi do
uprawnionych w krótkim
czasie, co przyczyni się
do znaczącej poprawy ich
sytuacji.
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Węgiel i gaz będą nadal siłą napędową gospodarki
Ze Sławomirem Szczotem - Przewodniczącym Zarządu Miejskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie rozmawia Fr. Gwardzik
Cały czas na granicy polsko-białoruskiej panuje
kryzys gdzie nasze wojsko
i straż graniczna są atakowane przez cudzoziemców
uchodźców oraz przez
wojskowych w białoruskich
mundurach. Jakie kroki powinien pana zdaniem podjąć
nasz rząd?
To co się dzieje na tym terenie
jest niepokojące. Wieści są
niepokojące mimo chwilowego uspokojenia sytuacji,
bowiem dochodzą sygnały,
że Białoruś chce sprowadzać
na naszą granicą emigrantów z Afganistanu. Co dalej
z tą sztucznie wywołaną falą
emigracji na potrzeby wojny
hybrydowej z kolektywnym
Zachodem, którą prowadzi
od jakiegoś czasu Federacja
Rosyjska i jej sojusznik Białoruś - nie wiadomo. Może
ponownie nastąpić eskalacja
na naszej wschodniej granicy
w niebezpiecznym kierunku,
być może z użyciem broni
i nie daj Boże jeszcze z ofiarami po obu stronach; lub
przeciwnie – akcja zaniknie.
Choć Białoruś i Rosja ma
różne cele, ale podgrzewanie
konfliktu leży w interesie obu
stron.
Czy działania rządu są niewystarczające?
Ze strony Łukaszenki widać,
że jest to odwet za polskie
zaangażowanie w sprawy
przemiany demokratyczne na
Białorusi. Polska stanęła za
obywatelami Białorusi, którzy
protestowali przeciwko
uzurpatorowi, który sfałszował wybory prezydenckie.
Jeżeli chodzi o działania
naszego rządu wydaje się, że
robi wszystko co możliwe.
Z perspektywy tych kilku
miesięcy konfliktu widać, że
działania rządu były właści-

wym prawem. Polka przyjęła
na siebie obowiązek przyjęcia
uchodźców, którzy uciekają
ze swego kraju ze względu na
czyhające na nich niebezpieczeństwo. Przytłaczająca
większość tych, którzy
przekraczają nielegalnie
nasze granice nie chcą złożyć
wniosek o ochronę międzynarodową, lecz chcą jechać
dalej do Niemiec. Wiedzą, że
tam uchodźcą żyje się lepiej,
są wyższe zasiłki.
Niekontrolowany napływ
emigrantów może spowodować, że wśród ludzi którzy
chcą zmienić swoje życie
na dostatniejsze w krajach
Zachodu, mogą znaleźć się
terroryści lub przeszkoleni
współpracownicy obcych
wywiadów, których zadaniem
może być sianie niepokoju.

we. Pierwszy etap ataku na
nasze granice się nie udał.
Rząd podjął wielką batalię
dyplomatyczną, aby to nasza
narracja była dominująca,
a kłamliwe przekazy Białorusi
odbiły się bez echa. To się
chyba udało. Dodatkowo Unia
Europejska przyjęła nowe,
dotkliwe sankcje wobec funkcjonariuszy i przedsiębiorstw
państwowych naszego
wschodniego sąsiada.
Inną kwestią jest sytuacja na
granicy, która może wymknąć
się spod kontroli poprzez
nieodpowiedzialne działania służb Białorusi, które
ciągle prowadzą agresywne
działania wobec polskich
funkcjonariuszy. Przypomną,
że dla zwiększenia poczucia
zagrożenia i eskalacja gróźb
prezydent Putin podjął decyzję o przelocie strategicznych
bombowców z bombami
atomowymi blisko granicy
polskiej. Takie sytuacje mogą
się szybko wymknąć spod
kontroli. Takie działania
mogą podpalić Europę i doprowadzić do wojny.
Problem jest jeszcze jeden,
otóż sprzymierzeniec Łukaszenki prezydent Putin grozi, że zamknie dopływ gazu
do środkowej Europy, a teraz
ogranicza jego dostępność
co powoduje szalony wzrost
cen tego nośnika energii.
Rząd Zjednoczonej Prawicy
od początku swoich rządów
alarmuje i uprzedza zachodnią Europę, a szczególnie
Niemcy, że budowa gazociągu
z Rosją pomijający Polskę
i Ukrainę jest niebezpieczny z uwagi na to, że Rosja
używa gazu jako narzędzia
wywierania presji na Europę.
Mieliśmy przecież przykłady
blokowania przepływu gazu
na Ukrainę. Jest to geopoli-

„

Polityka niemiecka
znana jest nam od
połowy XIX w a jej
synonimem jest żelazny kanclerz Otto
von Bismarck.
tyczna broń i mieliśmy rację
mówiąc, że to zaszkodzi całej
Europie. Tak broń „gazowa”
ma też drugą stronę medalu.
Wydaje się, że gdyby został
przykręcony kurek z gazem
przez Rosję, byłaby to wielka
kompromitacja Putina,
a skutki tej decyzji rozlały
by się na wiele lat. Wtedy
rurociąg NordStream 2 może
nie będzie uruchomiony.
Jakie jest pana zdanie na
temat uchodźców, którzy
nielegalnie przekraczają
naszą granicę? Wśród nich
mogą być także terroryści.

Chcę przypomnieć, że Łukaszenka zaprosił mieszkańców
Bliskiego Wschodu i Afryki
dając im wizy wjazdowe na
Białorusi. Za przyjazd musieli
zapłacić i to są ludzie opuszczający swój kraj obietnicą
przetransportowania ich do
Niemiec, do lepszego świata.
Nie są to uchodźcy, ale ekonomiczni emigranci i w dodatku nie są to ludzie biedni.
Za taką „wycieczkę” musieli
zapłacić kilka tysięcy dolarów.
Nieprawdziwa jest narracja
Białorusi i naszej opozycji, że
działania Straży Granicznej są
niezgodne z międzynarodo-

Jakie skutki przynosi taka
polityka „otwartych drzwi”
niech świadczą skutki masowego eksodusu z lat 2014
– 2016, kiedy to do Europy
wyruszyło dwa miliony
uchodźców z różnych krajów
świata – głównie z Bliskiego
Wschodu i Afryki. Eksperci
nazywają takie działania jako
broń populacyjna uruchomiona przez Rosję. Celem było
osłabienie i zdestabilizowanie
kraje Zachodniej Europy. Były
to metody okrutne, które dla
uchodźców są wielkim cierpieniem, a nawet kończyły się
śmiercią.

Trzeba przypomnieć, że
są to ludzie o różnej od
naszej kulturze, którzy nie
akceptują naszego świata.
Media w Polsce donosiły, że
w szpitalu na Podlasiu, gdzie
trafiają uchodźcy, zachowują
się skandalicznie, biją się
między sobą oraz biją swoje
kobiety i rzucają się jedzeniem. Zaczepiają strażników
i ochraniarzy.
W Niemczech mamy nowy
rząd bez udziału CSU-CDU.
Co pan myśli o niemieckich
partiach?
Problem polega na tym, że
główne niemieckie partie od
CDU, przez AFD do komunistów są zapatrzone w Rosję.
Wynika to z interesów gospodarczych i geopolitycznych.
Niestety, część elit politycznych dała się kupić Rosji poprzez dobrze płatne synekury
w spółkach energetycznych.
To jest nie do przyjęcia, aby
były kanclerz Niemiec pan
Schroeder pracował dla rosyjskiej firmy, która uzależnia
ich od jednego dostawcy.
Polityka niemiecka znana jest
nam od połowy XIX w a jej
synonimem jest żelazny
kanclerz Otto von Bismarck.
Politykę tą poznaliśmy na
własnej skórze podczas
rozbiorów Polski. Historia
dominacji Europy przez
Niemcy jest dużo dłuższa.
Z lekcji historii pamiętamy,
że Niemcy chcieli zdominować Europę już od XV w ramach Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego. Mimo
upływu lat ciągle dążą do
tego samego. Historia lubi się
powtarzać.
Polska ciągle staje przed
wyborem, po której stronie
stanąć. Polska ma jednak inne
wyjście, ale to już może na
kolejna rozmowę.

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

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

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

rejestracja czynna /wejście B/
Grodzisk Wlkp. ul. Polna 4

a poniedziałki - 15.00 - 19.00
a wtorki i czwartki 13.00 -17.00
a środy 8.00 - 12.00 a piątki 8.00 - 12.00

nagrobki granitowe
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRODZISKU WLKP.

IX powiatowy konkurs piosenki
międzynarodowej
„Muzyka na językach”
W grudniu 2021 Zespół Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Grodzisku
Wielkopolskim
zorganizowały IX edycję powiatowego
konkursu piosenki „Muzyka
na językach”. Konkurs ponownie odbył się online.
Głównymi celami konkursu
były:
a prezentacja
uzdolnień
muzycznych i językowych
uczniów,
a promocja młodzieżowej
kultury muzycznej,
a zachęcanie uczniów do
aktywnego uczestnictwa w
życiu kulturalnym szkoły i
środowiska,
a kształtowanie umiejętności współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji.
Uczniowie naszej szkoły
oraz okolicznych szkół podstawowych wystąpili w 2 kategoriach: solista lub zespół.
Oceniani byli w dwóch osobnych kategoriach wiekowych.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była muzyka pop.
Jury w składzie: wicestarosta Sławomir Górny, pasjonatka muzyki - Anna Piaskowska-Szeszuła, wicedyrektor
szkoły Aldona Banaszak i specjalista językowy – Agata Sterczak-Jankowiak wysłuchało
wszystkich wystąpień i po
intensywnych naradach po-

stanowiło nagrodzić następujących uczestników:
Kategoria: SOLISTA (Grupa
wiekowa: Szkoły podstawowe)
I miejsce: Mieszko Tuliszka
– SP Strykowo
II miejsce: Michalina Wajs –
SP2 Grodzisk Wlkp.
III miejsce: Emilia Budzińska – SP Parzęczewo
Kategoria: SOLISTA (Grupa
wiekowa: uczniowie ZST Grodzisk)
I miejsce: Kinga Kocoń
II miejsce: Paulina Kuleczka
III miejsce: Kamil Koska
WYRÓŻNIENIA:
a Wiktoria Rosolska – ZST
Grodzisk
a Emilia Budzińska i Roksana Antkiewicz (kategoria
zespołowa) – SP Parzęczewo
a Nina Majewska, Nadia
Łagocka, Nadia Jędrzejczak
(kategoria zespołowa) – SP4
Grodzisk
Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Kuratorium Oświaty, Starostwo
Powiatowe w Grodzisku Wlkp.
oraz ZST Grodzisk.
SERDECZNIE GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA LICZNY UDZIAŁ W KONKURSIE!
Za przygotowanie konkursu odpowiedzialny był zespół
nauczycieli języka angielskiego w składzie: Agata Sterczak-Jankowiak oraz Magdalena
Miś.
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„KLOPSY” na Costa del Sol
To czwarta wizyta „KLOPSÓW” na Półwyspie
Iberyjskim. Po Barcelonie
i portugalskiej Lizbonie
po raz drugi zagościliśmy
w hiszpańskim regionie
Andaluzja (w 2017 roku
odwiedziliśmy Kordobę).
Doszło do tego podczas
wyjazdu uczniów szkoły na
staż zagraniczny w ramach
programu Erasmus+.
Kilku członków Szkolnego Klubu Turystycznego
„KLOPS” wraz z opiekunkami,panią J.Czyszkiewicz
i M. Lange wybrało w dniu
07.12.2021 r. się na wycieczkę do położonego w górach
miasta Mijas, tak zwanego
„białego miasteczka”. Pogoda
w tym dniu była idealna (aż
21 stopni! Nie to, co w zimnej
Polsce).
Po dotarciu na miejsce poszliśmy do biura informacji
po mapę miejsc turystycznych. Zwiedzanie zaczęli-

śmy od tzw. oślej taksówki
(położenie miejscowości wysoko nad wybrzeżem, wśród
stromych zboczy i dolinek
wymagało w dawnych wiekachorganizacji transportu
opartego na osłach. Dziś tzw.
burro taxi służy jako reklama miasta)a zakończyliśmy
przy położonej nad miastem
pustelni i pobliskiej drodze
krzyżowej.
Widoki podczas zwiedza-

nia były przepiękne i obejmowały wiele kilometrów
hiszpańskiego
„Wybrzeża
Słońca”, czyli Costa del Sol!
W mieście znajduje się jedyna w Hiszpanii owalna
arena walk byków oraz „pomniczek” lub raczej figurka,
która upamiętnia dowódcę
polskich żołnierzy z czasów
napoleońskich i zwycięską
potyczkę, stoczoną z Anglikami.

Opis walki zasługiwałby
na osobny wpis. Może nawet
na nakręcenie kapitalnego
filmu. W każdym razie po
walce naszych wojaków, stoczonej
na pocz. XIX w.z dziesięciokrotnie przeważającymi
siłami
angielsko-hiszpańskimi, przez kilkanaście lat
w języku angielskim funkcjonował zwrot:”przegrać 1 do
10” na oznaczenie sromotnej
klęski, wielkiej porażki.
W drodze powrotnej jeszcze rzut oka na największą w Europie stupę, czyli
świątynię buddyjską, której
współprojektantem był Polak
i powrót do Malagi.
W wyciecze brała udział
część Zarządu koła, tj. Kacper Flieger- Prezes koła, jego
zastępca- Dawid Nowaczyk(3MT). Ponadto „KLOPSY”
reprezentowali: Cezary Krzyżanek, Szymon Kociemba,
Wiktor Gielnik, Oskar Olejnik(3MT) oraz reszta grupy.

Konkurs gastronomiczny dla uczniów szkół branżowych
30 listopada 2021 roku w Zespole Szkół Technicznych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
odbył się szkolny konkurs
gastronomiczny dla uczniów
szkółbranżowych. Tematem
konkursu były potrawy wegetariańskie.
Uczniowie zwielkim zapałem wykonywali potrawy
według własnego, przemyślanegowcześniej przepisu.
W konkursie wzięło udział 8
uczniów z klas trzecich.Młodzież sporządzała dania na
bazie makaronu, jaj, różnorodnych warzyw,ziemniaków
oraz wielu innych surowców.
Za organizację konkursuodpowiedzialne były Panie: Marzena Ankiewicz oraz Barbara

Młynarek, któreuczą przedmiotów gastronomicznych.
Celem konkursu oprócz
propagowania różnorodności
surowcówroślinnych i potraw
wegetariańskich, było promowanie racjonalnego sposobuodżywiania.

Uczniowie klas mundurowych
na zajęciach w terenie

W mroźne grudniowe dni
uczniowie klas wojskowych
2AT i 1AT Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
brali udział w szkoleniu w ramach programu CWKM.
Zajęcia teoretyczne odbywały się w szkole, następnie
uczniowie udali się do okolicznych lasów na część praktyczną.
Zagadnienia z jakimi zapoznali się podczas zajęć dotyczyły:

a marszu ubezpieczonego,
a szyków marszowych,

a sygnałów dowodzenia,

a indywidualnego pokonywanie terenu różnymi sposobami,
Trasa marszu liczyło około 10 km., a nad bezpieczeństwem uczniów czuwali
nauczyciele: Rafał Maluśki,
Maciej Grześkowiak i Marcin
Łodyga. Organizacyjnie zajęcia wsparli uczniowie: Nikodem Grys i Oskar Skrzypek.

Rafał Maluśki

Pierwsze miejsce zajęła
Iga Szymaniak z klasy III db,
wykonując taką potrawęjak:
„kotlety z kalafiora z zielonym
pesto i suszonymi pomidorami podawane nadomowym
pappardelle z gorgonzolą
i szpinakiem”. Danie to pod

względemsmakowitości, estetyki podania oraz dekoracji
i stopnia trudności, wśród jury,uzyskało największa liczbę
punktów.
Drugie miejsce zajęła Dominika Rosołek, z klasy III db,
wykonując również
bardzo smaczną potrawę
o nazwie: „wegetariańska lasagne z brokułami i sosempomidorowym ”.
Trzecie miejsce zajęła Natalia Kuczyk z klasy III dz, sporządzając smakowitą
„paprykę
faszerowaną
z warzywami i ryżem”.
Pani Dyrektor Anna Matysiak podziękowała wszystkim
uczestnikom zaudział w konkursie oraz wręczyła dyplomy.

BohaterON
Koniec roku to czas refleksji,
podsumowań, życzeń ale także podziękowań. Uczennice
i uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w ramach
projektu BohaterON przygotowali i wysłali specjalne
kartki do Powstańców War-

szawskich. Zajęcia plastyczne
poprzedzone były lekcjami
o Powstaniu Warszawskim.
Jak wielkie było zdziwienie,
gdy okazało się, że niektórzy
powstańcy postanowili odpisać. Koordynatorzy projektu
w Szkole to nauczyciele: Anna
Nowak i Sebastian Tuliński.
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Policyjna akcja „Świeć Przykładem”
W niedzielę 19 grudnia br.
na placu przy Komendzie
Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu zorganizowano wyjątkową akcję pt.
„Świeć Przykładem” której
gościem specjalnym był
Joseph Amissah znany jako
The Collection.
The Collection w Nowym
Tomyślu
zaprezentował
tylko kilka aut ze swej bogatej kolekcji : Mustanga,
Porsche, McLarena, a w jego
garażu stoi także Lamborghini Aventadora, Ferrari F12
i Rolls-Royce’a Wraith, BMW
M5, unikatowy BAC Mono,
Lamborghini Huyracan Evo,
Porsche, a także klasyki takie
jak Lancia Integrale czy… Fiat
126p.
Auta Joseph można podziwiać na targach motoryzacyjnych, bądź po prostu na
ulicach Poznania, gdyż The
Collection od kilku lat mieszka w stolicy Wielkopolski,
a od niedawna w poznańskiej
Cafe Mono, gdzie wyjątkowe
auta stanowią wystrój lokalu.
„Świeć Przykładem” to
policyjna akcja, której celem
jest przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów

odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Podczas wydarzenia nie
zabrakło prezentów dla najmłodszych od The Collection. W asyście policji Joseph

udał się również do nowotomyskiego szpitala gdzie przekazał również prezenty dla
małych pacjentów.
Zdjęcia: Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

W 1981 roku na budowie mleczarni
oddali hołd zastrzelonym górnikom
Od kilku miesięcy pracowałem na budowie gierkowskiej
mleczarni w Wolsztynie. Zatrudniony byłem w Lubuskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Nowej
Soli. Wraz z kolegami z brygady montowaliśmy kanalizację wodno- ściekową.
W tym czasie w Polsce był to
okres końcówki 1981 roku
robiło się co raz więcej protestów i strajków przeciwko
rządowym decyzjom. Z uwagi na to, że byłem członkiem
Konfederacji Polski Niepodległej w Poznaniu, przywoziłem z drukarni na ulicy
Zwierzynieckiej ulotki i prasę
podziemną. Kolportowałem
między pracowników na budowie. Obserwowałem jak się
rozwija sytuacja w naszym
kraju. Zaskoczenie było dużo
kiedy 13 grudnia w późnych
godzinach nocnych generał
Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Ograniczenia w przewozie autobusowym i kolejowym sprawiły, że nie mogłem
ryzykować i przywozić ulotki
z Poznania. Dużo zakładów
pracy przerwało pracę strajkując przeciwko stanowi wo-

jennemu. Po trzech dniach
16 grudnia późnym wieczorem ogłoszono w mediach
nieoficjalną wiadomość, że
w czasie pacyfikacji kopalni
„Wujek” zginęło 9 górników.
Następnego dnia podano nazwiska zastrzelonych przez
ZOMO górników. Był wśród
nich młody 22 letni mieszkaniec wsi Cegielsko koło
Rostarzewa - Zenon Zając.
Nazajutrz, 19 grudnia, zaapelowałem do pracujących na
budowie pracowników, żeby
przynieśli znicze i kwiaty.
Nie zawiodłem się i przyniesione kwiaty oraz znicze
zostały umieszczone na prowizorycznie zamontowanej
z powodowskich bloków płycie. Kiedy zapalono znicze
widok był niesamowity. Każdy oddał hołd zastrzelonym
górnikom, w tym Zenkowi
z Cegielska. W następnym
dniu po zniczach i kwiatach
nie było już znaku. Pozostały
tylko bloki. Kto to usunął do
dzisiaj jest tajemnicą i można
się tylko domyślać, że było to
osoby przyjazne generałowi.
Kilkanaście dni później, na
początku stycznia, Służby

Bezpieczeństwa zrobiły mi
rewizję w biurze na budowie.
Po rewizji zabrali mnie do
Zielonej Góry na przesłuchanie. Dwóch milicjantów w cywilu w tym czasie, gdy byłem
zatrzymany, przyjechało do
żony z nakazem rewizji. Szukali ulotek, ale niczego nie
znaleźli. Następnego dnia po
rewizji z Zielonej Góry odebrała mnie żona i wróciłem
do domu. Jednak zostałem
dyscyplinarnie
zwolniony
z pracy i aż do maja nie mogłem nigdzie znaleźć firmy,
która by mnie zatrudniła.
Więc ciężko pracowałem na
zlecenie na wagonach przy
rozładunku cementu, węgla
i nawozów. Nie miałem wyboru, bo miałem na utrzymaniu pięciu synów i żonę.
Franciszek Gwardzik
P.S. Zwracam się z prośbą
do pracowników na budowie mleczarni w Wolsztynie,
którzy w tym czasie widzieli
lub byli obecni na tym wydarzeniu z oddaniem hołdu zastrzelonym górnikom.
Proszę dzwonić na tel. 608
321 611
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Kamień węgielny pod obwodnicę Świąteczno – NoworocznY Turniej
Trzciela wkopany
dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej Orliki
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We wtorkowe popołudnie,
28 grudnia w hali sportowej
„Zbąszynianka” rozegrany
został Świąteczno - Noworoczny Turniej dla Gminnej
Ligi Piłki Nożnej Orliki.

30 grudnia 2021 roku, nieopodal Trzciela, przy drodze powiatowej 1339F Trzciel – Zbąszyń, odbyło się symboliczne
wkopanie kamienia węgielnego pod długo wyczekiwaną obwodnicę Trzciela. Cała
inwestycja będzie kosztować
ponad trzydzieści milionów
złotych i jest współfinansowana ze środków Województwa
Lubuskiego, Funduszu Dróg
Samorządowych oraz Powiatu Międzyrzeckiego i Gminy
Trzciel. Połączy w/w drogę
powiatową z drogą krajową
nr 92, na której Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad wybuduje rondo.
Prace przy budowie ronda już
się rozpoczęły. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem obwodnica Trzciela będzie gotowa pod koniec 2023 roku.
PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

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

W uroczystości uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Marcin
Jabłoński, Starosta Międzyrzecki Agnieszka Olender,
Burmistrz Trzciela Jarosław
Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ko-

munikacji Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Kotylak,
reprezentujący wykonawcę
Robert Mikołajski z firmy
Infrakom oraz zaproszeni
przedstawiciele Zarządu Dróg
Powiatowych i lokalni samorządowcy.RK

Zakład Szewski „Jar- But”

świadczy usługi: a rozciąganie obuwia
a wszywanie zamków a zelowanie a wymiana fleków
ul. Sienkiewicza 15 ( przy targowisku) w Grodzisku Wlkp
tel.

535 840 919

Tym razem w zawodach wystartowało osiem drużyn,
rywalizując o zwycięstwo
w zawodach. Rundę zasadniczą rozegrano w dwóch
grupach, grając systemem
każdy z każdym, a następnie
rundę finałową systemem
pucharowym. Z zaproszenia Zbąszyńskiego Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji
do wzięcia udziału w turnieju skorzystały zespoły:
Huraganu Łomnica, Wichra
Strzyżewo, Płomienia Przyprostynia, Sokoła Chrośnicy
oraz po dwie drużyny Błędna
Nądnia i Obry Zbąszyń.
Poza walką o punkty i miejsca w klasyfikacji końcowej
tradycyjnie wybierani byli
najskuteczniejszy strzelec,
najlepszy bramkarz i najlepszy zawodnik całego turnieju. Dlatego zgromadzeni nie
musieli dodatkowo zachęcać
zawodników do wysiłku,
każdy walczył z całych sił
starając się jak najlepiej zaprezentować się na boisku.
Po rozegraniu dwunastu,
często zaciętych i wyrównanych spotkań grupowych,
przyszedł czas na mecze
o miejsca. W pierwszym pół-

WYKŁADZINY

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

EUGENIUSZA KOCIKA

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

a Chryzantemy doniczkowe i cięte
a Wrzosy i wrzośce a Cyklameny
a Największy w okolicy wybór bylin i traw
a Bardzo duży wybór donic i doniczek
a Obsadzanie mis, donic i skrzynek balkonowych
a Fachową obsługę i doradztwo
a Sprzedaż hurtową i detaliczną

Godziny otwarcia: pon-pt 7:00-18:00
sb 7:00-15:00 / niedziele i święta nieczynne

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl

Zapraszamy na naszego Facebooka
oraz Instagram

wspólnie spędzone popołudnie, przede wszystkim
młodzieży, trenerom, opiekunkom zespołów oraz rodzicom, którzy jak zwykle
licznie przybyli na widownię
hali sportowej.
Kolejny turniej dla Gminnej Ligi Piłki Nożnej Orlików
rozegrany zostanie w połowie lutego.
Klasyfikacja końcowa:
1. Płomień Przyprostynia
2. Obra Zbąszyń I,
3. Obra Zbąszyń II,
4. Sokół Chrośnica,
5. Huragan Łomnica,
6. Błędno Nądnia I,
7. Wicher Strzyżewo,
8. Błędno Nądnia II.
Najlepszym
strzelcem
okazał się Dariusz Woźniak
(Płomień Przyprostynia), najlepszym bramkarzem Patryk
Kaczmarek (Błędno Nądnia I)
a MVP turnieju został wybrany Szymon Mańkowski (Obra
Zbąszyń I).

PIEKARNIA
CUKIERNIA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Polecamy:

finale spotkały się dwie drużyny Obry Zbąszyń. Jednobramkowym zwycięstwem
zakończył mecz pierwszy
zespół Obry Zbąszyń, meldując się tym samym w finale turnieju. W drugim meczu półfinałowym Płomień
Przyprostynia zremisował
1 do 1 z Sokołem Chrośnica
i do wyłonienia zwycięzców
potrzebne były rzuty karne,
w których Płomień okazał
się o jedno trafienie lepszy.
W meczu o 3 miejsce drugi
zespół Obry pokonał 1 do 0
Sokół Chrośnica, zaś mecz finałowy zakończył się wygraną Płomienia Przyprostynia
nad Obrą Zbąszyń 2 do 0.
Ostatnim akcentem turnieju była dekoracja medalami, pucharami oraz wyróżnieniami indywidualnymi,
której dokonali: sędziowie
zawodów Andrzej Wachowski i Łukasz Krzyżański.
Dziękujemy wszystkim za

www.diagrolmet.pl

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

Zatrudnię

mechanika samochodowego
tel. 683 842 223

DYWANY
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Grand Prix Cavaliady Poznań 2021 dla Maksymiliana Wechty
Sporty jeździeckie to wyjątkowe dyscypliny. Tutaj liczą
się nie tylko umiejętności
człowieka. Bez miłości do
zwierząt trudno w ogóle
myśleć o rozpoczęciu uprawiania tego sportu.
Często słyszymy, że jazda
konna to dzisiaj swego rodzaju moda. Niewątpliwie
jest w tym sporo prawdy, ale
w momencie kiedy kończy się
rekreacja, a rozpoczyna się nie
tylko żmudna, ale i ciążka praca związana ze sportem, potrzeba już wiele poświęcenia,
a nawet samozaparcia.
Na zakończonej właśnie
Cavaliadzie Poznań 2021 rozgrywanej w dniach 16 – 19
grudnia 2021 mieliśmy okazję
zobaczyć także tych najmłodszych zawodników, którzy nie
tylko dopiero zaczynają swoją przygodę z tym sportem,
ale odnoszą już w nim swoje
pierwsze sukcesy. A to są te
niezwykłe chwile, kiedy praca

przynosi efekty i w światłach
reflektorów można odebrać
nagrodę z rąk tych, którzy
często są wzorem do naśladowania, bo swoje marzenia realizowali biorąc udział
w największych światowych
imprezach z Igrzyskami Olimpijskimi na czele.
A jak wielkim zainteresowaniem wśród młodych ludzi
cieszą się sporty jeździeckie
świadczyły trybuny, na których przeważała właśnie młodzież. Kiedy wydawać by się
mogło, że atrakcje związane
ze światem wirtualnym do
reszty zawładnęły umysłami wchodzących w dorosła
życie pokoleń, to podczas tej
imprezy mogliśmy zobaczyć,
że świat realny dla wielu tych
ludzi nie jest czymś abstrakcyjnym, a żywiołowe reakcje
widzów na to co działo się arenie świadczyły o ogromnych
przeżyciach emocjonalnych
jakie mogą wywołać oglądane
na żywo zmagania sportowe.

A tych nie brakowało. Przez
cztery dni mogliśmy pasjonować się rywalizacją na najwyższym poziomie. Pojawili
się zawodnicy z 7 krajów. Nie
tylko z Europy, bo mogliśmy
oglądać także sportowców
z Argentyny. W ciągu tych kilku dni na arenie pojawiło się
kilkaset zawodników i koni.
Trudno byłoby jednoznacznie powiedzieć, która z dys-

Poznań szuka oszczędności
Informacje przekazane przez
Urząd Miasta Poznania nie
napawają
optymizmem.
Miasto nie ma środków na
pokrycie wzrostu kosztów
z uwagi na skutki Polskiego
Ładu - czyli pakietu uchwalonych przez sejm ustaw, które
wprowadzają liczne zmiany
w rozliczaniu podatków. Tylko
w tym roku stolica Wielkopolski straci przez to aż 259 mln
zł. Rząd obiecuje wprawdzie
rekompensatę, ale szacuje się,
że w 2022 r. pokryje ona tylko
połowę tych strat - a w kolejnych latach prawdopodobnie
jeszcze mniej. W tym roku Poznań będzie musiał zapłacić
o 70 proc. więcej za energię
elektryczną i ponad trzykrotnie więcej za gaz. Te ogromne
podwyżki, na które Miasto nie
ma żadnego wpływu, odbiją
się jednak poważnie na funkcjonowaniu miejskich jednostek. Szkoły, przedszkola czy
DPS-y będą musiały zapłacić
o wiele wyższe rachunki.
Poznań znalazł się w podobnej sytuacji, co inne samorządy w kraju. W obliczu
rosnących cen energii i gazu
zabezpieczenie budżetu na
2022 rok i kolejne lata stało się nie lada wyzwaniem.
Oczywiście Miasto na bieżąco
śledziło trendy związane ze
wzrostami cen energii i gazu
i zabezpieczyło pieniądze
w ramach budżetu, ale nie
zmienia to faktu, że tak drastyczne podwyżki będą wiązały się na pewno z większymi
kosztami utrzymania placówek oświatowych, obiektów
publicznych, czy też komunikacji miejskiej.
W efekcie szacuje się, że
w 2022 r. Miasto wyda na
zakup energii elektrycznej
ponad 40 mln zł więcej, a na
kompleksowy zakup gazu prawie 14 mln zł więcej (przy
założeniu, że ich zużycie bę-

dzie podobne, jak w ubiegłym
roku). To ogromna kwota. Aby
zminimalizować koszty, Poznań od lat kupuje prąd i gaz
w ramach tzw. grup zakupowych. W ich skład wchodzą
podległe Miastu jednostki (np.
szkoły, przedszkola, żłobki,
domy pomocy społecznej, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd
Zieleni Miejskiej), miejskie
spółki, a także okoliczne gminy. W ten sposób udaje się co
roku zaoszczędzić do kilkunastu milionów zł (w porównaniu do sytuacji, gdyby każda
szkoła i miejska jednostka kupowały prąd i gaz samodzielnie). Jednak nawet taki sposób
zakupu nie jest w stanie zniwelować ogromnych podwyżek cen, jakie Miasto będzie
musiało zapłacić w tym roku.

„

W tym roku
o 70 proc. więcej za
energię elektryczną
i ponad trzykrotnie
więcej za gaz

- Niestety poza zmianą
wielkości akcyzy na energię
elektryczną (czasowe obniżenie stawki z 5 pln/MWh na
4,60 pln/MWh do końca maja)
oraz obniżoną stawką podatku VAT na energię elektryczną
i gaz (gaz z 23% na 8%, energia elektryczna 23% na 5% do
końca marca 2022 r.) obecnie
nie ma innego wsparcia samorządów na gruncie zmian
prawnych - np. w postaci
stworzenia rozbudowanego
systemu osłonowego - podkreśla Bartosz Guss, zastępca
prezydenta Poznania.
Zdaniem wielu samorządowców energetyka jest
podwaliną gospodarki. Dlatego obszar ten powinien być
szczególnie
nadzorowany
przez państwo - w celu jego
stabilizacji i zapobiegania
takim sytuacjom jak obecne podwyżki. Podwyżka cen
energii elektrycznej w największym stopniu wpłynie na
wzrost kosztów komunikacji
miejskiej (o ok. 20 mln zł) oraz
oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych (o ok. 9 mln
zł). To także ogromny problem
dla poznańskich szkół i przedszkoli, a także Domów Pomocy Społecznej, które stoją
przed dużym wyzwaniem. Np.
Dom Pomocy Społecznej przy
ul. Konarskiego, który za cały
2021 rok zapłaci prąd ok. 45,9
tys. zł, w tym roku przy takim
samym zużyciu będzie musiał
wydać aż 78,7 tys. zł. To jednak
dopiero początek - jeszcze gorzej wyglądać będą bowiem
rachunki za gaz. Z porównania
szacunkowych i prognozowanych kosztów paliwa gazowego (wraz z usługą dystrybucji)
wynika, że np. Dom Pomocy
Społecznej im. bł. Edmunda
Bojanowskiego zamiast 64,211
tys. zł będzie musiał zapłacić
ponad 166 tys. zł
Roman Szymański

cyplin dostarczyła najwięcej
emocji. Konkursy związane
z pokonywanie przeszkód,
także tych dotyczących z „Potęgi skoku”, współzawodnictwo w ujeżdżaniu, czy np.
zacięte pojedynki w „Zaprzęgach czterokonnych”? Każda rywalizacja budziła, jak
wspominałem, wielkie emocje, choć trzeba przyznać,
że przejazdy zaprzęgów jak

zawsze były niezwykle ekscytujące. Cztery konie i trzy
osobowa załoga bryczki. Taki
zespół musi być niezwykle
zgrany. Tu nawet najmniejszy
błąd skutkuje utratą nadziei
na dobry wynik. W dodatku
każdy musi znać swoje miejsce i perfekcyjnie wykonywać
powierzone zadania. Dotyczy
to zarówno ludzi jak i zwierząt. Z kolei „Potęga skoku”
rządzi się wyjątkowymi prawami. Nie każdy koń nadaje
się do tej dyscypliny. Tu dobieranie zwierząt ma kluczowe znaczenie. W tym roku
rywalizacja zakończyła się na
przeszkodzie o wysokości 205
cm którą pokonało aż trzech
zawodników.
Na koniec odnotujmy, że
Grand Prix Cavaliady Poznań
2021 zdobył reprezentant Polski Maksymilian Wechta.
Zacząłem od najmłodszych
uczestników
sportowych
zmagań i do nich na koniec
powrócę. Podczas tej Cava-

liady wyraźnie było widać, że
chyba o przyszłość w dyscyplinach jeździeckich możemy być spokojni. Kandydatek
i kandydatów do najwyższych
trofeów nie zabraknie.
Cavaliada Poznań 2021 po
raz kolejny odbyła się na terenie
Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Mamy
sporo szczęścia, że w stolicy
Wielkopolski posiadamy infrastrukturę, która pozwala
na organizowanie przeróżnych imprez o znaczeniu
międzynarodowym i to nie
tylko sportowych. Myślę, że
podsumowując należy wyrazić uznanie dla wszystkich
instytucji zaangażowanych
w organizację Cavaliady Poznań 2021.
Jestem przekonany, że za
rok na kolejnym jeździeckim
wielkim święcie w Poznaniu
nie zabraknie emocji. Zatem
do zobaczenia.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Przekładaniec grudniowy w Poznaniu
Ciekawe były wydarzenia
kulturalne grudniowe w Poznaniu. Od 30 listopada 2021
roku rozpoczęło się kolejny raz Betlejem Poznański.
W swojej historii zajął już 6 i 3
miejsce w ocenie ludzi sprawdzających poziom i oferowanie atrakcji w kiermaszach
bożonarodzeniowych w Europie. Wobec remontu ulic
wokół Placu Wolności nie pojawiła się, jak zawsze, główna
atrakcja - Koło Diabelskie. Za
to były inne atrakcje: karuzele, huśtawki, wino grzane, mnóstwo pawiloników
ze słodyczami, wyrobami
świątecznymi i wiele innych.
Betlejem Poznańskie wyjątkowo odbywało się w trzech
miejscach Poznania: Plac
Wolności, Rynek Łazarski
(otwarty świeżo po generalnej przebudowie i renowacji),
Tereny przy Arenie, gdzie
przez 3 dni odbywał się od
10-12 grudnia 2021 POZnań

IceFestival, czyli rzeźby lodowe. Impreza ma swoją renomę w Europie i na świecie.
Artyści lodowi przyjeżdżają
z całego świata. Codziennie
przez 8 godzin wykonywano
w bryłach lodowych różne
rzeźby tematycznie podane
przez organizatorów. Podziwialiśmy rzeźby przedstawiające: zwierzęta domowe,
dzikie konie. Parę było tematycznie związane ze staro-

żytnością. Były obecne całe
pokolenia od dziadków, rodziców i dzieci. Dawno przy
zamkniętej Arenie nie było
tylu ludzi i takie zainteresowanie. Obok dominowały
stoiska i kiermasze związane
tematycznie ze zbliżającymi się świętami. Tym razem
pogoda dopisała i wokół było
pełno śniegu.
Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Wigilia Caritas Poznań 2021
To był kolejny rok, kiedy Wigilia organizowana przez Caritas odbywała się w sposób
odmienny. Nie było wielkiej
wieczerzy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obostrzenia związane
z pandemią znów nie pozwoliły na wspólne spotkanie
przy Wigilijnym Stole. Jednak
ci z nas, najbardziej potrzebujący nie pozostali bez wsparcia. Przygotowano dla nich
świąteczne paczki, w których
znalazły się dania wigilijne,
a także produkty pozwalające
na przygotowanie posiłków
na pozostałe święta.
Paczki wydawano w czterech poznańskich jadłodajniach przy ulicach Łąkowej
4, Niegolewskich 23, Taczaka

7/ 17, oraz Ściegiennego 133
gdzie z odwiedzającymi placówkę spotkał się z-ca prezydenta Miasta Poznania Jędrzej
Solarski.
Oczywiście całe to przedsięwzięcie mogło odbyć się
dzięki licznym partnerom,
darczyńcom i wielu wolon-

tariuszom, którzy jak zawsze
pomagali w całej akcji.
Można powiedzieć, że po
raz kolejny dzięki Caritas,
Święta Bożego Narodzenia dla
setek osób były zdecydowanie
bardziej ciepłe i przyjazne.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj.: Hieronim Dymalski
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Przekazanie przez miasto Poznań akcji PKS Poznań SA na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

Premier przyznał
ponad 4,5 mld zł
na obwodnice
Premier Mateusz Morawiecki przyznał ponad 4,5 mld
zł dofinansowania na 51 obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(RFRD). Poza odciążeniem
ruchu w miejscowościach
i poprawą bezpieczeństwa
mieszkańców pozwoli to na
przyciągnięcie nowych inwestorów, dla których dobra
sieć dróg jest w wielu przypadkach kluczowym czynnikiem w momencie wyboru
lokalizacji inwestycji. Nowa
infrastruktura
powstanie
w ciągach dróg wojewódzkich. Tylko w 2021 r. dzięki
staraniom rządu zjednoczonej prawicy powstało ponad
400 km nowych dróg w skali
całego kraju.
Nowe inwestycje infrastruktury drogowej w ramach
wsparcia ze środków rządowych to:
a
Budowa
obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg
wojewódzkich nr 184 i 187
w kwocie dofinansowania
49 588 000,00 zł;
a Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w kwocie dofinansowania 48 677 200,00
zł;
a Budowa obwodnicy m.
Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 w kwocie dofinansowania 30 360 000,00
zł;
W ramach programu w całej Polsce powstanie ok. 820
km nowych obwodnic. Na
realizację tego zadania rząd
przeznaczy łącznie 28 mld zł.
Dawid Pius
Biuro Prasowe

Miasto Poznań przekazało
bezpłatnie akcje spółki PKS
Poznań SA na rzecz Związku
Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport
Regionalny”. Tym samym
związek, który tworzą 23
jednostki samorządu terytorialnego, staje się właścicielem poznańskiego przewoźnika z 75-letnią tradycją,
do którego należą m.in.
dwa dworce autobusowe:
w Śremie i Nowym Tomyślu,
76 autobusów i cały majątek
ruchomy o wartości 10,8
mln zł.
– Przekazanie majątku spółki
do związku transportowego jest konsekwencją działań i deklaracji dotyczących
utrzymania linii autobusowych o zasięgu powiatowym
i ponadpowiatowym. Od początku nasze stanowisko było
jednoznaczne. Tylko w powiecie poznańskim około 10
tysięcy mieszkańców nie ma
dostępu do transportu publicznego. Musimy działać
przeciw wykluczeniu transportowemu. Postawiliśmy jeden warunek. Zaangażujemy
się w tworzenie związku przy
pełnej współpracy z samorządami. Dziś należą do niego 23
jednostki – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. –
Samemu można zrobić sporo,
wspólnie zdziałać możemy
zdecydowanie więcej. Po raz
kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy odpowiedzialni za swych
mieszkańców. To dzięki pełnej solidarności możemy dziś
mówić o sukcesie i sile samorządów.

Na mocy podpisanego aktu
notarialnego miasto Poznań
przekazało Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” udziały w postaci akcji
wartych 10,8 mln zł i taboru,
w skład którego wchodzi 76
autobusów oraz dwa dworce
autobusowe: w Nowym Tomyślu i w Śremie.
– Utrzymanie sprawnej
międzygminnej komunikacji autobusowej leży także
w interesie mieszkańców Poznania – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. –
Regularnie kursujące busy to
mniej samochodów wjeżdżających codziennie do naszego
miasta. To z kolei przekłada
się na większą płynność ruchu
i czystsze powietrze. Dlatego
bez wahania powierzamy akcje spółki Związkowi. Jestem
przekonany, że dzięki temu
sieć połączeń autobusowych
będzie się rozwijać stosownie
do potrzeb.
Akt notarialny podpisali:
Piotr Hojan – przewodniczący
Zarządu Związku „Wielkopolski Transport Regionalny”,
Tomasz Łubiński – wiceprzewodniczący Zarządu Związku „Wielkopolski Transport
Regionalny”, Jacek Jaśkowiak
prezydent miasta Poznania
i Piotr Husejko – skarbnik
miasta Poznania.
– Cały czas pracujemy nad
rozwojem połączeń autobusowych w naszym regionie.
Chcemy w miarę możliwości
finansowych osiągnąć standardy zbliżone do oferowanych przez Poznańską Kolej
Metropolitalną, szczególnie

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

na tych obszarach, które są
pozbawione dostępu do kolei. Modernizujemy obecne
linie i tworzymy nowe połączenia, aby jak najlepiej
zaspokoić potrzeby naszych
pasażerów. W grudniu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 60 linii, w ramach
Funduszu Rozwoju Połączeń
Autobusowych o wartości
2,5 mln złotych – mówi Piotr
Hojan, Przewodniczący Zarządu Związku, burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego.
– Jeśli otrzymamy to dofinasowanie, liczba linii obsługiwanych przez PKS Poznań,
w przyszłym roku zwiększy się do 110. Oczywiście
to spowoduje konieczność
sukcesywnej modernizacji
taboru. Należy także podkreślić, że już dziś autobusy
PKS-u przewożą rocznie prawie 1.100.000 pasażerów.
Jak przyznaje Zbigniew
Rusak, dyrektor Biura Związ-

ku WTR, przejęcie dworców
oznacza pozwoli pełnić im
funkcje lokalnego centrum
przesiadkowego.
– W przypadku Śremu
dworzec zintegruje zarówno komunikację regionalną
łączącą Śrem z Poznaniem,
Gostyniem,
Kościanem
i Czempiniem, z komunikacją
miejską i gminną, dla której
organizatorem jest Adam Lewandowski burmistrz Śremu, jednocześnie zastępca
przewodniczącego Zarządu
Związku – mówi Z. Rusak.
Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego, odnowienie taboru PKS Poznań przy
wykorzystaniu zarówno środków unijnych, jak i krajowych,
budowa siatki połączeń zintegrowanej z siecią Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej, integracja taryfy PKS z PKM-ką i ZTM
Poznań, stałe zwiększanie
liczby miejscowości w dostę-

pie do transportu zbiorowego
to główne zadania, które stoją przed władzami Związku
Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”. Pod względem zasięgu
i oddziaływania jest on największym tego typu w Polsce.
Obszar działania Związku to
6.289,81 km2, które zamieszkuje prawie 1.300.000 mieszkańców.
Przypomnijmy, że w marcu
2019 roku prezydent Poznania
poinformował starostów, burmistrzów i wójtów, że miasto
nie jest w stanie samo utrzymywać spółki PKS i jest zmuszone ją rozwiązać ze względu
na nierentowność. Wówczas
z inicjatywą ratowania linii
autobusowych wyszedł starosta poznański.
Dziś Związek Powiatowo-Gminny
„Wielkopolski
Transport Regionalny” tworzą
23 jednostki samorządu terytorialnego: miasto Poznań,
powiaty: poznański, grodziski, kościański, nowotomyski
i obornicki oraz gminy: Buk,
Czempiń, Dopiewo, Duszniki, Grodzisk Wielkopolski,
Kórnik, Kuślin, Miedzichowo, Międzychód, Mosina,
Oborniki, Rogoźno, Stęszew,
Suchy Las, Śmigiel, Śrem i
Tarnowo Podgórne. Związek
współpracuje także z gminami
Brodnica, Dolsk i Książ Wielkopolski. Trwają rozmowy o
rozszerzeniu współpracy z
Komornikami, Nowym Tomyślem, Lwówkiem, Opalenicą
i Trzcielem oraz z powiatem
międzychodzkim.
Biuro Związku
Powiatowo-Gminnego w Poznaniu

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
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Do regionu leszczyńskiego trafi sprzęt do szkół w kwocie
prawie 10 milionów złotych
Już wiemy, że od 1 września
2022 r. do szkół podstawowych w regionie leszczyńskim trafi nowoczesny
sprzęt w kwocie 9 778
000,00 zł. W tym drukarki
3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne
nowoczesne urządzenia
niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych
wśród dzieci i młodzieży.
Minister Jan Dziedziczak
spotkał się w Delegaturze
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wraz
z kierownikiem Delegatury
Zenonem Jóźwiakiem, Wiceprezydentem Leszna Piotrem Józwiakiem, Dyrektorem Delegatury Kuratorium
Oświaty w Lesznie Tadeusz
Waczyńskim oraz radnym
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Markiem Sową,
gdzie omawiał projekt Laboratorium Przyszłości!!!
A to wszystko w ramach
programu „Laboratoria Przyszłości”.
Dzięki wsparciu rządowemu do:

Do Powiatu kościańskiego
trafi natomiast wyposażenie
warte 2 262 800,00zł. :
a Gmina Miejska Kościan
651 900,00
a Powiat Kościański (teren
gminy miejskiej Kościan)
60 000,00
a Gmina Wiejska Kościan 381
900,00
a Gmina Czempiń 303 600,00
a Gmina Krzywiń 306 900,00
a Gmina Śmigiel 558 500,00
a

a powiatu leszczyńskiego
trafi sprzęt wart
1 905 500,00zł. :
a Gmina Krzemieniewo
255 400,00
a Powiat Leszczyński
(teren gminy Krzemieniewo)
30 000,00
a Gmina Lipno 264 600,00
a Gmina Osieczna
252 000,00
a Gmina Rydzyna 282 000,00

a Powiat Leszczyński (teren
gminy Rydzyna) 90 000,00
a Gmina Święciechowa
221 100,00
a Gmina Wijewo
130 000,00
a Gmina Włoszakowice
380 400,00
a Miasto Leszno otrzyma
wsparcie w kwocie
1 735 200,00zł.
a do Powiatu gostyńskiego

trafi sprzęt wart
2 089 700,00zł. :
a Gmina Borek Wielkopolski
216 900,00
a Gmina Gostyń 743 700,00
a Powiat Gostyński (teren
gminy Gostyń) 30 000,00
a Gmina Krobia 346 500,00
a Gmina Pępowo 177 300,00
a Gmina Piaski 256 800,00
a Gmina Pogorzela
129 000,00

103 rocznica Zwycięskiej Wielkopolski
Każda, jak często mówimy
„okrągła” rocznica traktowana jest wyjątkowo.
W roku 2021, 103-cia
rocznica Powstania Wielkopolskiego, akurat taką
nie była, za to mogliśmy po
raz pierwszy obchodzić ją
w atmosferze święta narodowego. Można powiedzieć,
lepiej późno niż wcale.
Oj długo musieliśmy czekać
zanim władze państwowe
zadecydowały, że ten niezwykły, w dodatku zwycięski zryw Wielkopolan należy
uczcić w bardziej doniosły
sposób. Co roku 27 grudnia,
czyli w dniu kiedy powstanie
wybuchło, jest okazją do uroczystości nie tylko w Poznaniu, ale także w dziesiątkach
miejscowości w Wielkopolsce.
Ten zryw był typowo spontanicznym działaniem. Walki
wybuchały w wielu miejscach
niemal jednocześnie. Ale nastroje wolnościowe narastały od tygodni. Niewątpliwie
wiadomość o przyjeździe 26
grudnia 1918 r. do Poznania
Ignacego Jana Paderewskiego
przyczyniła się do zdecydowanie większej odwagi w podejmowaniu działań. Świadczy o tym chociażby fakt, że
oficerowie niemieccy którzy
po nieudanej akcji na stacji
w Rogoźnie, gdzie starali się
odwieść Paderewskiego od
wizyty w Poznaniu, udali się
potem na dworzec w stolicy
Wielkopolski, na teren dworca już się nie dostali. Drogę
zagrodziły im uzbrojone oddziały Straży Ludowej. Zresz-

tą w całym mieście czuło się
atmosferę podniecenia. Nie
przejmowano się już zakazami władz niemieckich i trasa
od dworca do Hotelu Bazar,
gdzie Ignacy Paderewski miał
się zatrzymać, ozdabiały biało
czerwone flagi. Bardzo często
szyte z przeróżnych, niekiedy dość przypadkowych materiałów. Ważne były kolory
– biały i czerwony. Do tego
w stronę centrum zmierzały
tłumy mieszkańców. Powitanie wielkiego kompozytora
i propagatora polskości było
wręcz królewskie. Na ulicach
okna mieszkań przyozdobio-

no kwiatami, zaś na parapetach paliły się tysiące świec.
Z powozu, którym mistrz miał
przejechać do Bazaru wyprzęgnięto konie i ludzi spontanicznie sami ciągnęli powóz.
Dziesiątki tysięcy ludzi wznosiło radosne okrzyki. Co jakiś
czas śpiewano polski hymn,
czuło się atmosferę niezwykłej uroczystości. Pociąg przyjechał około godz 21.10 stąd
całe wydarzenie odbywało
się już w ciemnościach, co
jeszcze bardziej potęgowało wyjątkowy nastrój. Jestem
przekonany, że towarzyszący
mu w tej podróży zagraniczni

goście w całym swoim życie
nie doświadczyli podobnych
wrażeń.
Od wielu lat ceremonia
przyjazdu i powitania Ignacego Jana Paderewskiego
na dworcu w Poznaniu jest
częścią obchodów rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Tak było i teraz. To
niezwykłe wydarzenie z 26
grudnia 1918 roku inscenizowane w tym samym miejscu
stało się swego rodzaju przejawem naszego szacunku do
historii.
Z kolei 27 grudnia 2021r
główne uroczystości odbyły
się pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Tym razem z udziałem
prezydenta Polski Andrzeja
Dudy, wojewody wielkopolski Michała Zielińskigo, wojewody lubuskiego Michała
Dajczaka, marszałka Marka
Woźniaka, starosty Jana Grabkowskiego oraz prezydenta
Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Wiązanki kwiatów złożono
także na grobie gen. Stanisława Taczaka, oraz płk. Wincentego Wierzejewskiego. Hołd
oddano również pod tablicami upamiętniającymi pamięć
Ignacego Jana Paderewskiego, Franciszka Ratajczaka,
marynarzy – powstańców
wielkopolskich, a także pod
pomnikiem 15 Pułku Ułanów
Poznańskich.
We wszystkich uroczystościach licznie uczestniczyli
mieszkańcy Poznania i Wielkopolski.
Tekst: Andrzej Błaszczak
Zdj. : Hieronim Dymalski

a Gmina Poniec 189 500,00

a Do powiatu rawickiego trafi

sprzęt za 1 784 800,00 zł. :

a Gmina Bojanowo

244 200,00
a Gmina Jutrosin 238 300,00
a Gmina Miejska Górka
255 000,00
a Gmina Pakosław 167 400,00
a Gmina Rawicz 849 900,00
a Powiat Rawicki (teren gminy Rawicz) 30 000,00

Cieszę się, że dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” uczniowie będą
mogli budować swoje kompetencji w sposób kreatywny
i technicznych z użyciem najnowocześniejszego sprzętuzapewnia Dziedziczak.
O tej potrzebie zapewnił
mnie już jakiś czas temu
wiceprezydent Leszna Piotr
Józwiak, z którym odbyłem
wiele rozmów na ten tematmówi Minister Dziedziczak
- To wielka radość, wchodzić w nowy rok z realnym
wsparciem dzieci i młodzież z powiatów naszego
regionu!!

Teatr i zdrowie

Szanowni Państwo!
Już prawie trzy tysiące lat temu
starożytni Grecy budowali teatry.
Wierzyli, że widzowie biorący
udział w spektaklu, doznają siły
ozdrowieńczej. Przy dzisiejszym
postępie medycyny i sztuk wszelakich, takiej zależności nie zauważamy, co jednak nie znaczy, że ona
nie istnieje.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia otrzymaliśmy mnóstwo
życzeń, nie tylko dotyczących
zdrowia. Tusk życzył Polakom
oswobodzenia od zła i kłamstwa.
Odbiorcy postulatów uznali je za
zapowiedź rychłego i definitywnego odejścia tego polityka z życia
publicznego. Kłopot tylko w tym,
że Tusk nigdy nie dotrzymuje danego słowa.
Obdarowani zostaliśmy też prezentami bardziej, lub mniej udanymi. Te niefortunne podarunki
lepiej żeby były niewielkich gabarytów, wówczas można by je łatwo
przechować, a później, przy nadarzającej się okazji, podać dalej. Co
jednak zrobić z misiem maskotką
olbrzymem? Trzeba przeznaczyć

jakąś kozetkę, albo co najmniej
fotel dla tego niechcianego gościa
i namawiać dziecko do polubienia
monstrualnej zabawki.
Wynika z tego jasno, że składanie życzeń jest mniej kłopotliwe
niż składanie darów. Uszczęśliwienie kogoś wymarzonym przez
niego upominkiem jest zadaniem
niełatwym. Ja, na przykład, chciałabym dostać na własność prawdziwy teatr. Janda ma aż dwa.
Podatnicy robią jej na głowę milionowymi dotacjami, a ona sama
bidula nie ma nawet na chleb.
Trwa właśnie spontaniczna zbiórka mrożonego chleba dla „wielkiej
artystki”. Chętnie przejmę jeden
z tych jej teatrów, najchętniej ten
przy Marszałkowskiej 56, wraz z
państwowymi dotacjami. Że co?
Że nie znam się na prowadzeniu
teatru? A Minister Zdrowia zna się
na medycynie?
ŻYCZĘ WSZYSTKIM
MOIM RODAKOM POMYŚLNOŚCI,
SPEŁNIENIA MĄDRYCH ŻYCZEŃ I UDANEGO 2022 ROKU
Małgorzata Todd

Z głębokim żalem
przyjąłem wiadomość o śmierci

Jerzego Pomina

adwokata i obrońcy prześladowanych działaczy
NSZ”Solidarność

Wyrazy współczucia
Rodzinie i najbliższym
składa
Redaktor “Powiaty Gminy”
Franciszek Gwardzik
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