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ZATRUDNIMY

PROFESJONALNY PARTNER

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

absolwenta studiów budowlanych
Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

biuro@izomet.pl

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

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

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

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

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
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GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

Miejsce pamięci w Młyniewie
W środę 7 listopada odbyło
się uroczyste otwarcie
ścieżki pieszo - rowerowej
wraz z utworzonym miejscem pamięci w Młyniewie.
Zadanie zrealizowane
zostało z inicjatywy Gminy
Grodzisk Wielkopolski na
łączną kwotę ponad 525
tysięcy złotych. Wartość
projektu zgłoszonego do
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiła 450
tysięcy.
Środową uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Wojciech
Jankowiak, Dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał
Reczek, Radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele wielu instytucji i firm, a także młodzież
grodziskich szkół. Wśród gości, obecna była pani Krystyna
Kucharczak, grodziszczanka,
która doświadczyła tragicznego losu naszych mieszkańców,
przebywających czasowo w
obozie w Młyniewie podczas
wysiedlania z naszego terenu.
W swoim wystąpieniu, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański
podkreślił, że utworzone miejsce, ma na celu wzbudzenie
refleksji nad straconym pokoleniem wysiedlonych mieszkańców naszej gminy, a także
jeńców i więźniów wojennych,
z których większość nigdy nie

powróciła do swoich domów i
rodzinnych stron.
Tutaj, poznać można nie
tylko historię obozu w Młyniewie, ale też oddać ofiarom
II Wojny Światowej należną
pamięć.
Co istotne, zakończenie
inwestycji związane z budową
ścieżki pieszo - rowerowej,
umożliwia bezpieczne dotarcie
na miejsce pamięci pieszo lub

rowerem, do czego serdecznie zachęcamy. Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
składa serdeczne podziękowanie za udział w uroczystości,
w tym klasie mundurowej
Zespołu Szkół Technicznych,
grodziskim harcerzom oraz
Grodziskiej Orkiestrze Dętej
za uświetnienie otwarcia miejsca pamięci w Młyniewie oraz
ścieżki pieszo – rowerowej.

18-latkowie posadzili
swoje drzewa

Grodziska Wielkopolskiego
oraz własnym Sekretarz Gminy Artur Kalinowski oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik złożyli Pani Mariannie najlepsze
życzenia zdrowia, szczęścia z
przebywania wśród bliskich
oraz wielu jeszcze jubileuszy.

Bohaterów sobotniej uroczystości oraz ich rodziców przywitali Zastępca Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego
Piotr Hojan wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Kineckim.
Następnie, młodzież posadziła lipy drobno i szerokolistne, przytwierdzając do
palików zabezpieczających
tabliczkę z imieniem, nazwiskiem i datą uroczystości.
Na pamiątkę spotkania,
odsłonięta została tablica z
opisem drzew, posadzonych
przez tegorocznych 18-latków.
Każdy z uczestników, zabrał
do domu drzewko szczęścia,
które przypominać ma o sobotnim spotkaniu.
Serdeczn ie dzięk ujemy
wszystk im, którzy wzięli

Przedszkolaki
dla Niepodległej
Wszystkie zwrotki hymnu
państwowego zaśpiewali radośnie, ale z należną godnością
grodziscy przedszkolacy w
czwartek, 8 listopada. Gromki
śpiew zabrzmiał na Starym
Rynku. Do wspólnego wykonania hymnu przyłączyli się
Burmistrz Grodziska Henryk

W dniu tak wyjątkowych
urodzin, Jubilatkę odwiedziła
delegacja z grodziskiego ratusza. W imieniu Burmistrza
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3 listopada, kolejni 18-latkowie z gminy Grodzisk
Wielkopolski posadzili
swoje drzewa. Tym razem,
młodzież posadziła drzewa
wzdłuż polnej drogi pomiędzy Grąblewem a Ptaszkowem. Wolę udziału w tym
niecodziennym wydarzeniu
wyraziło blisko 60-ciu młodych mieszkańców naszej
gminy, którzy w roku 2018
osiągną pełnoletniość.

90–lecie urodzin

Pani Marianna Hojan z
Grodziska Wlkp. dostąpiła
zaszczytu doczekania pięknego jubileuszu 90-lecia.

POWIATY-GMINY

udział w sobotnim sadzeniu
drzew. Przypomnijmy, że akcja ma na celu zwiększenie
świadomości ekologicznej
wśród młodego pokolenia,

umacnianie lokalnego patriotyzmu i przywiązania do
rodzinnych stron.
Niech słowa amerykańskiego pisarza H. Jacksona Browna, przypomną nam, że dobrze
czasem zrobić coś dla innych,
bezinteresownie i pozostawić
ślad przyszłym pokoleniom:
„Rób coś dla innych, nie oczekując wzajemności. Każdy z
nas powinien posadzić drzewa,
w których cieniu nie będzie
siedzieć”.
Zakup drzew posadzonych
przez 18-latków został dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
ramach programu „Drzewa
miododajne”.

Jubileusz 98. urodzin

Szymański oraz Sekretarz
Gminy Artur Kalinowski.
Gratulujemy nauczycielom
oraz dyrekcji Przedszkola sukcesów w lekcji patriotyzmu,
a przedszkolakom serdecznie
dziękujemy za odśpiewanie
hymnu, dla „naszej Niepodległej”.

W poniedziałek 5 listopada, delegacja z Urzędu
Miejskiego w Grodzisku
Wielkopolskim odwiedziła
panią Marię Pacynę, która
dzień wcześniej obchodziła
Jubileusz 98. urodzin.
Z okazji tak szczególnych
urodzin, Burmistrz Grodziska

Wielkopolskiego Henryk Szymański oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik złożyli Pani Marii
najserdeczniejsze życzenia,
by w zdrowiu, pomyślności
i życzliwości płynącej z serc
najbliższych, doczekała kolejnych jubileuszy.

Posadzili „Dąb Niepodległości”

W piątkowe przedpołudnie 9 listopada, delegacje grodziskich szkół spotkały się w Parku Miejskim, by wspólnie posadzić Dąb Niepodległości. Dzieci w asyście Władz Samorządowych odsłoniły
pamiątkową tablicę, a w niebo pofrunęły biało - czerwone balony. Posadzone drzewo jest hołdem wszystkich mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski złożonym Tym, którzy drogę do wolności
przypłacili własnym życiem.

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski
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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 770 zł /tona
a blacha 580 zł/tona
a puszka 4,50 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

I. Z. Grześkowiak Stodolsko 23a k./Rostarzewa
tel. 608 753 644 e-mail: bombki@o2.pl

www.szklanebombki.pl

Przyjmujemy zamówienia na ozdoby choinkowe w każdym
asortymencie i każdej ilości dla zakładów pracy i osób prywatnych
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Pomnik Pamięci i Wolności na rakoniewickim rynku
Obchody 100-lecia państwa
polskiego w całym kraju
były okazją, aby w Rakoniewicach dokonać odsłonięcia
„Pomnika Pamięci i Wolności”. Dokonał go burmistrz
Rakoniewic – dr. Gerard
Tomiak.
Zatem poprosiłem burmistrza o kilka zdań na temat
historii tego pomnika.
„Około półtora roku temu
wpadliśmy na pomysł, aby
taki pomnik powstał w
Rakoniewicach na 100-lecie
odzyskania niepodległości.
Szukaliśmy takiego miejsca
do jego ustawienia. Chodzi
o to, aby można do niego
przyjść przy każdej oka-

zji,przy każdym święcie,
złożyć kwiaty i podzielić się
swoją refleksją. Jest to miej-

sce dedykowane na wszystkie
uroczystości państwowe jak i
kościelne. Będzie to miejsce

Droga Polski do Niepodległosci
Dnia 23.10.2018 godz. 9.00
w Zespole PrzedszkolnoSzkolnym w Ruchocicach
odbył się VI Gminny Konkurs Piosenki pod hasłem:
,,Droga polski do Odzyskania Niepodległości „.

W kategorii Szkoły Podstawowej:
I miejsce Marta Lewandowska
z Rostarzewa
II miejsce Zuzanna Kryś z
Ruchocic
III miejsce Michalina Durek
z Jabłonny
II miejsce Wiktoria Biegaj z
Rakoniewic
III miejsce Wiktoria Matuszak

z Ruchocic
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

Dr Rezler o niepodległości
Z okazji obchodów „100
– lecia Odzyskania Niepodległości Polski” w dniu
6 listopada 2018 roku
gościem Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rakoniewicach był dr Marek Rezler,
to jeden z najwybitniejszych
historyków specjalizujących
się w historii wojskowości i
badaniu dziejów Wielkopolski XIX i XX wieku.
W swojej najnowszej książce pt. „Polska niepodległość
1918” stawia ważne pytania,
czy odzyskanie przez Polaków
niepodległości nastąpiło dzięki wysiłkowi narodu czy sumie
szczęśliwych wydarzeń? Roz-

Województwa Wielkopolskiego- pan Wojciech Jankowiak. W skład tego komitetu

Uczniowie w Muzeum
w Rogalinie
We wtorek 6 listopada 2018
r. klasa III a w ramach
jednodniowej wycieczki
klasowej wyjechała do
Muzeum Narodowego w
Rogalinie. Już na samym
początku wrażenie na
wszystkich zrobił ogromny
piękny dziedziniec i tajemniczy, niedawno odnowiony
pałac Raczyńskich.

Do konkursu przystąpiło ogółem 13 uczniów, ośmioro ze
szkoły podstawowej i pięcioro
z klasy VIII i wygaszającego
gim.
Jury w składzie: Dariusz
Basiński, Marta Śliwa i Katarzyna Buda, która również
pełniła funkcję przewodniczącego oceniła prezentacje
na bardzo wysokim poziomie
i przyznała nagrody.

W kategorii Gimnazjum:
I miejsce Zuzanna Cieżuch z
Jabłonny

patriotyczne. Historycznie
powstał komitet na czele
którego stanął wicemarszałek

weszła również wojewódzka
konserwator pani Jolanta
Goszczyńska. Ogłosiliśmy
konkurs, który wygrał pan
Michał Batkiewicz- artysta
spod Krakowa. Zwycięstwem
w konkursie nagrodą była
możliwość realizacji tej
rzeźby. Widnieje na niej
duży piastowski orzeł w
koronie na tle kontur naszej
Ojczyzny z fragmentem Roty
i inskrypcją, że mieszkańcy
miasta i Gminy fundują z
okazji 100 rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości. Można jeszcze dodać,
że pomnik został odlany z
brązu i mosiądzu w jednej
z największych polskich
odlewni”

prawia się w niej z wieloma
wciąż pokutującymi mitami.
Mowa tu choćby o dokona-

niach powstań narodowych
i męczeństwie narodu pod
zaborami, o rzekomej mocarstwowości młodego państwa
i późniejszej tzw. zdradzie
zachodnich sojuszników.
Nasz gość w bardzo przystępny sposób przybliżył słuchaczom temat odzyskania
przez Polskę niepodległości
i uświadomił słuchaczom,
jakie czynniki na to wpłynęły.
Spotkanie skłoniło do licznych
refleksji i pomogło spojrzeć na
temat odzyskania niepodległości z szerokiej perspektywy.
Zachęcamy do sięgnięcia
do księgozbioru zgromadzonego na ten temat w naszej
bibliotece.

Pierwszym punktem programu
była lekcja z przewodnikiem w
galerii obrazów, gdzie można zobaczyć dzieła twórców
przełomu XIX i XX wieku, m.
in. impresjonistyczne Leona
Wyczółkowskiego czy Juliana
Fałata i symboliczne Jacka
Malczewskiego. Duże wrażenie zrobiły na zwiedzających
ogromny obraz Jana Matejki
„Joanna d’Arc” i portrety wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego, słynnego twórcy
„Wesela”. Potem klasa udała
się do powozowni, gdzie mogła

zobaczyć XIX-wieczne powozy, a następnie udała się do
głównego budynku pałacu, w
którym poruszała się z audioprzewodnikiem, odkrywając
dzieje tajemniczego pałacu.
Wielka biblioteka, piękne obrazy i przedmioty codziennego
użytku pokazały jak dawniej
mieszkano i jak pięknymi

przedmiotami otaczano się
na co dzień. Na koniec grupa
zwiedziła park, w którym
zobaczyła m.in. słynne dęby
rogalińskie w jesiennej aurze.
Po udanej wycieczce klasa
III a szczęśliwie wróciła do
domów. Cały obiekt jest niezwykle interesujący i godny
polecenia.

Wóz bojowy dla straży
Spełnia się marzenie strażaków z Jabłonny, jakim jest
nowy wóz bojowy. Samochód
kosztujący 1 054 110,00 zł został opłacony w dużej mierze
dzięki decyzji rakoniewickich
radnych, którzy zadecydowali aby przekazać na ten cel
685 000,00 zł dotacji na pokrycie części zakupu samochodu
oraz całości kosztów związanych z rejestracją i ubezpieczeniem pojazdu. Drugą część
czyli dotację w wysokości 350
tysięcy przekazał Komendant
Główny PSP. Delegacja druhów z OSP Jabłonny wybrała
się już do firmy Stolarczyk w
celu odbioru technicznego no-

wego wozu bojowego. Odbyli
również szkolenie z zakresu
obsługi auta. Teraz trwa za-

łatwianie spraw formalnych,
a po Wszystkich Świętych samochód zostanie przekazany.
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MIASTO LESZNO

Obwodnica otwarta!

Socjalni na czarno

Kilka minut po 11.00
otwarto dla ruchu leszczyński odcinek ekspresowej
drogi S-5 między węzłami
Leszno-Południe i Radomicko. Oznacza to, że auta
jadące z Poznania do Wrocławia ominą Leszno.
Prace na ekspresówce trwały
do ostatniej chwili - jeszcze około 10.00 na drodze
uwijały się ekipy sprzątające
jezdnię, demontujące bariery
i instalujące znaki drogowe.
Najbardziej gorąca atmosfera
panowała na północnym wjeździe na S-5, czyli węźle Radomicko. -Odbiory trwały tam do
późnego wieczora - przyznał
podczas oficjalnego otwarcia
Marek Napierała, dyrektor poznańskiego oddział GDDKiA.
Zaznaczył on jednak, że
według umowy węzeł miał
być oddany do użytku dopiero
w kwietniu przyszłego roku,
tym większe uznanie należy
się więc wykonawcy, firmy
MOTA ENGIL.
Oficjalna uroczystość oddania do użytku obwodnicy
Leszna odbyła się przy MOP
-ie Wilkowice. Obsada przez
VIPy była skromniejsza niż
miesiąc temu, gdy otwierano

krótszy o połowę odcinek
Kaczkowo-Leszno Południe
- rząd reprezentował wiceminister infrastruktury Marek
Chodkiewicz, zaś wojewodę
jego zastępczyni Marlena
Maląg. -To wspaniały prezent na 100-lecie odzyskania
niepodległości - mówiła pani
wicewojewoda.
Marek Napierała, dyrektor
GDDKiA w Poznaniu poinformował, że po otwarciu obwodnicy Leszna ekspresowa S-5 na
terenie Wielkopolski będzie
miała 110 kilometrów długości
na 160 kilometrów całości.
-Do wykonania pozostanie 50

kilometrów - mówił - odcinki
kościańskie, których realizacja
idzie bardzo sprawnie oraz
odcinek poznański, który realizowany jest z kłopotami ale
mamy nadzieję, że będzie gotowy do Bożego Narodzenia.
Kościański odcinek „Piątki”
ma być zrealizowany do końca
przyszłego roku.
-Bardzo dziękuję w imieniu
mieszkańców Leszna - mówił
prezydent Łukasz Borowiak
podkreślając, że obwodnica z
jednej strony odciąży miasto,
zwłaszcza od ruchu pojazdów
ciężarowych, z drugiej stworzy
możliwości objazdów podczas

czekających miasto dużych
inwestycji drogowych. Prezydent przypomniał też, że
wraz z ekspresówką oddany
do użytku zostaje łącznik do
ul. Wilkowickiej, dający możliwość szybszego dojazdu do
strefy przemysłowej VASA.
Inni samorządowcy: starosta
Jarosław Wawrzyniak, wójt
Święciechowy Marek Lorych
i wójt Lipna Jacek Karmiński
podkreślali, że nowa droga
otwiera też możliwości gospodarcze regionu i daje szanse na
pozyskanie inwestorów.
Radio Elka

Nie będzie śledztwa w sprawie teatru
Prokuratura nie będzie zajmowała się sprawą dotyczącą
Teatru Miejskiego w Lesznie. Chodzi o zawiadomienie
o możliwości popełnienia
przestępstwa przez Beatę
Kawkę, byłą kierownik artystyczną, które we wrześniu
złożył prezydent Łukasz
Borowiak.
Przestępstwo miało polegać
na bezprawnym nakłanianiu prezydenta do zmiany
dyrektora teatru i powołaniu na to stanowisko Beaty
Kawki- wbrew przepisom
prawa. Prezydent dołączył do

zawiadomienia oświadczenie
jednego z pracowników teatru,
który przekazał mu co Beata
Kawka miała powiedzieć na
jego temat:
„Borowiak będzie musiał
dać 400.000 złotych, żebym
go poparła w najbliższych
wyborach, podwyżkę i więcej
pieniędzy na teatr, a jak nie - to
odejdę i zrobię aferę, że jest
ch...” - prezydent przytoczył te
słowa podczas konferencji prasowej w połowie października.
Prokuratura przeprowadziła czynności wyjaśniające i
podjęła decyzję o odmowie
wszczęcia śledztwa. - Powo-

dem było stwierdzenie braku
znamion czynu zabronionego - powiedział Przemysław
Grześkowiak, prokurator rejonowy w Lesznie. Decyzja
jest nieprawomocna. Stronom
przysługuje odwołanie.
Kawka pracowała w leszczyńskim teatrze od samego
początku czyli od września
2016. W połowie maja tego
roku dyrektor Błażej Baraniak
poinformował, że stracił do
niej zaufanie, bo Kawka zaczęła działać na szkodę teatru
i dlatego zdecydował o jej
zwolnieniu. Kawka nie zgadza
się z tą decyzją i złożyła pozew

do Sądu Pracy. Niespełna dwa
tygodnie przed wyborami
samorządowymi zdradziła kulisy pracy w teatrze. Ujawniła,
że otrzymała sms od prezydenta z pytaniem, czy prawdą jest,
że zamierza żądać od niego
znacznej kwoty pieniężnej w
zamian za poparcie go w wyborach samorządowych. Jak
później wyjaśniał prezydent
była to reakcja na to czego
dowiedział się od pracownika
teatru.
Łukasz Borowiak uważa, że
trudną sytuację Teatru Miejskiego wykorzystali w kampanii wyborczej jego konkurenci.

Mural znalazł swoje miejsce
na prywatnej kamienicy w
bezpośrednim sąsiedztwie
innych malowideł. Znajduje
się on w okolicach
wiaduktu przy głównej arterii miasta, dzięki czemu jest
bardzo dobrze widoczny i od
teraz stanowi swoistą wizytówkę Leszna. Widnieje na
nim wizerunek Ignacego Paderewskiego oraz herb Polski z

Ogólnopolski protest organizuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
- Solidaryzujemy się z tą akcją
- powiedziała Radiu Elka
Karolina Weber-Leciejewska
z leszczyńskiego MOPRu.
Główne postulaty dotyczą
poprawy warunków pracy i
płacy pracowników socjalnych
w całym kraju. To między

lat 1919-1927. Autorem dzieła
jest dr. hab. Arkadiusz Marcinkowski z Wyższej Szkoły
Umiejętności Społecznych.
- Gdy będziemy tędy przejeżdżać to chociaż przez sekundę wspomnimy te wspaniałe lata odzyskiwania wolności
i niepodległości oraz pięknę
idee, które temu towarzyszyły - mówił podczas otwarcia
Piotr Jóźwiak, wiceprezydent
Leszna.
W powstanie malowidła
zaangażowanych było kilka
podmiotów - spółka ENEA,
wojewoda wielkopolski, miasto Leszno, Wyższa Szkoła
Umiejętności Społecznych,
Klub Sportowy Unia Leszno
oraz portal ,,Niepodległa”.
Radio Elka

innymi wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia podstawowego uzależnionego od
stanowiska, dodatkowy urlop
w wysokości 12 dni po trzech
latach pracy, zwiększeniu
niewaloryzowanego od 14 lat
dodatku terenowego. -Inicjatywa legislacyjna w tej sprawie
już od dwóch lat oczekuje na
rozpatrzenie - mówi Karolina
Weber-Leciejewska.
Pracownicy MOPR swój
prot est pr z eprowa d z ą w
dniach od 19 do 23 listopada,
zwłaszcza zaś 21 listopada,
kiedy przypada Dzień Pracownika Socjalnego. Karolina Weber-Leciejewska zapewnia, że
nie będzie on w żaden sposób
uderzał w klientów MOPRu
- ograniczy się do ubrania na
czarno i noszenia emblematów
informujących o akcji.
Radio Elka

W regionie pojawiły się
wilki

Ostatnio coraz częściej docierają do nas informacje,
że w lasach naszego regionu
pojawiły się wilki. Na terenie Nadleśnictwa Karczma
Borowa widziane były m.in.
w okolicach Rowu Polskiego
tj. w okolicach Henrykowa,
Tarnowej Łąki i Długiem
Starem. - Póki co nie można
mówić o dużych watahach.
Z relacji myśliwych oraz
naszej wiedzy wynika, że
jest ich około trzech – mówi
Jacek Napieralski, nadleśniczy.

Odsłonięcie muralu
Przy Al. Jana Pawła II
dokonano oficjalnego odsłonięcia muralu. Malowidło
powstało na ścianie szczytowej jednej z kamienic. To
inicjatywa kilku podmiotów
w związku ze 100. rocznicą
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Lesznie przyłączają się do ogólnopolskiego protestu tej grupy
zawodowej. Przez tydzień
– od 19 do 23 listopada –
będą przychodzić do pracy
ubrani na czarno. Zapewniają jednak przy tym, że
nie odstąpią od wykonywania swoich obowiązków.

Wilki w regionie leszczyńskim
zaczęły pojawiać się od niedawna. Póki co nie wiadomo
czy zagoszczą u nas na stałe.
Wiadomo natomiast, że obszar
żerowy jest dla nich wyjątkowo atrakcyjny.
- Żywią się one dzikami,
jeleniami, sarnami, których
na naszym terenie jest pod
dostatkiem - mówi Jacek
Napieralsk i. Nadleśniczy
zaznacza, że już wcześniej
widywane były pojedyncze
osobniki, jednak w ostatnim czasie wilki widywane
są w grupach. - Możliwe,
że zostaną u nas na stałe,
jednak nie spodziewam się
żeby były to bardzo liczne
watahy - dodaje.
Wilki widywane były również na terenie Nadleśnictwa
Włoszakowice w okolicach
Gołanic i Święciechowy. Tu z

kolei ich liczebność prawdopodobnie jest większa.
- Wczoraj rolnik poinformował nas, że w Krzycku Wielkim widział sześć wilków,
które znajdowały się dziesięć
metrów od niego. Trudno
jednak powiedzieć czy to te
same co w Lesznie. Wiadomo
natomiast, że są one coraz
częściej widywane w naszym
regionie - powiedział Radiu
Elka nadleśniczy Ryszard
Łopusiewicz.
Póki co nadleśnictwa uspakajają i nie wydają żadnych
specjalnych wytycznych.
- Nikt jednoznacznie nie
odpowie na pytanie czy wilk
może zaatakować człowieka.
Wszystko zależy od sytuacji
i od tego jak zachowuje się
zwierzę. Może być chore,
może czuć się zagrożone wyjaśnia Jacek Napieralski,
który jednocześnie uspokaja
mieszkańców.
- Jestem daleki od tego, żeby
wywoływać panikę i mówić,
że wilki są bardzo niebezpieczne. Od lat występują one
w różnych częściach naszego
kraju. Nie bójmy się wchodzić
do lasu, ale miejmy świadomość, że możemy je spotkać na
swojej drodze - dodaje.
Warto dodać, że wilki od
1998 roku są pod ścisłą ochroną na terenie całego naszego
kraju. Nie są traktowane jako
zwierzyna łowna.
Radio Elka
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Rocznica egzekucji Polaków w lasku
na Bielniku
Dnia 7 listopada uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Wolsztynie oraz Liceum Ogólnokształcącego spotkali się
przy Pomniku Bohaterów
Bielnika aby zapalić znicze
pamięci. 7 listopada 1939 roku
okupanci hitlerowscy dokonali w tym miejscu egzekucji
11 Polaków, mieszkańców
okolicznych miejscowości.
Wiązankę biało-czerwonych
kwiatów złożyli Burmistrz
Wolsztyna, p. Wojciech Lis i
zastępca Burmistrza p. Tomasz
Spiralski.

Ostatnia Sesja V kadencji

Dnia 8 listopada br. w auli
Wyższego Seminarium Duchownym w Obrze odbyła się
uroczysta sesja Rady Powiatu
Wolsztyńskiego kończąca
V kadencje. Podczas sesji

przedstawiono podsumowania pracy Rady Powiatu
Wolsztyńskiego, Zarządu oraz
wszystkich Komisji.
Na za kończenie Sta rosta
Wolsztyński Janusz Frąckowiak wraz z Przewodniczą-

cym Rady Andrzejem Witą
uroczyście podziękowali za
współpracę w kadencji 20142018 Radnym Rady Powiatu
Wolsztyńskiego, Dyrektorom
Jednostek Organizacyjnych
oraz Kierownikom Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie.

Ekologiczne warsztaty
dla młodzieży szkolnej
m Powiat Kościański
Projekt opracowało i realizowało Starostwo Powiatowe w Kościanie przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu i we
współpracy ze Związkiem
Międzygminnym „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” w
Czempiniu.
Uczestnikami warsztatów
trwających od 5 do 8 listopada byli uczniowie III
klas szkół gimnazjalnych z
powiatu. Łącznie prawie 200
osób, reprezentujących swoje
klasy. W ramach warsztatów młodzież w Związku
Międzygminnym „Centrum
Zagospodarowania Odpadów
– SELEKT” w Czempiniu
brała udział w wykładzie
edukacyjnym, a następnie
zwiedzała Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z
kompostownią w Piotrowie
Pierwszym, gdzie miała okazję przekonać się, jak wygląda proces przetwarzania
odpadów.
Projekt zakłada, że uczestnicy warsztatów uzyskaną
podczas nich wiedzą podzielą
się na lekcji wychowawczej
z koleżankami i kolegami w
swojej szkole.
W ramach realizacji przedsięwzięcia szkoła otrzymała
torbę wielokrotnego użyt-

m Nowy Tomyśl
W dniu 20.10 odbyły się 2
urodziny Galerii Posnania
w ramach których zorganizowany został konkurs
#better2gether.

m Wolsztyn

m Powiat Wolsztyński

Ultra inspirująca mama!
Każdy z nas zna i ma w swoim
życiu kogoś, kto codziennie
inspiruje, motywuje i sprawia, że wierzymy w siebie
jeszcze bardziej niż zwykle,
która ”ciągnie nas do góry”.
Zadaniem konkursowym było
przedstawienie takiej właśnie
bliskiej nam osoby.
Wśród zgłoszonych inspiracji, znalazła się mieszkanka
powiatu nowotomyskiego p.
Marzenna Perz!
Historia pani Marzenny
opisuje jej sportowe życie,
które zaczęło się od 15 roku
życia i rozpoczęło się od Karate Kyokushin, które później
przerodziło się w ogromną
pasję i zarażanie nią innych
poprzez prowadzenie zajęć dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Kobieta z niesamowicie pozytywną energią, niebywale charyzmatyczna, która zaszczepi
w każdym choć małą chęć do
uprawiania sportu. Jednak jej
życie nie zatrzymało się na
japońskich sztukach walki.
Duże chęci sprawdzenia siebie w innych dyscyplinach
sportowych zaprowadziło ją
do biegania. Mimo, że zawsze ono było obecne na jej
sportowej ścieżce, jej celem
było ukończenie dystansu
półmaratońskiego. Obecnie
ma już ich na koncie około 40,
maratonów 47.
W tym czasie, a dokładnie
7 lat temu zainspirowała i zaraziła bieganiem swoją córkę
Emilię z którą codzienny trening jest już na stałe wpisany

Odnieśliśmy spektakularną
klęskę. Władza i pieniądze w
dużych miastach pozostaną
w rękach Totalnej Targowicy.
O budowie łuku triumfalnego
Bitwy Warszawskiej możemy
zapomnieć, za to o triumfie
Stalina w postaci Pałacu
Kultury zapomnieć się nie
da. No, chyba, że zastąpi go
równie okazały meczet.

m Poznań

kańcom powiatu.
Organizatorzy programu
mają nadzieję, że podniesie
on świadomość ekologiczną mieszkańców powiatu i
ograniczy zużycie sztucznych
opakowań.

nagród podczas której zajęły
3 miejsce!\
„Zaskoczeniem dla mnie
było zaproszenie na na uroczystą dekorację. Wraz z córką
wcale nie spodziewałam się
tak wysokiego miejsca wśród
tylu ciekawych osób. Jest to
dla mnie bardzo duże wyróżnienie in cieszę się, że mój
trud włożony w codzienne
treningi został zauważony i
doceniony za co serdecznie
dziękuję. Chciałabym również złożyć gorące gratulacje
zwycięzcom gdyż ich historii
i wydarzenia w życiu były bardzo wyjątkowe i poruszające.
Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogłam uczestniczyć w tym
wydarzeniu”- komentuje Marzenna Perz.
/wielkopolskamagazyn.pl/

Obraz po polskiej bitwie

Ciekawe czy zjednoczona
prawica wyciągnie wnioski z tej porażki. Zamiast
wzorować się na Niemcach
przy zamykaniu w niedziele
sklepów (oczywiście z wyłą-

ku dla każdego ucznia. Poza
warsztatami, od 9 listopada
2018 roku w Kościanie, Śmiglu, Czempiniu, Krzywiniu
oraz Jerce, przeprowadzona
została akcja rozdawania toreb
wielokrotnego użytku miesz-

w ich życiu.
Początki nie były łatwe. p.
Marzenna poświęcała swoje
treningi na rzecz wykonywania ich ze swoją córką, którą
zapisała na pierwsze zawody.
Kilka dobrych tygodni trwały
przygotowania co zaowocowało! 5 miejsce wśród kobiet
było niesamowitym sukcesem!
Kolejne sta r ty były już
czymś nowym. Biegi uliczne
powoli zamieniały się w biegi
przełajowe, górskie i biegi
ultra- czyli te powyżej 42 km
np. 130 km w górach, 101 km
wokół masy Mount Blanc i
wiele innych. ..
Opisana historia zyskała
uznanie wśród organizatorów
konkursu i p. Marzenna wraz
z córką zostały zaproszone
na oficjalną gale wręczenia

czeniem tych monopolowych,
czyli z samym alkoholem),
lepiej byłoby wzorować się
na uregulowaniach prawnych
odnośnie do monopolów
medialnych. Niemcy u siebie
nie dopuszczają innych, prócz
własnych nadawców i wydawców. U nas dzierżą ponad
80% prasy, radia i telewizji.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie wierzy, że nie ma to
wpływu na wybory zmanipulowanych tymi mediami
Polaków.
Jakby tego było mało, bardzo
skwapliwie wprowadzamy
absurdalne, czy po prostu

destrukcyjne prawo unijne.
Czemu na przykład służy
RODO? Temu, żebyśmy się
nie znali. Obcość wobec
sąsiadów, to gwarancja, że się
nie zorganizujemy przeciwko
neokomunistom.
Walkę o uczciwość i sprawiedliwość musimy zaczynać od
początku, a tej o kulturę właściwie jeszcze na dobre nie
podjęliśmy, czas więc się za
nią wziąć. Inaczej okaże się,
że 11 listopada zamiast marszu niepodległości będziemy
mieli paradę równości.

Małgorzata Todd

Viva Seniorzy

VIVA SENIORZY, hasło dobre jak każde inne. Byłem,
zobaczyłem, zagrałem i zaśpiewałem.
Osoby w wieku 60 plus ze
środowiska harcerskiego, których działa na terenie Poznania
45 kregów harcerskiej starszyzny jest ich ok. 1000 czynnych.
Bawią się wspólnie czego
dali dowód właśnie na tych
targach. Do ich intonowania
dołączyłem i ja ze swoją mini
gitarką śpiewając jakże zacne
ponadczasowe przeboje Pod
żaglami Zawiszy, Stokrotka
rosła polna, W siną dal, Poznań
nasze miasto, Gdybym miał
gitarę, Głęboka studzienka, W
zielonym gaju, Upływa szybko
życie...
K.W

P.S.Pozdrawiam kolegę druha Napieralskiego , który umożliwił
mi wspólny występ.
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3 tygodnie do finału SZLACHETNEJ PACZKI!
Szlachetna Paczka to jeden z projektów Stowarzyszenia Wiosna,
który po raz osiemnasty w Polsce oraz po raz dwunasty w
Wielkopolsce, organizuje pomoc dla rodzin żyjących w
niezawinionej biedzie - osobom starszym, samotnym,
niepełnosprawnym.
O SZLACHETNEJ PACZCE mówimy, że jest to system pomnażania dobra, w którym
konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi – szanując go i wierząc w jego
potencjał. Nie jest to więc tylko doraźna pomoc z okazji świąt Bożego Narodzenia. Pomaga
dostrzec człowieka, jego historię, często bohaterską postawę w zmaganiu się z problemami
życia codziennego. Ukryty w niej jest przekaz "jesteś dla mnie ważny, zainteresowałem się
twoim losem i chcę ci pomóc".
17 listopada na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl otworzy się baza
z informacjami o rodzinach włączonych do Projektu. Przez trzy tygodnie każdy będzie mógł
wybrać jedną z nich i specjalnie dla niej przygotować wyjątkowy prezent. Do każdej rodziny
przypisany będzie także opiekujący się nią wolontariusz, który doradzi, jak stworzyć paczkę,
aby ta odpowiadała jej konkretnym potrzebom.
Podstawowym z kryteriów, wedle których rodziny otrzymają pomoc, jest bieda
niezawiniona, ukryta, nie rzucająca się w oczy. Dlatego właśnie, jednym z podstawowych
założeń projektu jest to, że do Paczki nie można się zgłosić. Liderzy Rejonów, pracujący w
powiatach oraz gminach, wraz z stworzonym przez siebie zespołami wolontariuszy wiele
miesięcy przed finałem nawiązywali współpracę z instytucjami oraz osobami prywatnymi,
dzięki którym wśród gąszczu potrzebujących odszukać udało się te rodziny, w przypadku
których pomoc byłaby mądra i zasadna oraz dała realny impuls do zmiany swojego życia.
Co wydarzy się w Kampanii SZLACHETNEJ PACZKI?
➢ 17 listopada. Otwarcie internetowej bazy rodzin i event „Marsz na otwarcie bazy”
w 16 miastach wojewódzkich w całej Polsce! W trakcie wydarzenia wolontariusze, muzycy,
tancerze i bębniarze oznajmią całej Polsce, że można już wybrać rodzinę i przygotować
Paczkę. Już 17 listopada marsz SZLACHETNEJ PACZKI także w Poznaniu. Startujemy o godzinie
12 z Placu Mickiewicza. Przychodzimy punktualnie, robimy dużo hałasu i maszerujemy!
➢ Czas na przygotowanie paczek.
➢ 8 – 9 grudnia. FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI – weekend cudów, w trakcie którego zjednoczy
się ponad milion Polaków - darczyńców, wolontariuszy, rodzin w potrzebie. Wspaniałej
atmosfery będzie można doświadczyć odwiedzając Magazyny SZLACHETNEJ PACZKI w ponad
800 rejonach w Polsce.
➢ Relacje z FINAŁU SZLACHETNEJ PACZKI z całej Polski w TVP i na antenie radia RMF.
➢ 10 grudnia. RADOŚĆ PO FINALE – przekazujemy szacunkowe dane o pomocy. W samym
2017 r. SZLACHETNA PACZKA połączyła ponad 800 tys. ludzi w Polsce, a łączą, szacowana
wartość pomocy wyniosła ponad 53 mln. zł!

„NIEBO W KOLORZE INDYGO – CHINY
Z DALA OD WIELKIEGO MIASTA”
m Gmina Trzciel
W październikowy wieczór
gościliśmy w naszej bibliotece podróżniczkę Annę Jaklewicz. Podróżniczka z zawodu
archeolożka, jest autorką
książek podróżniczych:„
Indonezja. Po drugiej stronie
raju”, „Niebo w kolorze
indygo”. Swoje relacje pisze
między innymi do National
Geographic TRAVELER
I Magazynu Podróżników
Tam Tam. Organizuje
również wyprawy, jako pilot
do Azji.
Druga książka opowiada o
podróży do Chin. Tematem naszego spotkania z gościem była
relacja z tej wyprawy. Chiny są
krajem 56 różnych narodowości,
bogatym i różnobarwnym pod
względem etnicznym i kulturowym. Relacja Anny Jaklewicz
dotyczyła sześciu prowincji południowych Chin. Poznaliśmy
piękne i unikatowe tradycje
ludności tubylczej, które są kultywowane i celebrowane przez
starsze oraz młode pokolenie.
Poznając poszczególne prowincje, zauważyliśmy, że każda
z nich ma swoją odrębność
kulturową. Na południu Chin
mieszka lud Dongów, można
zobaczyć tam piękne mosty
wiatru i deszczu, na których są
małe kapliczki. Te przepiękne
budowle zostały postawione metodą bez użycia gwoździ i mają
już ponad 100 lat. Mieliśmy
okazję zobaczyć Wieżę Bębnów,
której ilość poziomów dachu
musi być nieparzysta, bo to
przynosi szczęście. Chińczycy
przywiązują dużą wagę do liczb.
Liczba osiem to liczba szczęśliwa, za to liczba cztery przynosi
nieszczęście. Również kolory
symbolizujące piękne i smutne
życie są w tym kraju inne niż

u nas w Europie. Kolor biały
to znak żałoby, a kolor indygo
jest to kolor szczęścia i radości.
W wiosce Miao podróżniczka
miała okazję zobaczyć „Święto
bambusowych fletów „lusheng”.
Do święta tego przygotowują się
szczególnie mężczyźni, którzy
biorą udział w konkursie grania
na bambusowych fletach. Zwycięża ta grupa flecistów, która
gra najgłośniej. Kobiety na to
święto ubierają w piękne stroje
ludowe w kolorze indygo. W
południowo – wschodniej części
Chin leży prowincja Fujian, na
której terenie mieszka lud Hakka. Mieszkańcy tej prowincji,
poprzez różne koleje losu związane z ich historią są twórcami
okrągłych domów Tulon. Domy
te są to wielopiętrowe budowle,
które pełniły funkcje obronną.
Zostały one zbudowane z ubitej
ziemi, szerokość ich ścian wynosi 2 metry, na środku budynek
posiada okrągły dziedziniec.
W takim domu mieszka jeden
klan, który ma kilka rodzin.
Na dziedzińcu toczy się całe
życie codzienne klanu. Każda
z rodzin dostaje taką samą
ilość pomieszczeń do zamieszkania w pionie. Domy Tulon są
wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.
Kolejnym etapem podróży

było „Królestwo kobiet” Mosuo,
które leży w południowej części
Chin w prowincji Syczuan i
Junnan, wokół Jeziora Lugu.
Na terenie tym rządzą kobiety,
które podejmują wszystk ie
decyzje. Nie ma tam związków
małżeńskich, wyboru partnera
dokonuje kobieta. Nie występuje tam słowo ojciec, jest tylko
określenie wujek. Na czele klanu stoi kobieta, która zarządza
budżetem. Majątek przechodzi
tam z kobiety na kobietę. Jeżeli
chodzi o stronę kulinarną Chin,
to każda prowincja ma inne
specjały i ulubione przysmaki.
Wielobarwność pożywienia jest
ogromna, tym bardziej, że kraj
ten posiada najlepsze przyprawy
do potraw na świecie. Ciekawostką kulinarną jest przysmak
z prowincji Syczuan – suszona
świnia, która wypatroszona
i odpowiednio przyprawiona
musi leżakować od trzech do
pięciu lat. Przysmak ten leży
w pokoju seniorki klanu i jest
oznaką dostatku. Na koniec spotkania „Trzcielscy Seniorzy”,
którzy przybyli na spotkanie,
mieli wiele pytań do naszego
gościa na temat tego pięknego i
pełnego zagadek oraz tajemnic
kraju.
B.P.M.I G.W TRZCIELU
Wioletta Fabian

Jak dołączyć do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI?
● Wybierz rodzinę w potrzebie i zrób paczkę – baza rodzin dostępna będzie na
www.szlachetnapaczka.pl od 17 listopada 2018 r.
● Wpłać darowiznę korzystając z internetowego formularza na www.szlachetnapaczka.pl lub
na konto 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264 (Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Berka
Joselewicza 21, Kraków 31-03) Tytułem: Wspieram SZLACHETNĄ PACZKĘ
● Wysłać SMS o treści PACZKA na nr 75465 (5 PLN + VAT)
● Zostań Inwestorem Społecznym i daj Twojej firmie możliwość lokalnej współpracy z
rozpoznawalną marką jaką jest SZLACHETNA PACZKA.
● Zgłoś się, by zostać wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI w kolejnej edycji projektu:
www.superw.pl

AUTO - HANDEL W³adys³aw Cisak
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 79, tel (61) 44 22 832, 664 997 031
www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA – RATY – POŚREDNICTWO
czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

MARKA
AUDIQ32,0TDI
CITROENC41,6HDI
HYUNDAIIX352,0CRDI
MERCEDESML350AMGSTYLING
KIARIO1,
2I16V
OPELZAFIRA2,
0DIESEL
FORDFOCUSKOMBI1,
6TDCI
PEUGEOTBOXERCHŁODNIA2,
2DIESEL
NOWEPRZYCZEPKINOWENEPTUN,NOWEBRENDERUP

ROK CENA/PLN
2012 64.900.
00
2016 49.900.
00
2011 45.800.
00
2011 143.
000.00
2017 44.800.
00
2012 47.800.
00
2014 29.800.
00
2012 49.900.
00

PRACA

Przyjmę do pracy przy montażu okien, rolet lub do przyuczenia
na cały etat i 1/2 etatu

tel. 602 648 298 lub (61) 44 75 608

PRACA

Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka”
przejmie do pracy na stanowiska
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

Str. 8

MUZYCZNE BRZMIENIA
Felieton Wodniczaka
„Śpiewanki Wielkopolskie”

Chciałoby się strawestować
tekst jednej z popularnej
piosenki, że Trzynastego
nawet w listopadzie jest
pogodna wiosna. Listopad
jest miesiącem, w którym
odkrywamy różne kartki z kalendarza. W
Jeżyckim Centrum
Kultury w stałym
miejscu GNIEZDZIE PTAKA
odbyła się audycja
radiowa, podczas
której wspominaliśmy TYCH,
którzy odeszli w
mijającym roku. Audycja nosi tytuł LISTA
NIEOBECNYCH i emitowana będzie w internetowym
radiu PTAK.

Nieobecni, ale nadal wśród
nas...W szczególny sposob
tworzyli historię Poznania,
kreowali rzeczywistość
miasta, kontynuowali
tradycję byli mistrzami dla
swoich uczniów, tworzyli
wokół siebie niezapomnianą
atmosferę. Tego wtorkowego wieczoru wrócili do nas
we wspomnieniach swoich
bliskich i przyjaciół. Nie
odczytaliśmy ich życiorysów,
ale wspomnieliśmy w okruchu pamięci, w serdecznym
wzruszeniu, w anegdocie.
Znając ich oficjalne działania
posłuchaliśmy o ich pasjach,
nawykach, stosunku do życia. Obecność w tej zaduszkowej niemal scenerii świec,
i przy muzyce to ukłon dla
TYCH, których pożegnaliśmy w mijającym roku.
WSPOMINANI byli: wy-
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bitna skrzypaczka, jurorka
kokursów świaatowychWanda Wiłkomirska (mówił
o Niej prezes honorowy
Towarzystwa im.Henryka
Wieniawskiego, b.prezydent
Poznania Andrzej
Wituski), założyciel
i rektor Wyższej
Szkoły Umiejetości Społecznej
oraz konsul
honorowy Estonii prof. Michał
Iwaszkiewicz
(wspominał Go
prof. Jan Grad),
ppłk Tadeusz Topolewski prezes Związku
Weteranów i Rezerwistów
W.P. im. generała Franciszka Gawora( mówił o
Nim Edward Skrzypczak),
Wojciech Muller- artysta plastyk, współtwórca Festiwalu
Artystycznego Młodzieży
Akademiciej FAMA w
Świnoujściu, scenograf wielu
przestrzennych działań artystycznych, wieloletni rektor
Akadmii Sztuk Pieknych w
Poznaniu ( Jego nie tylko
artystyczne dokonania zaprezntował Witold Zakrzewski)
,piłkarz Orła Wysocko,
Ostrovii Ostrów i Lecha
Poznań Andrzej Karbowiak (
Antoni Karwacki przedstaił
Jego sylwetkę), redaktor i dyrektor poznańskigo ośrodka
Telewizji Polskiej, dyrektor
programowy TVP Polonia,
założyciel Telewizji Silesia
w Katowicach, Jarosław
Hasiński (Lesław Kuba Ciesiółka doczekał sie, aby Go
wspomnieć), Jacek Hałasik
to popularyzator gwary

poznańskiej oraz redaktor
sportowy w Radiu Merkury i
Poznań (Waldemar Kurowski
wspomniał Go jako jednego
z najważniejszych” gwarowiczów”, a Lechosław Lerczak
omówił Jego dokonania w
dziennikarstwie sportowym),
dziennikarze Barbara Sadłowska, Seweryn Biegański,
Tadeusz Golenia, Zbigniew
Kubiak,( Ich sylwetki i
zaprezentował red. Marek
Zaradniak), mistrz Polski na
żużlu, wychowanek Iskry
Ostrów Wielkopolski Tomasz
Jędrzejak ( mówił o Nim
Andrzej Eckardt), redaktor
radiowy i telewizyjny, felietonista i autor aforyzmów
Ryszard Podlewski (Stefan
Mroczkowski i córka Barbara
przedstawili Jego niebanalny
życiorys ).

Każdy z wypowiadających
się po tzw. laudacji zapalił
symboliczną świeczkę dając
też wyraz przedłużenia chociaż na chwilę przywiązanie
i zobowiązanie do pamięci o
tym, któremu poświecił kilka
minut wypowiadając sakramentalne słowa „Będziemy
Pamiętali”.Przy fortepianie zasiadł autor oprawy
muzycnej , laureat Stypendium Artystycznego miasta
Poznania w 2018 roku, Jakub
Królikowski. W artystyczny
sposób prezentowane przez
niego miniatury muzyczne
jakże komponowały się z
wypowiedziami o TYCH,
których wspominaliśmy,
wspominaliśmy, wspominaliśmy...

Krzysztof Wodniczak

Wspaniała kariera Davida
Bowiego
Od piątku w sprzedaży
jest czwarty box dokumentujący wspaniałą karierę
niezapomnianego Davida
Bowiego. Wydawnictwo
nosi tytuł „Loving The
Alien (1983 – 1988)”.
Zestaw jest następcą „Five
Years (1969 – 1973)”, „Who
Can I Be Now? (1974 – 1976)”
i „A New Career In A New
Town (1977 – 1982)”. Jego
daniem głównym będzie na
nowo wyprodukowana przez
producenta Davida - Mario
McNulty’ego - płyta „Never
Let Me Down” z 1987 roku.
Znajdą się na tej wersji nowe
partie instrumentalne Reevesa Gabrelsa (gitara), Davida Torna (gitara), Sterlinga
Campbella (perkusja), Tima
Lefebvre’a (gitara basowa), jak
również kwartet smyczkowy
w aranżacji Nico Muhly’ego
plus gościnny udział Laurie
Anderson w piosence „Shining
Star (Makin’ My Love)”.
Box przygotowano w postaci 11 CD, 15 płyt analogowych,
a także jako pliki cyfrowe. W
pudełku poza wspomnianą
„Never Let Me Down”, znajdą
się jeszcze: płyty ze wspaniałego pod względem komercyjnym okresu kariery Davida
Bowiego, tj. „Let’s Dance”,
„Tonight”, koncertowa „Glass
Spider (Live Montreal ‚87)”;
wcześniej niepublikowana płyta live „Serious Moonlight”;
zestaw remiksów „Dance”
plus kompilacja remiksów, alternatywnych wersji, stron B, a
także utworów z soundtracków
„Re:Call 4”.
Koncertówka „Serious Moonlight” została zarejestrowana w 1983 roku w Montrealu,
a za brzmienie oryginału od-

30 października odbyła się
premiera najnowszej płyty Teatru Muzycznego w Poznaniu
„Śpiewanki Wielkopolskie”.
Krążek stanowi piękną pamiątkę tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości
i zwycięskiego Powstania
Wielkopolskiego. Nagranie
zostało zarejestrowane w dniu
22 czerwca 2018 r. podczas
koncertu upamiętniającego
100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz 1050-lecia
biskupstwa poznańskiego.
Tego dnia blisko 20 000 osób

zebrało się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, aby wysłuchać utworów związanych
z powstaniem i tradycją niepodległościową, zakorzenioną
w Wielkopolsce. Utworów
można posłuchać w nowych
aranżacjach Radosława Matei
oraz Michała Łaszewicza,
który był kierownikiem muzycznym koncertu. W wydarzeniu wzięli udział soliści i
orkiestra Teatru Muzycznego
w Poznaniu, Chór Akademicki
UAM oraz zaproszeni goście,
a publiczność włączyła się we
wspólne śpiewanie. Na płycie
znajdują się takie utwory jak:
„Wojenko, wojenko, cóżeś ty

za pani”, „Marsylianka Wielkopolska”, „Gdy szedłem raz
od warty” czy „Wśród nocnej
ciszy pod Lwowem”. Płyta w
cenie 15 zł dostępna jest w
kasie Teatru Muzycznego, na
www.teatr-muzyczny.poznan.
pl oraz w Centrum Informacji
Miejskiej. Sponsorem płyty
jest Fundacja Rozwoju Miasta
Poznania. Partnerami wydawnictwa są: Archidiecezja
Poznańska, Fundacja Zakłady
Kórnickie, Instytut Pamięci
Narodowej i Wydawnictwo
Miejskie Posnania. Patronat
medialny objęli: TVP 3 Poznań, IKS oraz Radio Poznań.
K.W.

Tenor zaśpiewał dla Złotych Hipolitów
Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego ma w swoich
szeregach oddanych animatorów kultury i sztuki
wysokiej. Podczas Gali wręczania swoich znaczących
nagród zawsze w program
wplata akcenty muzyczne
budzące w melomanach
ożywienie.
Tak było i tym razem w Auli
Lubra ńsk iego UA M k ie dy przy wręczaniu Złotych
Hipolitów finał należał do
wybitnego tenora młodego
pokolenia Dionizego Wincentego Płaczkowskiego. Nie
słyszałem na żywo Dionizego
bodaj dwadzieścia lat dlatego
z oczekiwaniem i wzmocnioną uwagą przyjąłem wokalno - muzyczną prezentację
duetu Płaczkowski - Alicja
Kosznik przy fortepianie.
A złożyły się na ten niepowtarzalny nimi recital kompozycje Gaetano Pennino
pieśń neapolitańska Pecche,
Giacomo Puccini Canzonetta
Sole e Amore oraz Ernesto de
Curtis pieśń neapolitańska Tu
ca Nun Chiagne.
Te wykonania były wręcz
zjawiskowe. Dionizy Wincenty Płaczkowski przykuwa
uwagę od pierwszych dźwięków, prawie od pierwszego
oddechu zrównoważonego na
przeponie. Mimo że posiada
umiejętności wykraczające
poza typowe belcanto nie epa-

tuje swą wieloróżnorodnością,
a skupia się na intonacji swobodnym odczytywaniu zapisu
nutowego, bez uszczerbku wokalnego, acz dostrzec można
wędrówki po różnych skalach.
Przekaz jaki nam zaserwował pozwolił nas jednocześnie
zabrać do świata piękna i
delikatności, do zakamarków
naszej muzycznej duszy. To
taka podróż w głąb siebie ze
wspaniałym przewodnikiem,
nadzwyczajnym cicerone w
roli głównej Dionizy Wincenty
Płaczkowski.
Te dwie pieśni neapolitań-

skie przypomniały mi, że
podobne songi nagrał i wydał
na Longplayu Elvis Presley.
Podpowiedź od suflera Wodniczaka, żeby ten wspaniały poznański tenor przebywający na
obczyźnie w Warszawie próbował sięgnąć po popularne
pieśni z owego presleyowskiego longplaya. W ten sposób
poszerzy swój repertuar, który
stanie się na tyle uniwersalny,
że da mu większe możliwości
koncertowania.

Krzysztof Wodniczak
autor tekstu Krzysztof Wodniczak
zdjęcie Hieronim Dymalski

Kolejna edycja festiwalu
„Wyścig Jaszczurów”

powiadał Bob Clearmountain.
Okładka to dzieło Denisa
O’Regana.
Inną perełką jest też płyta
live „Glass Spider (Live Montreal ‚87)”, po raz pierwszy
dostępna na winylu, dokumentująca niesamowite tournée
Davida, na którym koncerty
były połączeniem teatru, muzyki, wizualizacji.
Box uzupełniają „Re:Call
4” i „Dance”. Na pierwszym z
tytułów znajdziemy, chociażby
piosenki z filmów „Labyrinth”, „Absolute Beginners”
i „When The Wind Blows”. Z
kolei „Dance” to 12 remiksów.
Ta pozycja również po raz
pierwszy ukaże się na winylu.

Fizyczne zestawy będą bogatsze o 128- (CD) i 84-stronicową książeczkę (LP), w
której znajdą się rzadkie i
niepublikowane zdjęcia artysty
autorstwa Denisa O’Regana,
Grega Gormana, Herba Rittsa
i innych, wywiady, techniczne komentarz producentów/
inżynierów dźwięku, Nile’a
Rodgersa, Hugha Padghama,
Mario McNulty’ego, Justina
Shirley-Smitha.
W boxie CD znajdziemy też
mini-winylowe reprodukcje
płyt. Kompakty będą w kolorze złotym. Analogi są wytłoczone na 180-gramowych płytach i mają audiofilską jakość.
Krzysztof Wodniczak

Czas biegnie szybko – jeszcze
nie tak dawno rozdane zostały
nagrody na koniec VIII edycji
festiwalu, a tu za pasem edycja IX Festiwalu Niezależnej
Twórczości Filmowej Osób
Dojrzałych „Wyścig Jaszczurów”. To już 6 grudnia br. o
godz 9:00 przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu, w sali
Teatru „Scena Na Piętrze”. W
tym terminie odbędzie się pięciogodzinny przegląd filmów
konkursowych, a następnie
gala finałowa, podczas której
wręczone zostaną nagrody.
Organizatorzy festiwalu Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów
Kultury PTAAAK zapraszają
wszystkich twórców-filmowców i autorów fotografii do
nadsyłania wartościowych
prac. Termin przyjmowania
filmów i fotografii upłynie 30
listopada 2018 r. o godz. 24:00.
W tym terminie dzieło musi
być dostarczone do odpowiedniej komisji festiwalowej, które to komisje ocenią spełnienie
kryteriów regulaminowych i

zakwalifikują do oceny publiczności, podczas przeglądu
w dniu 6 grudnia.
Zgłoszenie prac powinno
zawierać Kartę zgłoszenia
filmu
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/573647582826791/photos/pcb.746297265561821/748
263202031894/?type=3&theater
lub Kartę zgłoszenia fotografii
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/573647582826791/photos/pcb.746297265561821/748
263172031897/?type=3&theater
O rga n i z a t o r z y fe st iwa lu
uprzejmie proszą o nadsyłanie prac na płytach DVD lub
na pendrivach, jednocześnie
zastrzegają, iż nośniki nie będą
zwracane, gdyż stanowić będą
materiały archiwalne.
Jak co roku, warto przypomnieć iż warunkiem zasadniczym jest granica wieku dla

twórcy dzieła. Jest to wiek od
60 lat wzwyż. Jeżeli dzieło
przygotował zespół twórców,
to co najmniej jeden z twórców
musi mieć skończone 60 lat.
W roku ubiegłym wprowadzono możliwość nakręcenia
krótkiego filmu za pomocą
smartfonu. Są one coraz bardziej popularne, a filmowanie
za pomocą tego urządzenia jest
bardziej dostępne dla niemal
każdego użytkownika.
Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych, to z pewnością nie
jest impreza z pierwszych
stron gazet. Nie znaczy to
jednak, że nie spełnia oczekiwań seniorów – artystów, osób
wrażliwych na otaczające nas
zjawiska społeczne. Wypełnia
w ten sposób niszę artystyczną
i z pewnością jest potrzebny.
Wkrótce więcej szczegółów
o IX edycji festiwalu podczas
konferencji prasowej. O terminie konferencji organizatorzy poinformują w osobnym
komunikacie. Serdecznie zapraszamy.
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SENIORZY NA FALI

Wywiad z Krzysztofem Wodniczakiem
o pracy w Radzie Seniorów

Zakończyła sie trzecia kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. O jej
osiągnięciach mówiono podczas wyjazdowej sesji, gdzie
starano się podsumować
4 lata pracując dla dobra
seniorów. Czy ona się wyróżniała w stosunku do drugiej
kadencji, której Pan byl
przewodniczacym?
Nie można porównywać tych
kadencji. My działaliśmy w innym czasie kiedy władze miasta Poznania były mniej przychylne seniorom, mieliśmy
ograniczony statut i naszą rolą
było li tylko „podpowiadanie”,
które to sugestie nie zawsze
były wysłuchane. III kadencja
MRS była autorską, nie posiadaliśmy funkcji wykonawczej,
tylko inicjatywną, ale wydaje
sie, że w miare efektywnie wykorzystano dany Radzie czas.
Druga kwestia w zakresie
pracy na rzecz senioralnego
środowiska to nastąpiła skuteczna konsolidacja medialna. Uruchomiono stronę mrs.
poznan.pl, którą już obejrzało
ok.300 tysiecy użytkowników, redagowany jest 4 stronicowy dodatek w bezpłatnym miesięczniku POZnań
AS czyli Aktywny Senior, w
dwutygodniku POWIATY
GMINY wspólnie z klubem
Dziennikarzy Obywatelskich,aktywnym piszacym i fotografującym jest Pan redaktor
- redagowana jest kolumna
Seniorzy na fali, jest także dobra współpraca z poznańskimi
mediami papierownymi i internetowymi. Dzięki temu tematy
senioralne łatwiej przedostają
się do portali społecznościowych. Utworzono e platformę

edukacyjną Wielkopolski e
Senior.
To wszystko ma także nie
tylko walor poznawczy, ale
i twórczy. Twórczość artystyczna tak bliska od pół
wieku Panu, jest jednym z
wielu istotnych narzędzi,
które pozwalają osobom
starszym na pełniejszą integrację społeczną.
W życiu seniora hobby, pasja
i możliwość rozwijania na
pełniejszą integrację społeczną to ważny przyczynek do
pogłębionej analizy. Rozwijanie własnych zainteresowań
stanowią niejednokrotnie sens
ich życia. Twórczość pozwala
aktywnie uczestniczyć w sposób niewymuszony, dobrowolny podejmować ten twórczy
wysiłek. Dlatego też wspólnie
z Polskim Towarzystwem Artystów, Autorów, Animatorów
Kultury PTAAAK stworzyłem
Festiwal Twórczości Filmowej
Osób Dojrzałych 60 Plus pod
nazwą Wyścig Jaszczurów,
który w tym roku odbędzie sie
po raz dziewiąty. Mogę też wymienić moje autorskie projety
m.inn. Senioralne Spotkania z
Muzyką, koncerty wyjazdowe
w ramach festiwalu Akademia
Gitary, cykl Lista Nieobecnych
przypominających zmarłych
piosenkarzy ( Louisa Armstronga, Annę German, Irenę
Jarocką, Krzysztofa Klenczo-

„

Twórczość pozwala aktywnie uczestniczyć w
sposób niewymuszony,
dobrowolny podejmować ten twórczy wysiłek

na, Elvisa Presleya, Czesława
Niemena Wydrzyckiego, Boba
Marleya). Ważnym projektem
dla wyrobionych melomanów
są koncerty POSNANIA SOUND.
POSNANIA SOUND brzmi
t ajem n iczo. Pozna ń sk ie
brzmienia, ale już brzmi
swojsko, ale co to takiego?
Najwyższa pora dać chociaż
zarys tego, co było wyróżnikiem poznańskiej sceny
muzycznej, czyli EL Muzyki
(określenie wymyślone przez
poznaniaka Marka Bilińskiego
i Czesława Niemena). 29 września 1988 roku w Poznaniu
zarejestrowano Stowarzyszenie Muzyki Elektronicznej.
Prezesem honorowym zgodził
się zostać Czesław Niemen
Wydrzycki. EL Muzyka sekwencjonalna, wariacyjna, jest

szczególnie predestynowana
do tego, by wyrazić elan vital -pęd życia. Progresywny
rock dał jej zamiłowanie do
rozbudowanych suit, technologicznego filozofowania,
podróży w wyobrażone światy
albo w głąb własnych fantazji.
Niekiedy z muzyki użytecznej
wzięło się ilustracyjne traktowanie tematów i opisowe
tytuły kierujące słuchacza w
stronę określonych obrazów
i emocji. Minęły lata, blisko
trzy dekady, koniunktura na
EL muzykę nieco zmalała, ale
.muzycy - Romuald Andrzejewski, Grzegorz Stróżniak,
Ryszard Kniat, Zbigniew Łowżył, Krzysztof Jarmużek,
Piotr Wiza, Krzysztof Kacperski, Bolesław Gryczyński,
Marek Manowski, Andrzej
Karpiński, Wojciech Szopka
pozostali jej wierni. Bo EL
muzyka DZISIAJ na nowo
rezonuje, a jej koryfeusze
potrafili stworzyć pewien bastion muzyczny wyróżniający
się na tle innych środowisk i
ośrodków. Skojarzyli bowiem
ze sobą różnorodne „silniki
dźwiękowe”, współpracujące
ze sobą oraz nowe, interakcyjne funkcje, które odzwierciedlają naturalny sposób gry
konkretnego instrumentu. Co
najważniejsze, ta tendencja
stanowi niewyczerpany zbiór
spektakularnych odniesień.
Potrafi „skusić” i ładną melodią, ale i zaskoczyć zupełnie
współczesną, na poły eksperymentalną partią solową
syntezatora czy psychodelicznym „skokiem w bok” innego
instrumentu, a nawet w innym
metrum, co prowadzi do nie
bagatelnych rozwiązań. Senne
słodko - gorzkie wizje, w któ-

rych nostalgiczne wspomnienia przeszłości mieszają się
z doświadczeniami codzienności- na wyższym poziomie
- tu i teraz. Taka otwartość na
różne brzmieniowe nowalijki
charakteryzuje współczesną
scenę EL Muzyki. Takie powinno być credo tego się
trzymajmy jako status quo
szeroko pojmowanej muzyki
elektronicznej.
Melomani poznańscy jeżeli

„

Życie artystyczne Poznania w pełni zasługuje na określenie patriotyzm lokalny. I tego się
trzymajmy, ...
dowiecie się o planowanych
koncertach EL Muzyki to bez
oporu dajcie się zabrać na
muzyczną ucztę przyprawiona
solidną dawką bitów zarówno
tych „retro” i współczesnych,
bo jest miejsce także na nową
elektronikę .Melodie snują się
na pograniczu jawy i snu oraz
czystych przestrzeni brzmieniowych, wydestylowanych
na poziomie grawitacji ,gdzie
mogą ci muzycy eksplotować
nową przestrzeń muzyczną.
Różnorakimi formami ekspresji wyrażają oni w kompozycjach czynią sztukę czystą ukazującą na niezwykłe piękno.
Chętnie goszczą przyszłość,
jak i jej chwalebna przeszłość,niby nostalgie z dodatkiem
retro. Opisana powyżej część
teoretyczna, lub teoretyzująca
stanowi wstęp do modelowego
wręcz określenia POSNANIA
SOUND, czyli Poznańskie
brzmienia. Szkoda, że la-
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tach prosperity zaniedbano
to określenie, nie znalazł się
żaden teoretyk w Poznaniu,
aby ten termin w należyty
sposób wypromować. Przecież
muzyka ilustracyjna, jako
forma muzyki przestrzennej,
żyje swoim życiem nie tylko
w spektaklach teatralnych czy
obrazach filmowych. Obecnie
odbywają się liczne koncerty
muzyki filmowej cieszące się
wśród słuchaczy dużym, a
nawet bardzo wielkim powodzeniem. Może po 30. latach i
aktywności niektórych z wymienionych wyżej muzyków
uda się wprowadzić do leksykonu konwencji stylistycznych
to brzmienie, w sposób niekonwencjonalny, po trosze nawet
improwizacyjny, ale mające
swój „ matecznik” w Grodzie
Przemysła. Zacznie się era
EL muzyki i POSANANIA
SOUND. Dzięki niej można
częściej eksploatować nową
przestrzeń muzyczną.
Termin ten można i trzeba
lansować „od zaraz”, takie
klubowe koncerty są już zorganizowane z udziałem duetu
muzyk - aktor (np. Romuald Andrzejewski - Janusz
Andrzejewski, Piotr Wiza
- Marek Kupiś, Marek Manowski - Aleksander Machalica,
Grzegorz Stróżniak - Michał
Grudziński), są dobrą uwerturą do wspierania lokalnego
brzmienia oraz niekwestionowanego 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: Roman Szymański

Niosą pomoc rodzinom i dzieciom krzywdzonym przez złe prawo
że musimy stworzyć skutecznie międzynarodowe przepisy,
które:

Każdego dnia prawnicy
Ordo Iuris niosą skuteczną
pomoc rodzinom i dzieciom
krzywdzonym przez złe
prawo. Dostrzegając, że
główne źródło patologii,
jakie zwalczamy na salach
sądowych, leży na poziomie międzynarodowym,
przygotowaliśmy Konwencję o Prawach Rodziny. To
realna przeciwwaga dla
genderowej „konwencji
przemocowej” i wynikających z niej norm, które
uderzają w małżeństwo i
rodzinę.
Z ogromną satysfakcją pragnę
poinformować, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie przedstawiło
swój komentarz oraz wyraziło
zainteresowanie projektem
wskazując, że „mógłby on
stanowić ważny instrument
prawa międzynarodowego w
zakresie ochrony praw rodziny
i jej członków”. Wyrazy uznania i poparcia dla Konwencji o
Prawach Rodziny docierają do
nas także z wielu stron Europy,
w tym od włoskiego ministra
rodziny Lorenzo Fontany.
Bronimy Rodziny
Projekt Konwencji o Prawach
Rodziny zaprezentowaliśmy
już w Warszawie, w Parlamencie Europejsk im oraz
na konferencji OBWE. W
ubiegłym tygodniu miałem
okazję rozmawiać o nim z
politykami wielu krajów podczas konferencji w rumuńskim
parlamencie w Bukareszcie.

będą chronić całe rodziny,
w tym kobiety i nienarodzone
dzieci, przed przemocą,
a przeciwstawią się krzywdzie
rodziców i dzieci rozłączanych bezdusznymi decyzjami
urzędników,
a zatrzymają destrukcję małżeństwa i powstrzymają polityczne lobby LGBT,
a zakończą dyskryminację
rodzin wielodzietnych i niepracujących zawodowo matek,
a nie pozwolą na szkolną
indoktrynację i seksualizację
dzieci.
Pozytywny program obrony rodziny jest potrzebny
nie tylko Polsce, ale także
14 państwom Europy, które
wciąż opierają się naciskom
na ratyfikację antyrodzinnej,
genderowej Konwencji stambulskiej. Podobnie jak Polska,
w imieniu której Konwencję
stambulską ratyfikował ówczesny prezydent Bronisław
Komorowski, potrzebują one
mocnych argumentów, by wyrwać rodziny i dzieci z kręgu
oddziaływania szkodliwej
ideologii gender.
a

W najbliższy poniedziałek
dr Tymoteusz Zych na zaproszenie francuskich posłów
przedstawi projekt konwencji
w paryskim Pałacu Burbonów,
siedzibie Zgromadzenia Narodowego Francji. Zostaliśmy też
zaproszeni do zaprezentowania
jej podczas kongresu chorwackich organizacji konserwatywnych w Zagrzebiu oraz
na konferencji w Bratysławie.
Przez ostatnie dziesięciolecia grupy neomarksistowskie
były niestety skuteczne w
narzucaniu swojej ideologii instytucjom międzynarodowym.
Obserwując ich strategię, wiemy, że skuteczny impuls do
zmiany prawa międzynarodowego musi wyjść od niezależnych organizacji eksperckich,
które będą wywierać presję
na urzędników i polityków.

Dlatego zależy nam w pierwszym rzędzie na współpracy z
organizacjami podobnymi do
naszej. Wsparcie projektu konwencji zadeklarowały liczne
prorodzinne organizacje z Węgier, Bułgarii, Czech, Estonii,
Niemiec, Norwegii, Łotwy,
Serbii i innych części Europy.
Podczas rozmów z nimi
słyszymy wyrazy zdziwienia,
że wcześniej nikt nie zaproponował podobnego dokumentu,
który stanowiłby pozytywną
alternatywę dla narzucanej
przez instytucje międzynarodowe lewicowej ideologii.
Pozytywny program Konwencji o Prawach Rodziny
Gdy wraz z marszałkiem Markiem Jurkiem rozpoczynaliśmy prace nad Konwencją o
Prawach Rodziny wiedziałem,

Badania i nauka stoją po
stronie rodziny
Liczne badania przemawiają za
odrzuceniem ideologii gender
i przyjęciem Konwencji o Prawach Rodziny. Agencja Praw
Podstawowych UE ustaliła,
że nasza Ojczyzna jest najbezpieczniejszym dla kobiet

krajem Europy. W krajach,
które od lat wdrażają politykę
genderową, odsetek kobiet
doświadczających przemocy
jest dwuipółkrotnie wyższy
niż w Polsce. Podobne wyniki
dało badanie przeprowadzone
przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju.
Koniec genderowej rewolucji w Europie?
Skala zainteresowania Konwencją o Prawach Rodziny
jest większa niż się spodziewaliśmy. Niewykluczone, że
dzieje się tak, ponieważ dobrze
zidentyfikowaliśmy nastroje
wśród europejskich polityków
i prawników. Wielu zwraca
się w stronę tradycyjnych wartości, dostrzegając potencjał
drzemiący w silnej rodzinie. W
ostatnich miesiącach słowacki
rząd odważnie odmówił ratyfikacji konwencji genderowej,
a bułgarski sąd konstytucyjny
uznał konwencyjną ideologię
gender za sprzeczną z konstytucją. Natomiast świadomy zagrożenia ideologią gender rząd
Victora Orbana zlikwidował
studia gender na węgierskich
uczelniach wyższych. Eksperci
uznali bowiem, że uczelnie nie
mogą być miejscem budowania
sprzecznej z nauką ideologii.
Realny scenariusz
Mało kto dziś pamięta, że Polacy byli autorami Konwencji
o prawach dziecka, podpisanej
do dzisiaj przez wszystkie państwa świata. Wiem, że również
idea Konwencji o Prawach Rodziny to realny scenariusz bu-

dowy wspólnej platformy dla
wszystkich państw wiernych
podstawowym wartościom
naszej cywilizacji.
Aby ten program się ziścił, musimy dalej prowadzić
międzynarodową ofensywę w
obronie małżeństwa, rodziny i
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Inaczej niż rzecznicy lewicowych ideologii,
nie mamy za sobą wsparcia
międzynarodowych grantów i
ponadnarodowych instytucji.
Tylko dzięki wsparciu takich
osób jak Pan będziemy nadal
robić wszystko, by bezpieczeństwo polskich rodzin zostało
zabezpieczone na najwyższym
prawnym poziomie – w postaci
przygotowanej przez ekspertów Ordo Iuris Konwencji o
Prawach Rodziny.
Jerzy A.Kwasniewski

P.S. Akcja środowisk LGBT w
szkołach „Tęczowy Piątek” to
tylko jedno z wielu zagrożeń
dla rodziny, przeciwko którym
może ochronić nas Konwencja
o Prawach Rodziny. Przypomnę, że Ordo Iuris zainicjowało drugi etap akcji „Chrońmy
Dzieci!”, której celem jest
obrona prawa rodziców do
wychowania dzieci w zgodzie
z własnymi przekonaniami i
ochrony uczniów przed destrukcyjnym działaniem organizacji promujących w szkołach ideologię gender. Nasi
prawnicy podejmą interwencję
w przypadku nadużyć, dlatego
bardzo proszę o informowanie
nas o problemach, pisząc na
adres: dzieci@ordoiuris.pl.
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Wyjazd studyjny do Brukseli Forum Polityki Zagranicznej
W dniach 15-19 października
2018 roku na zaproszenie
Pana Posła Andrzeja Grzyba,
Parlament Europejski w Brukseli odwiedziła grupa studyjna.
Uczestnikami wyjazdu były
władze dziekańskie, pracownicy oraz studenci Wyższej
Szkoły Bankowej z Poznania,
laureaci konkursów artystycznych oraz naukowych, a także
sportowcy osiągający sukcesy
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu ogólnopolskim.
Bruksela w pierwszym dniu
miło zaskoczyła uczestników
piękną pogodą. Korzystając ze
sprzyjających warunków mogliśmy zobaczyć najważniejsze zabytki tego miasta. Drugiego dnia udaliśmy się nad
Morze Północne do Ostendy,
a wracając mogliśmy zwiedzić
urokliwe belgijskie miasteczko Brugię. Po całodniowym
zwiedzaniu wieczór uświetniły nam występy muzyczne
uczestników.
Kulminacyjnym punktem
wyjazdu studyjnego była wizyta w Parlamencie Europejskim. Po pamiątkowym
wspólnym zdjęciu z posłem
Andrzejem Grzybem, grupa wysłuchała wykładu na
temat funkcjonowania Unii
Europejskiej i jej instytucji
. Kolejnym punktem było
zwiedzenie Galerii Sali Plenarnej. Po wspólnym lunchu
w Parlamencie Europejskim
wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski.

7 listopada w Warszawie
odbyła się XVI edycja organizowanego przez Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, Forum Polityki
Zagranicznej. Tematem tegorocznego spotkania była
„Polska w świecie w stulecie
odzyskania niepodległości”, a w śród uczestników
przedstawiciele poselskich
klubów parlamentarnych
oraz eksperci z zakresu
polityki zagranicznej. W
wydarzeniu udział wziął
Poseł Andrzej Grzyb,
który reprezentował Polskie
Stronnictwo Ludowe.

Uczestnicy w czasie tej
wizyty zobaczyli miasto, w
którym ,,bije serce Europy’’, a
także zapoznali się z funkcjonowaniem Parlamentu Euro-

pejskiego w praktyce. Grupa
podsumowała nasz wyjazd
jako niesamowitą przygodę,
która przyniosła im wiele
pozytywnych wrażeń.

„Reakcja UE na kryzys wolności
religijnej na świecie”
Brak poszanowania dla
prawa człowieka i fundamentalnej wolności,
jaką jest wolność religii i
wyznania narasta stając się
zarzewiem coraz liczniejszych konfliktów i napięć
na świecie Zjawisko to doprowadza często do otwartych konfliktów zbrojnych i
wojen. Co zrobić żeby było
lepiej?
5 listopada w Parlamencie Europejskim, odbyła się debata z
przedstawicielami organizacji
religijnych i humanistycznych
oraz przedstawicielami instytucji UE, którzy przedstawili
swoje poglądy i doświadczenia oraz szukali rozwiązania
istniejących problemów.
Inicjatorem i organizatorem
spotkania był poseł Andrzej
Grzyb – sprawozdawca PE
do raportu “Wytyczne UE
i mandat Specjalnego Wysłannika UE ws promocji
wolności religii i wyznania
poza UE” nad którym trwają
aktualnie prace w Podkomisji
Praw Człowieka (DROI). W
debacie „Odpowiedź UE na
kryzys wolności religijnej”
udział wzięli m.in. Specjalny
Wysłannik UE ds. Wolności
Religi i Przekonań Ján Figeľ,
Wiceprzewodnicząca PE ds.
Dialogu Międzywyznaniowego Mairead McGuinness,
Przedstawiciele Katolickiej
Komisji Konferencji Biskupów
Unii Europejskiej (COMECE),
Konferencji Kościołów Europejskich tradycji Ortodoksyjnej, Protestanckiej i Anglikańskiej (CEC), Kościoła Jezusa
Chrystusa Świętych w Dniach
Ostatnich, Europejskiego Stowarzyszenia Żydowskiego,

Prelegenci podkreślali, że
tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Wydarzenie to wpisuje
się w obchody upamiętnienia
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Postawiono pytania dotyczące tradycji politycznych, idei, oraz
wartości, które powinny być
priorytetem w kształtowaniu
polityki zagranicznej. Poseł
Andrzej Grzyb podkreślił, że
mamy katalog ojców założycieli naszej niepodległości.
Nadrzędnymi celami, które
przyświecały im w działaniu
była wolność i niezależność
Polski, budowane w oparciu
o prawo międzynarodowe.
Państwo, które po połączeniu
z trzech znacząco zróżnicowanych części, potrafiło się zjednoczyć i walczyć
o niepodległość. Poczucie
wspólnoty pozwoliło obywatelom zbudować wolny kraj.
W swoim wystąpieniu Poseł
Grzyb przybliżył historie naszej państwowości. Podkreślił
on jak ważne jest członkostwo Polski w organizacjach
międzynarodowych. – Umiejętność zachowania własnej
tożsamości, funkcjonowania
instytucji demokratycznych,
a także respektowania prawa
międzynarodowego pozwala
nam wzmacniać pozycję Polski na arenie międzynarodowej – mówił poseł.
Druga część debaty dotyczyła postaci, których działalność powinna stanowić źródło
inspiracji w kształtowaniu i
prowadzeniu polskiej polityki
zagranicznej. Poseł Andrzej
Grzyb wskazał, że lista tych

osób jest bardzo długa. Proces
tworzenia niepodległości to
działanie wielu ojców założycieli, którzy potrafili ze
sobą współpracować. Jeżeli
jednak mielibyśmy wymienić
trzy osoby, które niewątpliwie
można nazwać autorytetami to
Wincenty Witos, Jan Paweł II
i Zbigniew Brzeziński. To postacie, które wpisały się w historie polskiej państwowości.
Ost at n i pa nel dysk usji
skupiał się na pytaniu o najważniejsze aspekty sytuacji
międzynarodowej Polski tuż
po odzyskaniu niepodległości i sto lat później. Poseł
podkreślił, że podstawowym
wa r unk iem funkcjonowania niepodległego państwa

zarówno 100 lat temu jak i
teraz jest jego bezpieczeństwo.
Mimo upływu lat pozostaje
to warunkiem sine qua non.
Naszym priorytetem powinien
być konsensus we wzajemnych relacjach, a nadrzędnymi
wartościami były i są prawa i
wolności człowieka.
Jak w poprzednich latach
liczę na ciekawą dyskusję. Z
dumą będę reprezentował @
nowePSL Myślę, że z powodzeniem można … a raczej
trzeba, dobrze „Polsce – służyć, być wiernym Ojczyźnie
mej, Rzeczpospolitej Polskiej,
a Europę – tworzyć i świat –
rozumieć”
Andrzej Grzyb

Europejczycy mają dość SMOGU
Sektor publiczny potrzebuje czystych, energooszczędnych autobusów, ciężarówek
i samochodów dostawczych,
a Europejski przemysł
długofalowego impulsu
innowacyjnego.

Europejskiej Rady Ulemów
Marokańskich, Międzynarodowej Społeczności Bahaitów,
Międzynarodowej Unii Humanistów i Etyków (IHEU),
Sojuszu w Obronie Wolności
(ADF) Grupy ds. Dialogu
Międzykulturowego i Międzyreligijnego Europejskiej Partii
Ludowej;
Jako sprawozdawca PE poseł Andrzej Grzyb prowadzi

obecnie negocjacje z przedstawicielami frakcji politycznych
w PE ws. poprawek złożonych
do zaprezentowanego w lipcu
przez niego projektu sprawozdania. Kalendarz prac zakłada
przyjęcie raportu na poziomie
Komisji Sprawa Zagranicznych PE 21 listopada, po czym
dokument będzie poddany pod
głosowanie na sesji planarnej
w styczniu 2019.

“60% emisji, które tworzą
smog pochodzą z transportu. Musimy z tym walczyć.
Szczególnie sektor publiczny,
na szczeblu samorządów i
regionalnym, powinien dać
dobry przykład, kupując nisko
i zeroemisyjne samochody”
– podkreśla poseł Andrzej
Grzyb, autor przyjętej dziś w
Parlamencie Europejskim dyrektywy o wspieraniu czystych
pojazdów.
Jej celem jest promocja
pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym walka z
zanieczyszczeniami powietrza
w miastach. Proponowane w
dokumencie zmiany zobowiązują jednostki administracji
państwowej i samorządowej,
do tego by część kupowanych
przez nie pojazdów lub zamawianych usług, przede wszystkim w transporcie publicznym,

była nisko lub zeroemisyjna.
Dyrektywa dotyczy głównie
zakupów autobusów, ciężarówek, samochodów dostawczych, ale także samochodów
osobowych.
Dla każdego kraju członkowskiego UE wyznaczony
został cel dopasowany do
poziomu jego zamożności.
Dzięki staraniom posła Andrzeja Grzyba, nowe przepisy
pozwalają również na większą
elastyczność w kwestii doboru
energii napędzających pojazdy
uznawane za czyste. Obok
priorytetowo traktowanych
elektryczności czy wodoru, są
nimi na przykład LPG i biopaliwa, w tym biogaz.
„To pozwoli na promocje
czystego transportu, wesprze
rozwój nowych technologii takich jak samochody elektryczne lub samochody napędzane
paliwami alternatywnymi a
poprzez to pozwoli osiągnąć
cele klimatyczne uzgodnione
w porozumieniu paryskim” –
podkreśla Andrzej Grzyb.
W dzisiejszym głosowaniu
Grupa Europejskiej Partii
Ludowej poparła również po-

prawkę posła Andrzeja Grzyba
wprowadzającą mechanizmy
pozwalające na lepszą ochronę
europejskich producentów aut.
„Przetargi organizowane w
celu zakupu czystych pojazdów zaliczane jako realizacja
celów dyrektywy, powinny
być otwarte dla firm spoza
UE, jedynie w przypadku, gdy
państwa, z których pochodzą
dopuszczają na równych zasadach do przetargów firmy
z UE. Taki zapis sprzyja wyrównywaniu zasad międzynarodowej konkurencji, wspiera
Europejskie miejsca pracy
oraz rozwój technologiczny
w UE” – podkreśla Andrzej
Grzyb, ubolewając, że mimo
poparcia największej frakcji
zapis ten nie znalazł poparcia
większości na tym etapie prac
nad dyrektywą.
Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim swoje
stanowisko musi przyjąć Rada,
po czym obędą się negocjację
międzyinstytucjonalne. Przyjęcie ostatecznego kształtu
dyrektywy przewidywane jest
na luty 2019.
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Teraz jako Opiekunka Seniorów
w Niemczech zarobisz więcej!
Jesienno-zimowe kontrakty z
atrakcyjną świąteczną premią
Zapisz się bezpłatny kurs od podstaw!

tel. 506 289 113
ul. Głogowska 31/33, Poznań

www.promedica24.pl
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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

GMINA RAKONIEWICE
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Powyborcze zmiany będą niewielkie
Rozmowa z dr Gerardem Tomiakiem - burmistrzem Rakoniewic
Zakończyły się obchody
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Jak Pan ocenia świętowanie
w gminie Rakoniewice?
Mogę dzisiaj powiedzieć, że
jestem szczęśliwy, patrząc
na to, co wspólnie udało nam
się w gminie Rakoniewice
zorganizować. Obchody
faktycznie miały charakter
wyjątkowy i zaangażowały
całą rzeszę osób, organizacji i
instytucji. Oczywiście punktem kulminacyjnym było
odsłonięcie Pomnika Pamięci
i Wolności na rakoniewickim
rynku; przygotowywaliśmy
się do tego od 2015 r., by
zdążyć z wszystkimi niezbędnymi formalnościami.
W szkołach przez cały rok
pamiętano o tej szczególnej
dacie, organizując wiele
różnego rodzaju przedsięwzięć – konkursów, wystaw,
uroczystości. Kulminacją
tych działań był piątek, 9.11;
wtedy wszyscy uczniowie ze
szkół na terenie naszej gminy
o godzinie 11.11. wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji
ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt.
„Rekord dla Niepodległej”
polegającej na wspólnym
śpiewaniu hymnu państwowego. Centralne obchody
miały miejsce w Rakoniewicach – uczniowie szkoły
podstawowej wnieśli wspólnie z zaproszonymi gośćmi

niepodległości przez naszą
Ojczyznę.

100-metrową biało – czerwona flagę na rakoniewicki
rynek i przy zapalonych
również biało – czerwonych
racach odśpiewano Mazurka
Dąbrowskiego. Starszym kolegom towarzyszyły dzieci z

miejscowego przedszkola. W
niebo poleciały też balony w
narodowych barwach. Pragnę
podziękować wszystkim, nie
wymieniając ich, za czynny
udział w święcie 11 listopada, w 100-leciu odzyskania

To też powyborczy czas.
Czy szykują się jakieś
wielkie zmiany? W Radzie
Gminy, w Urzędzie, organizacyjne? Zdecydowana
wygrana w wyborach pokazuje, że kierunek działań
został pozytywnie oceniony
przez wyborców…
Tak. Powyborczy kurz już
opadł, emocje – szczególnie
te złe - , które towarzyszyły
moim oponentom, mam
wrażenie, że w jakiś sposób
zostały ostudzone i co?....
do roboty!!! Wynik wyborczy zobowiązuje i mogę
zadeklarować, że w dalszym
ciągu będę, będziemy ciężko
pracować na rzecz naszych
mieszkańców, na rzecz naszej
małej ojczyzny – dla miasta
i gminy Rakoniewice. Jesteśmy jeszcze przed pierwszą
sesją nowej kadencji i decyzje
personalne będą dopiero
przez radnych podejmowane, ale wiem też, że nie ma
powodów do tego, by miały
nastąpić jakieś radykalne
zmiany, nie ma ani takiej atmosfery, ani – moim zdaniem
– takiej potrzeby. W pracy
radnych najbardziej potrzebna jest zgoda i spokój; wiem,
że w przypadku tego grona
osób nie trzeba się obawiać o
przysłowiowe sianie wiatru,
bo kto sieje wiatr, ten zbiera

burzę. Takie przypadki w
naszej radzie już były i mam
nadzieję, że się nie powtórzą,
bo nikomu to nie służy.
Jeśli chodzi o zmiany w
urzędzie, to zastanawiam
się nad zmianą czasu pracy
urzędu w poniedziałki. Byłby
czynny od 8.00 – 16.00, od
nowego roku kalendarzowego. Jeśli okaże się, że
faktycznie jest to udogodnienie dla mieszkańców, pozostaniemy przy tej formule,
a jeśli okaże się, że nie ma
tzw. zainteresowania, to po
kwartale czy po połowie roku
– być może - wrócilibyśmy
do „starych” zasad. Zobaczymy, jak to będzie. Drugą
nowością będzie wprowadzenie usługi „naprawmy
to”. To specjalna aplikacja,
która działa na zasadzie
krajowej mapy zagrożeń, ale
tutaj informujemy urząd o
problemach – szczególnie
tych infrastrukturalnych –
trapiących nas i nasze małe
miejscowości. Zepsuta lampa,
dziura w drodze, zniszczony
znak, drzewo zagrażające
bezpieczeństwu itp. wszystko
to będzie można nanieść na
mapę, a urzędnicy będą się
tym zajmowali. Będę też
mógł osobiście monitorować
„załatwianie” spraw, które są
ważna dla mieszkańców. Proszę sprawdzić, jak to wygląda
w dużym mieście Lublinie na
stronie lublin.naprawmyto.

pl W drugim kwartale 2019
r. powstanie też Gminne
Centrum Kultury. O innych
nowościach poinformuję
nieco później.
Jubileuszowe obchody
zakończone, ale czy czekają
nas jakieś inne ważne
rocznice?
No tak, zawsze się jakaś rocznica znajdzie, ale tak poważnie, to oczywiście czekają nas
rocznicowe uroczystości. I w
tym roku jeszcze, i w przyszłym. Pod koniec listopada
obchodzić będziemy 70-lecie
Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach. W przedsionku
czeka 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego i w
przyszłym roku rocznica jego
zakończenia. Tutaj z pewnością szczególnie przygotowuje się rakoniewicka szkoła,
która nosi imię Powstańców
Wielkopolskich. W maju
świętować będziemy 45-lecie
Wielkopolskiego Muzeum
Pożarnictwa wraz z Centralnym Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach i Komendą
Wojewódzką PSP w Poznaniu. Na początku czerwca,
w ramach corocznych Dni
Rakoniewic i Gminnego Dnia
Dziecka, obchodzone będzie
150-lecie Nadobrzańskiego
Banku Spółdzielczego. Już
dziś mogę zdradzić, że będzie
na nas czekało sporo atrakcji
i niespodzianek.

Podziękowania Wójta Gminy Miedzichowo za udział w wyborach samorządowych

WOLSZTYN

ul. Przemys³owa 5
tel. 68 347 18 47

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MIEDZICHOWO!
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Miedzichowo, którzy w dniu 21
października br. wzięli udział w wyborach samorządowych. Frekwencja w naszej gminie
wyniosła 56.23%. Tak wysoki wynik świadczy o tym, że przyszłość naszej małej Ojczyzny nie jest
Państwu obojętna.
Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem i wybraliście na wójta naszej Gminy, za co
bardzo serdecznie dziękuję.
Mam nadzieję, że wspólnie z nowo wybraną Radą Gminy uda nam się spełnić Państwa
oczekiwania.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Miedzichowo
/-/ dr Stanisław Piechota

SPRZEDAM
DOM NA WSI
Dakowy Mokre

Budynek gospodarczy, ogród,
centralne ogrzewanie, media

cena 110 tys. do negocjacji
kontakt telefoniczny: 881 086 760

nabór SZKO£Y
2018/19

WOLSZTYN

Zakład mięsny
„Zieliński” Wioska
zatrudni pracowników
do pomocy w produkcji
i rzeźników

tel. 504 023 401

PIEKARNIA
CUKIERNIA
EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

PRZYJMĘ

na umowe -zlecenie

przedstawiciela gazety do
zbierania reklam
z terenu Leszna

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611
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gmina opalenica
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Pamiętają o lokalnych bohaterach
W niedzielę, 11 listopada
miały miejsce obchody
związane z Narodowym
Świętem Niepodległości. Rozpoczęły się one o
12.00 od mszy świętej w
kościele pod wezwaniem
św. Mateusza w Opalenicy.
Na początku nabożeństwa
nastąpiło wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa
do Hymnu”.
Po zakończeniu mszy świętej na Skwerze Obrońców
Wiary i Ojczyzny odbyła
się uroczystość patriotyczna.
W swoim przemówieniu,
burmistrz Tomasz Szulc podkreślił, że data 11 listopada
ma znaczenie symboliczne.
Jest bowiem Świętem Niepodległości, ale nie przyczyniła się do oswobodzenia
Wielkopolski.
To głównie z tego powodu
niedzielna uroczystość była
poświęcona lokalnym bohaterom. Przypominają o nich
tablice, nagrobki i pomniki.
Uczestnikom walki zbrojnej
poświęcona jest tablica pamięci opaleniczan, odznaczonych
orderem wojennym Virtuti
Militari. Uhonorowano w
ten sposób m. in. uczestników wojen z czasu Księstwa
Warszawskiego i powstania
listopadowego.
O udziale opaleniczan w
innych zrywach niepodległościowych zaświadczają
miejsca wiecznego spoczynku.
Kapitana Nepomucena Lutom-

„

Uczestnikom walki
zbrojnej poświęcona
jest tablica pamięci
opaleniczan, odznaczonych orderem wojennym Virtuti Militari

skiego, uczestnika insurekcji
kościuszkowskiej upamiętnia tablica nagrobna na ścianie zewnętrznej kościoła św.
Mateusza. Na opalenickim
cmentarzu spoczywa ks. proboszcz Wacław Karwowski,
który jako uczeń gimnazjalny
walczył przeciw Prusakom w
1848 r..

Na cmentarzu w Dakowach
Mokrych spoczywa powstaniec styczniowy – Józef Leporowski. Na opalenickim
cmentarzu spoczywają księża
Wacław Karwowski, Antoni
Gustowski i Mieczysław Chudziński, którzy w drugim nurcie zmagań z pruskim zaborcą
- w działalności społecznej,

kulturalnej, gospodarczej i
politycznej - aktywnie uczestniczyli oraz nią kierowali.
Gdy pozostałe zabory mogły się cieszyć niepodległością już w listopadzie 1918 r.
Wielkopolanie musieli sobie
wywalczyć w Powstaniu Wielkopolskim, które wybuchło
27 grudnia 1918 roku. Na

Opalenickiej Ścianie Pamięci
znajdują się tablice związane
z tym wydarzeniem. Pierwsza
poświęcona jest powstańcom
kompanii opalenickiej. Druga upamiętnia nazwiska 25
poległych.
Wa r to przypomnieć, że
pierwszy w Wielkopolsce pomnik upamiętniający odzyska-

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

nie niepodległości wystawiono
we wsi Terespotockie. Z kolei
w Opalenicy powstał 14 maja
1922 r. pierwszy w Wielkopolsce pomnik poświęcony
pamięci powstania wielkopolskiego. Do tradycji tego
pomnika nawiązuje pomnik
powstańczy i Skwer Obrońców
Wiary i Ojczyzny.
Przybliżenie losów bohaterów i przypomnienie historii
miejsc pamięci było możliwe
dzięki pomocy merytorycznej
doktora Bogumiła Wojcieszaka.
Tomasz Matusiak

powiat grodziski
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Powiatowe uroczystości z okazji 100 lat Niepodległości
W piątek, 9 listopada, w
Grodzisku Wielkopolskim odbyły się powiatowe
uroczystości z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Uroczystości zainaugurowane zostały uroczystą Mszą
Świętą w intencji Ojczyzny,
w Kościele p.w. św. Jadwigi
Śląskiej. Po Mszy Świętej,
uczestnicy obchodów prowadzeni przez Grodziską Orkiestrę Dętą oraz Kompanię
Honorową 5 Lubuskiego Pułku Artylerii, przeszli ulicami
Grodziska Wielkopolskiego
pod Pomnik Wdzięczności,
gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości upamiętniających
100 rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Uroczystość, która odbywała się
według ceremoniału wojskowego, rozpoczęła się od
złożenia meldunku, przez
dowódcę uroczystości majora Wojciecha Michalskiego,
przedstawicielowi dowódcy 5
Lubuskiego Pułku Artylerii
pułkownikowi Zbigniewowi
Zawadzkiemu o gotowości

wojskowej asysty honorowej
do uroczystości.
Po podniesieniu Flagi Państwowej i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego,
głos zabrał Starosta Grodziski
Mariusz Zgaiński, który powitał mieszkańców, zaproszonych gości oraz wspomniał
bohaterów wydarzeń, które

doprowadziły nasz kraj do
niepodległości.
Po wystąpieniu Starosty
Grodziskiego, 100. Rocznicę
odzyskania Niepodległości
uczciła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w
Grodzisku Wielkopolskim.
Symboliczne wypuszczenie
biało-czerwonych balonów

było wyrazem wdzięczności
dla poprzednich pokoleń oraz
aktem radości wypływającym
z młodych „wolnych” serc.
W u ro cz ystości wz ięl i
udział przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządów miejskich i gminnych z
terenu Powiatu Grodziskiego,
przedstawiciele jednostek or-

ganizacyjnych, szkół i placówek oświatowych, reprezentanci organizacji społecznych,
gospodarczych i politycznych
oraz kombatanci, harcerze
i młodzież szkolna, a także
mieszkańcy Grodziska i Powiatu Grodziskiego, którzy
złożyli wieńce i wiązanki
kwiatów pod grodziskim Po-

mnikiem Wdzięczności.
W imieniu samorządu powiatowego kwiaty złożyli:
Starosta Grodziski – Mariusz
Zgaiński, przewodnicząca
Rady Powiatu Grodziskiego
– Dorota Jaśkowiak, Wicestarosta Grodziski – Antoni Kłak,
Członek Zarządu – Sławomir
Górny.
Uroczystość zakończył koncert Grodziskiej Orkiestry
Dętej im. Stanisława Słowińskiego która pod batutą pani
Renaty Kubale zagrała wiązankę pieśni patriotycznych.
Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi Romanowi
Gajewskiemu za ofiarę Mszy
Świętej, 1 dywizjonowi artylerii samobieżnej 5 Lubuskiego
Pułku Artylerii w Sulechowie
za uświetnienie uroczystości,
Grodziskiej Orkiestrze Dętej,
klasie mundurowej i młodzieży
z Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a także: Grodziskiej Hali
Sportowej za pomoc techniczną, policji za zapewnienie bezpieczeństwa oraz młodzieży
i mieszkańcom za udział w
uroczystości.

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

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL
Przedsiębiorstwo
zanęty, przynęty
Handlowo–usługowe
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
a

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE

P.H.U. „KUBA” Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

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

farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00

tel. 68 384 27 75

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

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
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Wojewoda o linii kolejowej
Poznań–Wrocław
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. rozwiązało umowę z
wykonawcą prac na trasie
Poznań-Wrocław w związku z zejściem z placu budowy włoskiej firmy Astaldi.
Wojewoda wielkopolski
informuje, że na przełomie
października i listopada
zostanie podpisana umowa
na dokończenie inwestycji.
Komentarz wojewody Zbigniewa Hoffmanna:
Od dłuższego czasu docierają do mnie liczne sygnały
od Wielkopolan w związku
z problemami na odcinku
kolejowym z Leszna do
granicy z województwem
dolnośląskim. Opóźnienia
pociągów wynikają przede
wszystkim z faktu, że przy
jednotorowej jeździe po-

ciągów na odcinku między
Żmigrodem a Rawiczem oraz
Lesznem a Bojanowem każde
zdarzenie - usterka urządzeń,
taboru czy wypadek - mogą
wpływać na rozkład jazdy.

w Grant Agreement, czyli
dokumencie będącym umową
o dofinansowanie. Zatem
warunkiem koniecznym jest,
aby roboty zostały zakończone do końca 2020 roku.

Obecne opóźnienie inwestycji wynosi osiem miesięcy.
W związku z opuszczeniem
przez włoską firmę placu
budowy, PKP PLK podjęły
natychmiastowe działania,
by kontynuować inwestycje.
Prace na odcinku Leszno –
granica woj. dolnośląskiego
na linii Poznań-Wrocław
będą szybko wznowione.
Już na przełomie października i listopada zostanie podpisana umowa na dokończenie
prac budowlanych. Takie
rozwiązanie powinno pozwolić na zakończenie prac
w terminie przewidzianym

Podstawowym celem administracji rządowej jest to,
aby, mimo dotychczasowych
i niezależnych od PKP PLK
S.A. problemów, inwestycja
została zrealizowana w terminie, a komfort pasażerów
zapewniony. W związku z
tym, w najbliższych dniach
przedstawimy Wielkopolanom informacje dotyczące
tego, na jakich zasadach
zostanie zakończony remont
jednej z najbardziej strategicznych tras kolejowych w
Polsce.

Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

Targi DREMA piątą wystawą światową!
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego
DREMA są w czołówce największych wystaw światowych
dedykowanych branży obróbki
drewna. Według danych VDMA-Auma 2018, przedstawionych podczas tegorocznego
zebrania Federacji Eumabois
w Stambule, targi DREMA
znalazły się na piątym miejscu
w rankingu znanych światowych ekspozycji, tuż obok
niemieckich LIGNA, włoskich
XYLEXPO, amerykańskich
IWF Atlanta czy chińskich
WMF Shanghai, stając się tym
samym poważnym graczem w
globalnej targowej elicie.
Edycja DREMA 2018 była
rekordowa – na 25 400 m2
powierzchni wystawienniczej
swoją ofertę zaprezentowało
389 wystawców z 19 państw.
Pawilony ekspozycyjne bloku
targów DREMA, Furnica i
SoFab przez cztery dni odwiedziło łącznie 16 600 profesjonalnych zwiedzających z
branży drzewnej i meblarskiej.
Dzięki imponującej, pełnej nowości ofercie zaprezentowanej
przez wystawców oraz atrakcyjnemu programowi przygo-

towanemu we współpracy z
patronami i partnerami, targi
DREMA 2018 zebrały wiele
pozytywnych opinii ze strony
zwiedzających z całego świata.
– Poznańskie targi DREMA
od lat dają okazję do prezentacji najnowocześniejszych
dokonań polskich i zagranicznych producentów maszyn, narzędzi i urządzeń dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.
Są również idealną przestrzenią dla przedstawienia współczesnych technologii i rozwiązań dedykowanych branży
obróbki drewna. Wystawcy
światowego formatu chętnie
chwalą się nowościami i innowacyjnymi osiągnięciami z
sektora drzewnego i meblarskiego – podkreśla Andrzej
Półrolniczak, dyrektor targów
DREMA i DremaSilesia.
Tradycja budowy maszyn
do obróbki drewna w Polsce
sięga roku 1865. Dzisiaj polscy
przedsiębiorcy oferują kompleksowe rozwiązania obejmujące procesy technologiczne, od technologii przetarcia
drewna do zaawansowanych
rozwiązań dla przemysłu meblarskiego. Polski przemysł
maszyn i narzędzi do obróbki

i przetwarzania drewna stale
się rozwija, rodzimi przedsiębiorcy mają się czym chwalić –
wiele innowacyjnych produktów czy rozwiązań w niczym
nie ustępuje zagranicznym
technologiom, a wysoka jakość wykonania, nowoczesne
materiały i korzystniejsza cena
pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na
globalnym rynku.
– Cieszę się, że odbywające
się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi
Dla Przemysłu Drzewnego i
Meblarskiego DREMA, zostały zauważone i docenione
i obecnie są już jednym tchem
wymieniane razem z najważniejszymi wystawami branży
drzewnej i meblarskiej na
świecie. Dlatego jeśli chodzi o
przyszłość branży, a co za tym
idzie targów DREMA, jestem
spokojny i z optymizmem
patrzę przyszłość – dodaje
dyrektor DREMY.
Kolejna edycja targów DREMA odbędzie się w dniach 1013 września 2019 r. w Poznaniu (Międzynarodowe Targi
Poznańskie). Zapraszamy!
Aleksandra Janyga

Przywiązali się łańcuchami
do psich bud
Grupa wolontariuszy i członków organizacji oraz stowarzyszeń działających na
rzecz ochrony praw zwierząt
postanowiła zaprotestować
przeciwko ich krzywdzie i
na znak solidarności z nimi
przywiązać się łańcuchami
do psich bud. Akcja „Zerwijmy łańcuchy” miała miejsce
w Poznaniu na deptaku przy
ul. Półwiejskiej i cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem
przechodniów, którzy chętnie
przyłączali się do akcji.
Kolejny rok protestów i
walka o zakaz trzymania psów
na łańcuchach. „Zerwijmy
łańcuchy” to akcja społeczna
organizowana od 2007 roku
przez portal Psy.pl (wcześniej
magazyn „Mój Pies”). Jej
celem jest poprawa losu psów
żyjących w Polsce, nieraz
przez całe życie, na uwięzi.
Podczas happeningów uczestnicy przypinają się łańcuchami
do psich bud. Tak bowiem

wygląda rzeczywistość wielu
psów – łańcuch, rozpadająca
buda, głód i choroba.
W akcji „Zerwijmy łańcuchy” może wziąć udział
każdy człowiek, który zdołał
przyswoić tę prostą prawdę,
że zwierzę czuje i cierpi nie
inaczej niż my, a może nawet
bardziej, bo jest bezbronne
wobec naszej przemocy, i
który nie przechodzi wobec

cierpienia obojętnie. Generalnie wszyscy, którym los psów
nie jest obojętny.
W Poznaniu akcję zorganizowały: Fundacja Viva Akcja
dla zwierząt – Poznań, Fundacja dla Zwierząt Bahati, społeczność Podaj Łapę Karma
Wraca i Weto-Fani.

Michał Szott
Info / foto: materiały organizatorów i
uczestników
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Kontynuacja prac na linii E59
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. podpisały umowę ze
spółką zależną ZRK DOM
Poznań. Modernizacja linii
E59 Wrocław – Poznań
na odcinku gr. woj. dolnośląskiego – Leszno będzie
kontynuowana. Zwiększy
się komfort podróży na
oraz dostępność do kolei
na trasie łączącej region i
województwa .
PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. dzisiaj, 31 października
2018 r. w Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim podpisały umowę na kontynuację
prac modernizacyjnych, na
linii kolejowej Wrocław –
Poznań, odcinek granica woj.
dolnośląskiego – Leszno.
Wykonawcą robót jest Zakład Robót Komunikacyjnych
DOM Poznań Sp. z o.o., spółka zależna PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. Jak zauważył wojewoda wielkopolski,
obecny podczas podpisywania
umowy, dokończenie prac
powinno być priorytetowym
zadaniem dla PKP PLK. – Dla

wielu Wielkopolan, ale też z
perspektywy ogólnopolskiej,
linia kolejowa Poznań-Wrocław ma znaczenie priorytetowe. Tą trasą każdego dnia
przemieszczają się tysiące
osób, dlatego jakikolwiek problem, który na niej wystąpi,
powoduje paraliż komunikacyjny. W takich kryzysowych
sytuacjach rząd i podmioty
mu podległe muszą reagować,
i muszą reagować szybko,
dlatego przerwane niedawno
przez włoską firmę prace
dziś przejmuje wielkopolska
firma. Podkreślam, że jest to
firma wielkopolska, dlatego
liczę, że ten remont zostanie
dokończony solidnie i sprawinie, czyli po wielkopolsku –
mówi wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann.
ZRK DOM Pozna ń będzie kontynuował prace, przerwane przez firmę Astaldi
S.p.A. Zakres robót obejmuje
m.in. układanie nowych torów, montaż sieci trakcyjnej
oraz obiekty inżynieryjne
między granicą województwa
dolnośląskiego a Rawiczem

oraz między Bojanowem a
Lesznem. Wykorzystana zostanie kadra wykonawcy oraz
specjalistyczny sprzęt, m.in.
palownice, dźwigi, koparki
dwudrogowe, zgrzewark i,
podbijarki torowe.
Podjęte prace dotyczą projektu „Przebudowa układów
torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica
województwa dolnośląskiego
– Leszno” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej
E59 na odcinku Wrocław
– Poznań, etap IV, odcinek
granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego
instr umentu finansowego
Connecting Europe Facility
(CEF) – roboty wykończeniowe (etap I). Wartość prac
to około 45 mln zł netto.
Planowane zakończenie robót
w grudniu 2018 r.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozwiązały umowę
z Astaldi, gdyż wykonawca,
pomimo wezwania, nie podjął
pracy na kontrakcie.

Wyrzucanie jedzenia spowoduje
katastrofę klimatyczną
Co roku w Polsce marnuje
się aż 9 mln ton żywności.
Taka ilość wystarczyłaby
do nakarmienia wszystkich
mieszkańców Warszawy
przez 10 lat. Jednocześnie,
marnowanie żywności
przyczynia się do większych
emisji gazów cieplarnianych.
Marnowanie żywności ma
negatywny wpływ na klimat,
przyczyniając się do globalnej
emisji gazów cieplarnianych
rzędu 3,49 mld ton CO2eq. W
Polsce jest ona szacowana na
16,5 mln ton CO2eq, To ponad
połowa emisji produkowanej
przez rolnictwo w naszym
kraju.
„Bez ograniczenia marnowania żywności nie będzie możliwe powstrzymanie
katastrofy klimatycznej. W
pierwszej kolejności należy
zmniejszyć ilość wyrzucanego
pożywienia przez gospodarstwa domowe oraz ograniczyć
jego marnowanie w procesie
sprzedaży” – zwraca uwagę
dr hab. Zbigniew Karaczun,
prof. SGGW i ekspert Koalicji
Klimatycznej.
Szkodliwe emisje i… ślad
węglowy
„Wytworzenie żywności powoduje nie tylko emisje związane z produkcją rolną, ale
także z przetwórstwem rolno-spożywczym, transportem
(zarówno surowców rolnych,
jak i produktów spożywczych),
pakowaniem i przygotowaniem do sprzedaży. Niestety
mam wrażenie, że problem ten
jest przez rząd lekceważony.
Do tej pory nie mamy w Polsce
regulacji, które zapobiegałyby marnowaniu jedzenia”
– zaznacza dr hab. Zbigniew
Karaczun.
Ekspert podkreśla dodatkowo, że im bardziej przetworzona żywność, tym wyższy
jest jej ślad węglowy* oraz
negatywny wpływ na klimat.
Przykładowo, wyrzucenie 1 kg
masła powoduje analogiczny
poziom emisji gazów cieplarnianych, co zmarnowanie
niemal 80 kg jabłek. Jednak
wyrzucanie jedzenia to nie
tylko problem przyczynia-

jący się do zmiany klimatu.
Przede wszystkim to negatywne zjawisko społeczne i
ekonomiczne.
„Polskie społeczeństwo jest
niestety słabo wyedukowane
w zakresie marnotrawstwa
żywności. Brak jest w naszym
społeczeństwie refleksji, że
tak naprawdę marnotrawstwo
żywności jest czynem nieetycznym i niemoralnym. Warto o tym mówić” – stwierdza dr
hab. Zbigniew Karaczun

dodaje Mateusz Piotrowski
z Global Catholic Climate
Movement. „To jeden z niewielu z tematów, który może
nam uświadomić takie pojęcie
jak dobro wspólne. Możemy
mieć różne poglądy na wiele
kwestii, ale powietrze którym
,oddychamy i ziemia, na której
żyjemy są wspólne. Musimy
rozpatrywać to w takich kategoriach, a wtedy nasze życie
będzie lepsze i szczęśliwsze” –
podkreśla Mateusz Piotrowski.

Żywność nie dociera tam,
gdzie trzeba
„Żywność jest podstawą egzystencji każdego człowieka.
Została wyprodukowana na
cele konsumpcyjne i tak też
powinna zostać spożytkowana. Tymczasem wyrzucamy
ogromne jej ilości, nie zastanawiając się nad tym, że jest
ktoś, kto jej potrzebuje. Co
roku w Polsce marnuje się aż
9 mln ton żywności. Taka ilość
wystarczyłaby do nakarmienia
wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Jednocześnie ponad 1,6 mln Polaków
żyje w skrajnym ubóstwie.
To istny paradoks!” – podkreśla Marek Borowski, prezes
Zarządu Federacji Polskich
Banków Żywności.
„W Afryce średnio jedna
osoba marnuje od 8-11 kg
żywności, w Polsce około 50
kg, a w Holandii 600. Według
danych Eurostatu za 53 proc.
strat w Europie odpowiadają
konsumenci” – zauważa Marek Borowski
Ekspert podkreśla, że marnowanie żywności wytworzonej na cele konsumpcyjne,
prowadzi do tego,że jej zasób
ubożeje i nie dociera do osób
najbardziej potrzebujących.
Przekłada się to na wzrost cen
produktów w skali rynkowej.
To oznacza, że stają się one
słabiej dostępne zwłaszcza
dla osób w trudnej sytuacji
materialnej.

Według danych GUS próg
skrajnego ubóstwa w Polsce
wynosi 550 zł dla osoby samotnej, natomiast dla rodziny
czteroosobowej sięga 1486 zł,
co daje 371,50 zł na osobę.
Jednocześnie aż 3,7 mln Polaków przyznaje, że wyrzuca
jedzenie codziennie, a prawie
12 mln – raz w tygodniu.
Straty z tytułu marnotrawstwa
żywności wynoszą około 630
zł/osobę/rok. Oznacza to, że
statystyczna, czteroosobowa
rodzina traci rocznie ponad 2
500 złotych w wyniku marnowania i wyrzucania jedzenia.
Wartość ekonomiczna globalnych strat spowodowanych
marnowaniem żywności w
2014 r. wyniosła ponad 2,1
bln dolarów. Suma tych kosztów odpowiada PKB Francji.
Koszty związane z marnowaniem żywności w Unii Europejskiej szacuje się zaś na 143
mld euro.
Ocenia się bowiem, że jeśli
nie zostaną podjęte radykalne
działania, to ilość marnowanej
w UE żywności wzrośnie do
końca obecnej dekady do prawie 130 mln ton rocznie. Jest
to równoznaczne z wzrostem
kosztów do ponad 200 mld
euro. W Polsce marnowanie 9
mln ton żywności przyczynia
się do strat sięgających 60 mld
zł (14 mld euro).

Marnowanie żywności jest
nieetyczne
„Jedzenie, które marnujemy,
to jedzenie kradzione ze stołu
ubogich. Tak mówiła zawsze
tradycja kościoła, tak mówi
dziś papież Franciszek” –

*Ślad węglowy produktów
spożywczych to całkowita
wielkość emisji – zarówno
bezpośredniej jak i pośredniej – niezbędna dla jego
wyprodukowania na wszystkich etapach cyklu życia tego
produktu.
Autor: Euractiv
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Rozstrzygnięcie konkursu
Plastycznego „100 – lecie
Niepodległości Polski”
Dnia 07.11.2018r. odbyło
się rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego „100 – lecie
Niepodległości Polski”.
Celem konkursu jest
uczczenie 100. rocznicy
odzyskania niepodległości
przez Polskę, motywowanie uczniów do rozwijania
pasji historycznych poprzez
plastykę, ochrona przed zapomnieniem wydarzeń oraz
ludzi, którzy przyczynili się
do odzyskania przez Polskę
niepodległości, rozwijanie
zainteresowań własną Małą
Ojczyzną – tradycjami patriotycznymi mieszkańców
Ziemi Grodziskiej.
W konkursie wzięli udział
uczniowie naszego liceum
oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Strykowie, SP nr 1 im.
Polskich Olimpijczyków w
Grodzisku Wlkp., SP nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich
w Grodzisku Wlkp., SP nr 4
im. Kpt. Józefa Rejdycha w
Grodzisku Wlkp., Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w
Jabłonnie, SP im. Powstańców
Wielkopolskich w Rakoniewicach, Zespołu Przedszkolno –
Szkolnego w Ruchocicach, SP
im. Jana Pawła II w Kamieńcu.
Komisja Konkursowa w składzie: p. Mariusz Korbański
(plastyk), p. Dariusz Matuszewski (przedstawiciel
Towarzystwa Miłośników
Ziemi Grodziskiej), Dyrekcja
liceum: p. Jadwiga Łacheta i
p. Katarzyna Nowak – Pierszalska, nauczyciele historii
– p. Sebastian Skrzypczak i
p. Dorota Adam – nagrodzili
prace w dwóch kategoriach.
W kategorii szkoły podstawowe i gimnazja nagrodzono:

I miejsce - Jowita Wiśniewska
/ kl.III g / Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Strykowie
II miejsce –Klaudia Jędrzejewska / kl.VI d / SP im. Powstańców Wielkopolskich w
Rakoniewicach
III miejsce – Emilia Stefańska / kl.VII a / SP nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich
w Grodzisku Wlkp.
Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Targowicka /
kl.VI b / SP im. Powstańców
Wielkopolskich w Rakoniewicach
a Małgorzata Rabiega / kl. VI
a / SP nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.
a Wenesa Gwardzik / kl. VII a
/ SP nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Grodzisku Wlkp.
a

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne nagrodzono:
I miejsce – Joanna Kurczewska / kl. I c / LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
II miejsce – Mikołaj Bąk /
kl.I b / LO im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
III miejsce – Wiktoria Szyper
/ kl.I b / LO im. J. Słowackiego
w Grodzisku Wlkp.
Wyróżnienia otrzymali:
Martyna Fornalska / kl. I
a / LO im. J. Słowackiego w
Grodzisku Wlkp.
a Dagmara Lemańska / kl.I
d / LO im. J. Słowackiego w
Grodzisku Wlkp.
a Michalina Kaczmarek / kl.I
b./ LO im. J. Słowackiego w
Grodzisku Wlkp.
a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
Prace konkursowe zostały
wyeksponowane na szkolnej
wystawie z okazji obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
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Konkurs piosenki międzynarodowej
24 październik 2018r. Zespół Szkół Technicznych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
oraz Starostwo Powiatowe w
Grodzisku Wielkopolskim
zorganizowały VI edycję powiatowego konkursu piosenki
międzynarodowej „Muzyka na
językach”, który jak co roku
odbył się w CK Rondo.
Głównymi celami konkursu
były:
a prez ent acja u z dol n ień
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 i gimnazjów mogli
wystąpić w 2 kategoriach:
solista lub zespół. Na scenie
wystąpiło 21 solistów oraz 9
zespołów. Przygotowali oni
utwory o różnej tematyce,
niektórzy występowali przy
akompaniamencie pianina.

Jury w składzie: wicestarosta
Sławomir Górny, wicedyrektor szkoły Aldona Banaszak,
Anna Piaskowska-Szeszuła
i Klaudia Budzińska-Schulz
wysłuchało wszystkich wystąpień i po intensywnych naradach postanowiło nagrodzić
następujących uczestników:
Kategoria: SOLISTA
I miejsce: Zofia Glapa ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Grodzisku Wlkp.
II miejsce: Julia Staśkowiak z
ZST Grodzisk Wlkp.
II miejsce: Alicja Pasiciel z
ZST Grodzisk Wlkp.

III miejsce: Jagoda Nowak ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Grodzisku Wlkp.
III miejsce: Kacper Nowak
ze Szkoły Podstawowej w
Stęszewie
Kategoria: ZESPÓŁ
I miejsce: Amelia Grygier i
Anna Tomaszewska ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Grodzisku
Wlkp.
II miejsce: Jagoda Nowak
i Weronika Skrzypczak ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Grodzisku Wlkp.
WYRÓŻNIENIA:

Barbara Krzyżanowska ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Grodzisku Wlkp.
a Vanessa Jeziorecka ze Szkoły Podstawowej w Stęszewie
a

Zwycięzcy otrzymali nagrody
ufundowane przez Kuratorium
Oświaty, Starostwo Powiatowe
w Grodzisku Wlkp. oraz ZST
Grodzisk.
Za przygotowanie konkursu
odpowiedzialny był zespół nauczycieli języka angielskiego
w składzie: Magdalena Miś,
Katarzyna Rzanna – Piechota
i Anna Skrzypczak.

Z „Erasmusem+” we Włoszech
Grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim, wraz z opiekunkami
Aldoną Starostą i Anną
Ledzianowską przebywa na
praktykach zawodowych
we Włoszech w Spoleto.
Praktyki zawodowe służą
doskonaleniu umiejętności
w poszczególnych kierunkach kształcenia, takich
jak: technik ekonomista,
technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik informatyk, technik
logistyk, technik cyfrowych
procesów graficznych, technik organizacji reklamy.
Uczniowie mają możliwość
poznawania jak działają przedsiębiorstwa we Włoszech i
nauki języka włoskiego, dzięki
swojej ciężkiej pracy, ale też
programowi „Erasmus+”. Program daje możliwość europejskiej mobilności, to znaczy, że
dzięki niemu uczniowie mogą

zdobywać nowe doświadczenia oraz kształcić się dla siebie,
ale także by mieć możliwość
zdobycia w przyszłości lepszej
pracy.
Młodzież przebywa z dala
od swoich domów już ponad
tydzień, a ich przygoda zaczęła się 20.10.2018r. Wszyscy
bliscy pożegnali ich ze łzami
w oczach, ale wiedzieli, że
dla nich to życiowa szansa oraz spełnienie marzeń.
W wieczornych godzinach,
grupa dotarła do Warszawy

„

na lotnisko, a stamtąd prosto
do Rzymu. Dla większości
był to pierwszy lot, a więc
emocji nie było końca. Tuż po
przylocie wszyscy zachwycali
się nie tylko ciepłą letnią aurą,
ale też pięknym apenińskim
krajobrazem ciągnącym się,
aż do samego Spoleto. Pomimo
długiej podróży, już od samego
rana uczniowie zwiedzali przepiękną, starorzymską miejscowość Spoleto, gdzie zatrzymali
się na 3 tygodnie. Od razu
zostali poinformowani jak

będą wyglądać praktyki oraz
ich miejsca pracy. Pierwszy
tydzień to przede wszystkim
nowe doświadczenia w nowych miejscach pracy, lekcje
tutejszego języka, a także, w
wolnych chwilach, zwiedzanie,
próbowanie nowych potraw,
odkrywanie kultury, zdobycie
jednego ze szczytów włoskich
Apenin „Monteluco”. U końcu
pierwszego tygodnia, młodzież
miała możliwość zwiedzenia
jednych z najsłynniejszych
m iast we W łoszech, były
to Asyż oraz Perugia. Cała
g r upa zwiedza ła najwa żniejsze zabytki tych miast,
a także mogła wykorzystać
nowe umiejętności języka
włoskiego. Pierwszy tydzień
pobytu we Włoszech minął
dość szybko i ciepło, bo pogoda sprzyjała przez cały czas.
Uczniowie pełni nadziei, liczą,
że następne tygodnie będą
równie wspaniałe oraz zaskakujące. Z niecierpliwością
czekają na nowe wrażenia.
Karolina Bendowska

Gra miejska „Niepodległa 3”
Gra miejska „Niepodległa
3” to trzecia edycja imprezy
historyczno-edukacyjnej,
której organizatorami są
Stowarzyszenie Patriotyczne Zbąszyń, Burmistrz
Zbąszynia oraz Towarzystwo Działań Historycznych
imienia Feliksa Pięty w
barwach 57 Pułku Piechoty
Karola II Króla Rumunii.
Jej uczestnikami są dzieci,
młodzież oraz dorośli- miłośnicy historii, ludzie aktywni i kultywujący tradycję
swych małych ojczyzn.
W sobotę 3 listopada 2018 roku
wzięła w niej udział po raz
pierwszy reprezentacja nowotomyskiego Kopernika składająca się z sześciu uczniów
klasy wojskowej. Rywalizacja
15 drużyn polegała na wypełnieniu zadań na 9 punktach
kontrolnych znajdujących się
na około 6 - kilometrowej
trasie wytyczonej na terenie
miasta Zbąszyń w określo-

nym czasie. Ich wykonanie
wymagało znajomości realiów
zaboru pruskiego oraz czasu
Powstania Wielkopolskiego.
Aurę pruskiego drylu oraz powstańczego zapału potęgowały
patrole wojskowe kontrolujące
dokumenty oraz odgłosy zaciekłych walk, karabinowych
i armatnich wystrzałów, uwijające się na ulicach sanitariuszki i patriotyczna muzyka
rozbrzmiewająca w wyzwolonej części miasta. Wojskowi

Szacunek do historii
w ogóle, a szczególnie
historii małych ojczyzn
to jeden z filarów wychowawczych szkoły

licealiści z Nowego Tomyśla
musieli również wykazać się
wiedzą teoretyczną, umiejętnościami ewakuacji rannego
na noszach i udzielania mu
pierwszej pomocy, strzelania
z kbks-u, ckm-u oraz armaty,
ale także topografii, musztry,
śpiewu, gaszenia pożaru przy
pomocy historycznego sprzętu
oraz współdziałania w zespole.
Nasz udział w „Niepodległej 3” był niezwykle cennym
doświadczeniem o charakterze

patriotycznym i praktycznym.
To jedno z wielu działań wynikających z założeń wychowawczych o charakterze patriotyczno-obronnym ze szczególnym ukierunkowaniem na
lokalną historię. Szacunek do
historii w ogóle, a szczególnie
historii małych ojczyzn to jeden z filarów wychowawczych
szkoły, a realizowanie go przez
zabawę i aktywność fizyczną
jest szczególnie atrakcyjne i
skuteczne – powiedział Maciej
Mendel opiekun „wojskowych”
z nowotomyskiego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych im. M. Kopernika.

POWIATY-GMINY
15 listopada 2018

WIELKOPOLSKIE TALENTY SZKOLNE

Str. 17

Gra Miejska pod patronatem Burmistrza
21 trzyosobowych zespołów
uczestniczyło w trzeciej
odsłonie Gry Miejskiej dla
uczniów grodziskich szkół,
organizowanej przez Zespół
Szkół Technicznych pod
patronatem Burmistrza
Grodziska Wlkp. W tym
roku, uczestnicy mieli za
zadanie zdobyć „10 stacji na
100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.
Gra rozpoczęła się w budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Powstańców Wielkopolskich,
skąd wyruszyła do boju I Grodziska Kompania Powstańcza.
Po odegraniu hejnału miasta
przez Grodziską Orkiestrę

Dętą, uczestników gry oraz ich
opiekunów powitali: w imieniu
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego - Sekretarz Gminy
Artur Kalinowski oraz wice
dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 2 Aleksandra Majcherek i
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Anna Matysiak.
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 zaprezentowali
uczestnikom gry montaż muzyczno - słowny, będący piękną lekcją o historii Powstania
Wielkopolskiego.
Miejscowy regionalista Andrzej Mańkowski wygłosił
prelekcję o działaniach powstańczych, w której ukryta
była część odpowiedzi na

czekające młodzież zadania.
Po rozlosowaniu kolejności,
uczestnicy opuszczali gościnne progi grodziskiej „dwójki”,
by pokonać 10 stacji związanych z historią Powstania
Wielkopolskiego i powstańczą
rzeczywistością, rozmieszonych w różnych częściach
miasta. Młodzież musiała
wykazać się nie tylko wiedzą,
ale również sprawnością fizyczną oraz umiejętnościami
praktycznymi.
Za każde wykonane zadanie, uczestnicy otrzymywali
punkty, w zależności od stopnia poprawności realizacji
zadania.
Nad przygotowaniem i prze-

biegiem gry, czuwały nauczycielki pani Bożena Klapa oraz
pani Anna Szelejewska.
Po około dwóch godzinach
marszu, pierwsze zespoły zaczęły wracać na metę, która
znajdowała się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych. Tam również, młodzież mogła obejrzeć wystawę
zdjęć powstańczych z naszego
miasta i regionu, przygotowaną
przez Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim z okazji
100-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Każdy
mógł również rozgrzać się ciepłą wojskową grochówką.
W tegorocznej edycji gry
Miejskiej najlepsza okazała się

Lekcja edukacji zdrowotnej
31października 2018r.
uczniowie klasy 1d Liceum
Ogólnokształcącego im. J.
Słowackiego
w Grodzisku Wielkopolskim wraz z nauczycielkami: Auriką Torba-Dembińską i Dorotą Adam
udali się do Pracowni
Diagnostyki Laboratoryjnej
Szpitala w Nowym Tomyślu. Oprowadzał ich pan
Marek Cebula- kierownik
tej pracowni.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
laboratorium, dowiedzieć się,
jakie badania są w nim wykonywane i na jakim sprzęcie.
Młodzież dowiedziała się jak
ważne jest przygotowanie się
do badania, aby nie doszło do
zafałszowania wyników, co
mogłoby wpłynąć negatywnie
na leczenie, jak pobierany
jest materiał diagnostycz-

drużyna II z Liceum Ogólnokształcącego. Miejsce II zajęli
uczniowie z tej samej szkoły drużyna I. Na miejscu trzecim
uplasowała się reprezentacja
Szkoły Podstawowej Nr 4. IV
miejsce wywalczyli reprezentanci Szkoły Podstawowej w
Ptaszkowie. V miejsce stało
się udziałem jednej z drużyn
reprezentujących gospodarzy
Gry Miejskiej - czyli Zespołu
Szkół Technicznych.
Najlepsze drużyny uhonorowane zostały pucharami oraz
nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe magnesy,

karnet na grodziskie lodowisko oraz bezpłatne wejście na
siłownię BehapowiecGym.
Medale najlepszym drużynom oraz upominki wszystkim
uczestnikom gry Miejskiej
wręczyli wspólnie Sekretarz
Gminy Artur Kalinowski oraz
Dyrektor ZSP Anna Matysiak.
Gratulując młodzieży w
imieniu Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego, Sekretarz
Gminy podkreślił, że zainicjowana przez Zespół Szkół
Technicznych Gra Miejska,
jest doskonałą formą przybliżenia młodzieży historii
Naszej Małej Ojczyzny oraz
bohaterów, którzy stali się jej
częścią.

Łączenie pokoleń w ZST
W ramach realizacji projektu „Łączenie pokoleń w
pracowni gastronomicznej”
w szkole odbywają się liczne
zajęcia gastronomiczne. Realizacja zajęć jest możliwa
dzięki grantowi w ramach
konkursu „Wspieramy
Rozwój” zorganizowanego
przez CEDROB.

ny od pacjenta. Materiałem
biologicznym najczęściej badanym jest krew tętnicza,
żylna lub włośniczkowa oraz
mocz, rzadziej kał, płyn mózgowo-rdzeniowy. Materiał
musi być odpowiednio opisany
i dopiero wtedy jest poddawany analizie. Laboratorium
jest zautomatyzowane. Próbka
z materiałem trafia do odpowiedniego aparatu i tam jest

Spotkanie Mechatronik
– Gaz-System

25.10.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie klasy 1M - Technik
Mechatronik - z firmą patronacką Gaz-System - oddział w
Poznaniu.

analizowana ( morfologia,
analiza biochemiczna czy
immunologiczna).
Uczniowie dowiedzieli się
także, że badania laboratoryjne są istotnym, integralnym
elementem wszystkich dziedzin medycyny oraz, że wyniki
tych badań są wykorzystywane
w badaniach przesiewowych,
przy rozpoznaniu choroby czy
monitorowaniu leczenia.

Zajęcia te nie tylko poszerzają umiejętności gastronomiczne uczestników, ale
przede wszystkim integrują
społeczność uczniowską z
uczestnikami wśród których
są: przedszkolaka z Gminnego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Grodzisku
Wielkopolskim, słuchacze
Uniwersytetu III Wieku w
Grodzisku Wielkopolskim
oraz uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach. Pierwsza część zajęć
już za nami. Przedszkolaki

zmierzyły się z przygotowywaniem kanapek, pieczeniem
i ozdabianiem ciasteczek oraz
składaniem serwetek. Seniorzy mieli możliwość tworzenia
własnych kwiatowych dzieł
3D 2 galaretce. Uczestnicy
WTZ sprawdzali swoje umie-

jętności ozdabiając muffinki
i torty, które później mogli
skosztować. W listopadzie
planowane są kolejne spotkania, na których uczniowie
szkoły będą mogli integrować
się z zaproszonymi do szkoły
gośćmi.

100-metrowa flaga w Rakoniewiczach
W Szkole Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Rakoniewicach trwały
przygotowania do obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości m. in:
- uszyto stumetrową flagę,
- uczniowie wykonywali różnego rodzaju
tematyczne prace plastyczne,
- przeprowadzono liczne konkursy,
- udekorowano budynek Szkoły.
W dniu 09 listopada 2018r. o godz. 11:11
podczas „BICIA REKORDU DLA NIEPODLEGŁEJ” Społeczność Uczniowska
wraz z Przedszkolakami z Rakoniewic
przeszła z budynku szkoły na Rynek, wnosząc stumetrową flagę. Przed uczniami w
uroczysty sposób została wprowadzona ta
flaga przez „Grupę Motocyklową Ziemi
Rakoniewickiej”.
Po tym wydarzeniu flaga ta zawisła przy
budynku Szkoły, nad drogą powiatową.
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Demokracja albo śmierć!
Tego dnia arcyksiążę Franciszek Ferdynand Habsburg
wraz z towarzyszącą mu
małżonką Zofią von Chotek
obchodzili rocznicę swojego
ślubu. Na dworcu miejskim w
Sarajewie czekała na nich kolumna. Trasa przejazdu była
publicznie znana. To ułatwiło
atak. Pierwsza próba zamachu była jednak nieudana.
Eksplodujący granat zranił 17
osób, ale para arcyksiążęca
wyszła z tego bez szwanku.
Mimo tak niebezpiecznej
sytuacji, po opuszczeniu sarajewskiego ratusza, małżeństwo zdecydowało się odwiedzić rannych w szpitalu. Na
zmienionej trasie przejazdu
kolumny znalazł się jednak
drugi zamachowiec. Oddał
dwa strzały. Pierwszy trafił
Zofię w podbrzusze, druga
kula przeszyła tchawicę i
tętnicę szyjną Franciszka.
Oboje zmarli.
Wydaje się, że śmierć jednego człowieka, nawet tak
ważnego, jak następca tronu
Cesarstwa Austro-Węgier, nie
musiała wywołać ogólnoświatowej tragedii. Wszak, co
za związek z nią mieli ludzi
żyjący poza Cesarstwem?...
Jaki powód miałby sprawić, by wielu za tą śmierć
oddało swoje życie i to nawet
z innych kontynentów? Z
Ameryki, z Afryki, z Azji, z
Australii i Oceanii?... A jednak I wojna światowa, którą
wtedy rozpętano, pochłonęła
ponad 14 milionów ludzkich
istnień. Zniszczeniu uległy
wsie, miasta, całe państwa...

Mimo ogromu poniesionych
strat późniejsze elity polityczne nie wyciągnęły właściwych wniosków z tego z
dramatu. Nauka poszła w las
także jeśli chodzi o obywateli, o wyborców. Oni nadal
byli gotowi ślepo wierzyć
przywódcom, popierać ich,
a nawet za nich ginąć. Po
pierwszej wojnie światowej
pokój więc nie panował zbyt
długo. Wystarczyło niespełna
dwadzieścia lat, aby śmierć
zebrała następne żniwo.
Jeszcze większe!

„

Im głupszym jest liderem, tym więcej
mądrych go popiera…
Ludzie jak w amoku
idą za nim ...
Tym razem zaczęło się także
od populizmu i nienawiści.
Imperializm szedł wtedy w parze z rasizmem,
nazizmem, faszyzmem...
I znów okazało się, że im
większym populistą jest
przewódca, im bardziej
szerzy nienawiść, im bardziej dzieli ludzi, im lepiej
wywołuje poczucie strachu
i zagrożenia, tym większe
uzyskuje poparcie. Im większym kanalią jest autorytarnie rządzący, tym większe
ma przyzwolenie na swoje
szaleństwa. Im głupszym
jest liderem, tym więcej mądrych go popiera… Ludzie
jak w amoku idą za nim
prosto na skraj przepaści.

Tak stało się i wtedy, kiedy
Niemcy pokochali Hitlera i
uwierzyli w niego. To uwielbienie kosztowało potem
świat następne 50 milionów
ofiar.
Wcześniej i później dyktatorzy z Zachodu, na przykład
Franko, lub ze Wschodu, na
przykład Lenin czy Stalin,
odpowiedzialni byli za tragedie nie mniejsze w swojej
skali od wojen międzynarodowych, choć w zasadzie
toczyli wojny z własnymi
obywatelami. Więzili ich,
głodzili, w końcu mordowali, byle tylko utrzymać
się przy władzy. Tak było
też w Chinach, na Kubie, w
Kambodży, czy w Korei Północnej. Czy dzisiaj coś w tym
zakresie się zmieniło? Nic!
Ponownie z powodu jednego
człowieka potrafi się w wielu
miejscach zniewalać ludzi,
zmieniać ustroje, niszczyć
gospodarki…. Dlaczego tak
się dzieje? Wszak jednostki
o autorytarnych zapędach
realizują swoje plany zawsze
nie swoim kosztem, lecz
wyłącznie kosztem innych.
Nigdy i nigdzie nie było
inaczej! Mimo to, ci „inni”
zawierzają im, oddają się im,
popierają ich, walczą za nich,
w końcu często za nich giną.
I ciągle znajdują się na ich
miejsce następni, i następni,
i ciągle następni… Dzieje się
tak pod każdą szerokością
geograficzną.

Adam Szejnfeld
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ideologie niszczące naszą tożsamość
Szanowni Państwo Redaktorzy pism: NASZ DZIENNIK, PRZEWODNIK
KATOLICKI,MICHAEL,
WIELKOPOLSKI KURIER WNET, POWIATY
-GMINY, GŁOS WIELKOPOLSKI, GAZETA
OSTROWSKA, GAZETA
ŻYWIECKA
W załączeniu przekazuję mój
artykuł pt.: „Czy Wielkopolanie pobudzą Polaków i
wygrają Najdłuższą Wojnę o
Tożsamość Polski w Europie?”
oraz moje zdjęcie autorskie i
zdjęcie mojego dziadka Stanisława Bresińskiego. Zamierzam dalej kontynuować
działalność publicystyczną i
literacką, pobudzającą Polaków do myślenia i analizowania zdarzeń oraz ideologii
niszczących: nasze tradycje
i kulturę, patriotyzm, rodzinę,szkołę, wychowanie w
wierze z zachowaniem praw
natury, skarby naszej ziemi,
naszą gospodarkę, naszą
wolność, własność i
niezbywalne prawa
do samostanowienia, sprawiedliwości i wewnetrznego systemu władzy;
uniemożliwiaj ą c yc h n a m
sa modziel ne
za rządzanie
naszą własną,
polską walutą /
Narodowy Bank
Polski nie ma konstytucyjnego prawa
finansowania naszego
budżetu i deficytu budżetowego, a mógłby to czynić nie
pobierając odsetek; wówczas
ograniczylibyśmy lichwę prywatnym bankom o światowym
zasięgu; kto i dlaczego wprowadził do konstytucji RP z
1997 r. Art.220 ust.2 ?/.

Polska posiada największe
w Europie podziemne skarby
natury /np.mamy 20-krotnie
większe złoża ropy naftowej
niz Arabia Saudyjska, najwieksze w świecie złoża rud
tytanu, mamy możliwości
wykorzystania złóż węgla brunatnego nie tylko jako paliwa,
lecz np. do wytwarzania kwasu
huminowego zamieniającego
pustynie i jałowe gleby
w oazy zieleni i uprawy roślin. Przede
wszystkim mamy
w Polsce czołowych w świecie
profesorów innowatorów
- wynalazców,
twórców światowych hitów
technologicznych - niestety celowo niezauważanych i
niedofinansowywanych w naszym
kraju /w końcu, po modyfikacjach,podróbkach i
niecnych zabiegach - transferowanych lub przejmowanych
przez podmioty zagraniczne/.
P.S. Ukończyłem 7 fakultetów na wyższym poziomie
kształcenia / w tym: cztery
inżynierskie z zakresu mecha-

niki, inzynierii środowiska,
instalacji przemysłowych i
sanitarnych, utylizacji i przeróbki odpadów; jeden pedagogiczny,;jeden z zakresu
prawa - pełniąc przez 35 lat
funkcję biegłego sądowego
i rzeczoznawcy w b. szerokim zakresie; a w 2017 r. w
wieku 77 lat podyplomowe
studia dziennikarskie/.Posiadam praktykę zawodową w
szerokim zakresie stanowisk
/m.inn. st.i gł. projektanta
i energetykaa, kierownika
wielobranzowej pracowni projektowej, gł. spec. ds ochrony
środowiska, dyrektora ds.
wdrożeń, dyrektora ośrodka
doświadczalnego, wykładowcy i nauczyciela -wychowawcy,
jako publicysta - wolontariusz
współpracownik kilku znaczących redakcji, i inn./. Byłem
wynalazcą i racjonalizatorem,
m.inn.wdrażającym własny
projekt instalacji zgazowywania odpadów użytkowych i
niebezpiecznych oraz ich energetycznego wykorzystamia - w
ramach własnej działalności
gospodarczej.
M.in. jestem członkiem
Stowarzyszenia Ostrowian w
Poznaniu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej oraz
grupy literackiej GRONIE
im.Emila Zegadłowicza w
Żywcu. Zaproponuję nawiązanie bliższych kontaktów
Ostrowa Wielkopolskiego z
Żywcem oraz Wielkopolski z
Podbeskidziem, wzorując się
na współpracy mojego dziadka Stanisława Bresińskiego
z Wojciechem Korfantym w
Naczelnej Radzie Ludowej w
Poznaniu w latach 1919 -1922
oraz wzajemnego oddziaływania Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich.
Z poważaniem i pozdrowieniami ,Andrzej Franciszek Eckardt pseudonim:
A.F.E.ra
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Koniec prasy papierowej
Eksperci wieszczą koniec
epoki prasy papierowej.
Do wymarcia papierowych
dinozaurów ma się przyczynić
rozwój internetu, a przede
wszystkim grasujące w nim
małe, ruchliwe i ambitne
gryzonie. Głównym źródłem
wiadomości są coraz częściej
portale społecznościowe, a
autorytetami stają się blogerzy. Wydawcy klasycznej
prasy muszą opłacać serwisy
informacyjne, pozyskiwać
ekspertów w tygodnikach
opinii, utrzymywać redakcje
i opłacać reporterów. Swego
czasu prorokowano, że telewizja wykończy kino. Nic takiego się nie stało, ale świat się
zmienił i dzisiejsza telewizja
w niczym nie przypomina tej
pierwszej „radia z lufcikiem”.
Wprowadzenie technologii
cyfrowej MPEG4 w emisji
programów telewizyjnych
było rewolucyjne. Zwiększyła się oferta programowa,
poprawiła dostępność i jakość
obrazu. Nie zaszkodziło to
kinu, a nowa jakość pojawiła
się tam, gdzie się jej najmniej
spodziewano, dzięki integracji programów, zwłaszcza
informacyjnych, z internetem.
Każdy nadawca prowadzi
własny portal, czy witrynę
internetową, gdzie udostępnia
materiały, które nie zmieściły
się na antenie. Programy emisyjne, uzupełnia tematycznymi serwisami. Publikuje
się artykuły, dziennikarskie
komentarze, a nawet materiały źródłowe, zebrane przez
reporterów. Na jedno chciałbym zwrócić uwagę, zjawisko
zwane dziennikarstwem
obywatelskim. Telewizje
chętnie wykorzystują materiały nadesłane przez widzów.
Dzięki technologii zarejstrowanie krótkiego dokumentu,
czy klasycznych zdjęć nie jest
problemem, a samo przesłanie
ich do redakcji nie wymaga
specjalnych umiejętności. Dawniej szanujące się
periodyki prowadziły rubryki
„listy od czytelników”. Dziś
tą aktywność przeniesiono do
internetu.
Wszystkie tytuły prasowe prowadzą swoje portale, ale robią
to niejako z konieczności, nie
widząc w nich potencjału dla
rozwoju. Nadal dla wydawców priorytetem jest liczba
sprzedanych egzemplarzy
papierowych gazety.
Regularnie pochłaniam dwa
dzienniki, trzy tygodniki i
pięć miesięczników, wszystkie w wersji elektronicznej.
Lekturę rozpoczynam od
spisów treści i przeglądu
ostatnich wiadomości lokalnych i ze świata, w przypadku
dzienników. W przypadku
dzienników sporadycznie
sięgam później do poszerzonej
informacji w komentarzach i
artykułach. Z periodykami o
rzadszej częstotliwości ukazywania się postępuje inaczej,
lekturę planuje pod kątem
aktualnych zainteresowań i
ważności, a nie aktualności.
Powie czytelnik, to nic nadzwyczajnego, większość z nas
tak postępuje, zgoda, ale to co
jest może nie tak oczywiste, to
forma lektury. Nośniki elektroniczne mają tą przewagę, że
czytać można niemal w każdej
sytuacji. Nie czyta się dziś jak
dawniej; od deski do deski,
sporadycznie i spontanicznie,
w wolnej chwili, a nawet przy
okazji innych zatrudnieni i
zajęć. Umożliwiają to coraz
popularniejsze aplikacje
lektorskie. Krótko mówiąc
przyzwyczajenia czytelnicze
zmieniają się, ale prasa papie-

rowa jakoś tego nie zauważa.
Oczywiście nadążanie za tymi
zmianami w istotny sposób
nie wpłynie na masowość
sprzedaży prasy. Sprzedaż
kopi elektronicznych i prenumerata, a właściwie abonament „on line” to tylko inna
forma kolportażu. Właściwe
pytanie brzmi; dlaczego rezygnujemy z tradycyjnej prasy?
Zbigniew Bembenek, właściciel ZPR Media, zapowiedział
wprowadzenie programu
„500+” dla kioskarzy, jako zachętę w promocji czytelnictwa
prasy papierowej. Tymczasem
sieci kolportażu się sypią.
Agora rozwiązała umowę
z Ruchem, któremu grozi
bankructwo. Dystrybucję
„Gazety Wyborczej” przeniesiono na pocztę. Wydawcy
periodyków mają kłopoty z
siecią stacji benzynowych,
należących do Orlenu.
Tygodniki sprzedawały się
tam lepiej niż w kioskach, ale
Orlen, jako firma państwowa
ma swoje preferencje i nie
chce na przykład sprzedawać
„Newsweeka”.
Sprzedaż głównego wydania
„Gazety Wyborczej”, jednego
z wiodących dzienników
opiniotwórczych spadła do
38 tysięcy egzemplarzy.
„Gazeta” nie traci pozycji
na rynku dzięki mutacjom
lokalnym, licznym dodatkom
specjalnym i magazynom,
które są praktycznie odrębnymi tygodnikami. Wiele gazet
lokalnych, takich jak „Głos
Wielkopolski” opanowało
rynek lokalnych reklam i
ogłoszeń. Złośliwi twierdzą, że utzymują się dzięki
nekrologom, bo do niedawna
intratne ogłoszenia podmiotów państwowych nie zasilają
już budżetów dzienników
lokalnych. „Dziennik –
Gazeta Prawna” ma liczne
grono stałych czytelników,
głównie dzięki prenumeracie.
Jest on głównym źródłem
wiedzy dla profesjonalistów,
ekonomistów, prawników,
pracowników administracji
państwowej i korporacyjnej.
Kiedyś lekturą obowiązkową
w urzędach były „kolorowe
strony” w „Rzeczpospolitej”.
Profesjonalne artykuły,
atrakcyjnie podane wiadomości, błyskotliwa publicystyka,
przyciągają i przywiązują czytelnika, ale wydawcy nie zarabiają na czernieniu papieru.
Wpływy ze sprzedaży gazet
i periodyków nie pokrywają
kosztów kolportażu i druku.
Drobne ogłoszenia i nekrologi
dla gazet są jak kroplówka,
pozwalają przeżyć, ale nie
rosnąć, rozwijać się. W jaki
sposób wydawcy walczą o
zmniejszenie kosztów, to
osobna kwestia. Głównym
źródłem dochodu wydawców
jest reklama.
Jak podaje serwis internetowy
„Wirtualne Media” polski tort
reklamowy wyceniany jest
na 7.5 miliarda złotych. Jaki
kawałek z niego przypada
prasie? Są to raczej okruchy,
najwięcej pożerają media
elektroniczne; telewizja i
internet. Rozwój technologii
poligraficznych sprawia, że
drukowana reklama jest wizualnie coraz bardziej atrakcyjna dla odbiorcy, ale niestety
nie dla reklamodawców. Sieci
handlu detalicznego wydają
własne gazetki reklamowe,
rodzaj oferty katalogowej.
To zjawisko to też margines,
zasadniczą kwestią jest to,
dlaczego reklama przeniosła
się głównie do internetu?
W jakim stopniu wydatki na
reklamę wpłynęły na obroty, a

co za tym idzie na zyski firmy,
widać dopiero w bilansach.
Dziś przedsiębiorca oczekuje
„zwrotnej”, natychmiastowej
reakcji na reklamę i możliwości wpływania na zachowania
potencjalnych klientów. Dla
działów marketingu, planowania, projektowania nowych
produktów bezcenna jest
wiedza o przyszłych klientach, której nie zapewni druk
reklam w prasie. Paradoksem
jest to, że tak zwane „lokowanie produktu”, wszelkiego
rodzaju stymulacje zachowań
w klasycznych mediach są
uważane, a nawet karane,
jako praktyki niedozwolone,
etycznie naganne. Internet
nie ma takich ograniczeń.
„Internetowe roboty” śledzą
naszą aktywność, zbierają
dane o preferencjach konsumenckich, zainteresowaniach,
zwłaszcza w czasie wolnym
od aktywności zawodowej,
możliwościach finansowych,
potrzebach. Takie dane,
choć animizowane, nie są
anonimowe, w tym sensie, że
dają niemal natychmiastową
odpowiedź, czy nasza oferta
jest prawidłowo lokowana i
atrakcyjna, a jeśli nie, to co
zrobić, aby taką była.
Krytycy powiedzą, że nie
widzą związku między zjawiskiem opisanym powyżej, a
kondycją prasy konwencjonalnej. W tym miejscu muszę
wyjaśnić, że to, co pisałem na
wstępie, o nowych formach
dystrybucji prasy i nowych
nawykach czytelniczych,
nie zmienia faktu, że ciągle
mamy do czynienia z tradycyjną prasą, ale nowocześnie
dystrybuowaną. Na początku
ogromne nadzieje wiązano
z dystrybucją w ramach
abonamentu elektronicznych
kopii periodyków. Z czasem
zmodyfikowano ofertę, o
abonament w pakiecie interesujących nas treści z różnych
źródeł, tytułów prasowych.
Takim rozwiązaniem był
serwis „Pianomedia”, do
którego przystąpiła pierwsza
„Gazeta Wyborcza” i wiele
innych tytułów. Debiut był
obiecujący, ale z czasem
zainteresowanie słabło, aż do
zatrzymania się na pewnym
poziomie. Powodów tego,
że czytelnik takich „elektronicznych zszywek” nie kupił.
Powtórzę się raz jeszcze,
innowacyjność tej propozycji
jest też pozorna. Starsi czytelnicy pamiętają praktykę
kioskowych teczek, kiedy
do takiej teczki z nazwiskiem odkładano zamawiane
tytuły prasowe. Rozwiązanie
idealne, ale w środowisku
niedoboru, kiedy egzemplarzy gazet było mniej,
niż chętnych do jej nabycia.
Dziś mamy do czynienia z
sytuacją odwrotną, wydawcy
o czytelnika walczą. Dlatego
idea elektronicznej teczki jest
anachroniczna. Dostęp do
informacji jest powszechny i
prasa nie ma na nią monopolu.
Jak może wyglądać elektroniczna gazeta przyszłości?
Pewne zjawiska zapowiadają
już rewolucję, jaka nastąpi.
Zacznę od tego, że mam złą
wiadomość; dni prasy papierowej są policzone. Utrzyma
się pewna nisza drukowanych
periodyków, ale na rynku
obiegu informacji bez znaczenia. Wyjaśnić też trzeba,
że choć informacja dziś
jest dobrem powszechnym,
dostępnym jak powietrze i
woda, to musimy pamiętać,
że ciągle jest towarem, za
który i tak w jakiejś formie
płacimy.
Andrzej Wilowski
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W związku z publikacją prasową Pana Roberta Nowaka na stronie 9
w numerze 18 dwutygodnika Powiaty-Gminy Pan Grzegorz Bartel
domaga się artykułu

Spotkanie słuchaczy Kargowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
6 listopada odbyło się uroczyste spotkanie słuchaczy
KUTW, w którym uczestniczyli również Przewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Kamińczak, Jerzy
Fabiś – Burmistrz Kargowej, Marta Paron – zastępca Burmistrza, prof. Pola
Kuleczka, dr Ewa Chiari,
przedstawiciele UTW z
Babimostu, Sulechowa i
Zbąszynka oraz grupa
Senior 60+.
I cześć spotkania była związana z obchodami 100 rocznicy
odzyskania niepodległości.
Wykład z prezentacją multimedialną wygłosił Burmistrz
Jerzy Fabiś, z część artystyczną przedstawiły dzieci z ZSP
w Kargowej przygotowane
przez nauczycielki Monikę
Milczyńską, Beatę Ziarek i
Elżbietę Pietek.
W II części spotkania prezes
KUTW Brygida Wróblewska
podsumowała realizację licznych projektów, na który w
tym roku pozyskano środki z
różnych źródeł: Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Euroregionu, Urzędu
Marszałkowskiego oraz Gminy Kargowa. Łączna wartość
zrealizowanych zadań wynosi
190 303 zł, a tym dotacje
160 298 zł z tego 5 500 zł z
Gminy Kargowa. Wkład własny uczestników wynosił 9,1%
wartości.
Prezes podziękowała delegacjom zaproszonych UTW,
którzy uczestniczyli w reali-

zowanych zadaniach, a także
władzom Gminy za wsparcie
działań oraz pracownikom
Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzącym wiele działań
edukacyjnych z kargowskimi
seniorami. Spotkanie zakończył wykład dr Ewy Chiari
na temat „Szlachetne zdrowie – rozmaite podejście do
zdrowia” oraz występ zespołu
Carmin w nowych strojach zakupionych w ramach projektu

Wspaniały kawałek historii
polskiego transportu
(cześć 29)

Raz po raz czuję jak nie ma
czym podjechać, po prostu
brakuje paliwa. I tak sobie
pomyślałem jak teraz radzi
sobie z moją zośką krzykacz.
Wyjeżdżając z tych gór widać
już łunę na niebie, a więc to
chyba jest Horasan. Po ujechaniu kilkunastu kilometrów,
droga stała się równiejsza ale
za to jest zasypana śniegiem.
No i tak dojeżdżam do tego
Horasanu gdzie jadąc do Iranu przeżyliśmy ten straszny
43 stopniowy mróz. Wjechałem na parking przy tej
samej stacji paliw, na której
nocowaliśmy jadąc do Iranu.
Wysiadłem z tego cieplutkiego samochodu idąc do mojej
lodówki w której to jeszcze
siedzi krzykacz.
Otwarłem drzwi i widzę jak
krzykacz mówi coś do mnie,
ale nic nie zrozumiałem. Jest
tak zziębnięty i skostniały,
że nie może sam wyjść z samochodu, szczękając zębami
i mówiąc coś nie wyraźnie.
Jeszcze trochę to by chyba
zamarzł w czasie jazdy, ponieważ musiał mieć otwarte
okno gdyż zamarzała przednia
szyba. Pomogłem jemu wyjść
z tej lodówki, był naprawdę
zmarznięty ponieważ nie miał
ubranych ciepłych kaleson
ani ciepłych koszul tak jak
ja. Musiałem jemu pomóc w
dojściu do swojego samochodu. Po jakimś czasie gdy już
trochę odtajał, siedząc w tym
swoim ciepłym samochodzie
to nie mógł uwierzyć, że ja
już tak jadę trzy tygodnie i, że
jeszcze żyję.
Niestety nie mam innego
wyjścia, ponieważ tutaj w
Turcji byłby to na pewno duży
koszt naprawy nagrzewnicy
i byłby problem w zajezdni z
powodu poniesionych kosztów,
i mógłbym za to posiedzieć w
kanale, miesiąc lub dwa na
warsztacie. A przecież nie na
tym rzecz polega. No i też nie
mogę czekać do wiosny, aż
się trochę ociepli. A z resztą,

ja już się przyzwyczaiłem do
tej mojej lodówki. I tak sobie
pomyślałem, że Polacy wywiezieni na Syberię też musieli
dawać sobie radę aby przeżyć.
Nie jedli ciepłej strawy oraz
nie spali w tak komfortowych
warunkach jak ja u kolegi. A
więc nie jest aż tak źle, i nie
ma co narzekać. Piotr który
jechał za mną mówił, że bębny
hamulcowe były czerwone i ,że paliły się okładziny
hamulców gdyż wydobywał
się z nich ogień. Po ujechaniu około jednego kilometra
bębny zdążyły wystygnąć a
okładziny przestały się palić.
Wsiadłem do tej mojej lodówki
i podjechałem pod dystrybutor
, chciałem zatankować ale
zamiast ropy z dystrybutora
wylatywały same burzowiny.
Jadąc do Iranu też tak było, że
musieliśmy tankować dopiero
na drugi dzień bo tak była
zmarznięta ropa w zbiornikach. Od szefa dowiedzieliśmy
się, że rano będzie dobrze,
ponieważ na noc włączy podgrzewanie zbiorników. Dzisiaj
już nie tankowaliśmy tylko
dolaliśmy nafty do zbiorników
i podstawiliśmy kubły z palącym się olejem. Ustawiliśmy
się tym razem tyłem do wiatru
i zabieramy się do kolacji, a
tutaj gaśnie silnik Władkowi.
Zjedliśmy szybko kolację i do
roboty. Próbujemy podnieść
kabinę ale ona ani drgnie.
Więc pochodnia idzie w ruch.
W końcu się udało. Po podniesieniu kabiny próbujemy
odkręcić filtr paliwa, ale on
trzyma mocno. Przebić go
już nie możemy ponieważ nie
mamy zapasowego filtra. Więc
po paru kombinacjach wreszcie go odkręciliśmy. Wygrzewając nad palącym się kubłem
wlatuje z niego sama parafina.
Niestety irańskie paliwo posiada bardzo dużo parafiny i
nie jest przystosowane do tak
niskich temperatur. Teraz to
już mamy trochę doświadczenia. Po założeniu wygrzanego

filtra i odpowietrzeniu silnik
znowu zapalił. Cała ta operacja
trwała około jednej godziny.
Jutro to samo trzeba zrobić z
samochodem krzykacza. Na
termometrze jest minus 36
stopni. Jest to już dużo cieplej
jak byliśmy tutaj poprzednio
jadąc do Iranu. Teraz idziemy się ugrzać do restauracji.
Wchodząc z takiego mrozu do
ciepłego pomieszczenia wydaje się, że jest tutaj naprawdę
bardzo ciepło. Ale już po
jakieś pół godzinie tak ciepło
nie jest. Tylko siedząc przy
kubusiu odczuwa się to ciepło.
Wokół ciepłego kubusia siedzi
kilku tureckich kierowców,
szef i nasi koledzy. Zjedliśmy
jeszcze po kilka smażonych
rybek podobnych do naszych
szprotek oraz wypijając ciepły
czaj. No i w ten czas szef sobie
nas przypomniał jak jechaliśmy do Iranu, zatrzymując się
u niego. Szef był znowu bardzo
zadowolony żeśmy do niego
zajechali wiadomo, że sprzedając paliwo sporo zarobił.
Sama restauracja i jej zaplecze
wyglądają bardzo biednie. U
nas w kraju na pewno nie miała
by szans egzystencji. Ale my
i tak byliśmy zadowoleni, że
mogliśmy się teraz umyć, bo
poprzednio nie było wody.
Teraz już nie mieliśmy rozgrzewającego spirytusiku co
zauważył szef. Zapłaciliśmy
po 200 TL czyli po jednym
dolarze i dwudziestu centach,
było to bardzo tanio. Teraz to
już idziemy spać do naszych
trzęsących się domków. Dochodzi godzina 24 naszego
czasu. Dzisiaj znowu śpię u
Władka.
Przejechałem 298 kilometrów i przepracowałem 15
godzin.
Adam Frąckowiak

Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki pomocy redakcji motoryzacyjnej
„40ton.net”, którego redaktorem jest Filip Bednarkiewicz.
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Narodowe Święto Niepodległości
Mieszkańcy gminy Zbąszyń
przy asyście żołnierzy z 7.
Dywizjonu Artylerii Konnej
Wielkopolskiej świętowali 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Uroczystość rozpoczęła msza
święta celebrowana przez
Proboszcza Parafii pw. NMP
Wniebowziętej w Zbąszyniu –
ks. Zbigniewa Piotrowskiego.
Dalsza część programu obejmowała przemarsz, akademię
patriotyczną z apelem pamięci
i salwą honorową żołnierzy
Wojska Polskiego, przemówienia okolicznościowe Burmistrza Zbąszynia – Tomasza
Kurasińskiego oraz Posła na
Sejm RP – Jakuba Rutnickiego, program artystyczny Państwowej Szkoły Muzycznej im.
St. Moniuszki w Zbąszyniu a
także składanie kwiatów przez
delegacje przed Pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich.
W godzinach popołudniowych
w Zbąszyńskim Centrum Kul-

tury odbyła się kolejna edycja
Festiwalu Pieśni Patriotycznej
i Żołnierskiej. Nad bezpie-

czeństwem uroczystości czuwali strażacy jednostek OSP
naszej gminy.
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Inscenizacja walczących
powstańców
W Zbąszyniu, 3 listopada 2018 rok w godzinach
dopołudniowych, odbyła
się inscenizacja walczących
powstańców o wyzwolenie
miasta spod zaboru Pruskiego. Przy kładce Koźlarzy nie opodal rzeki Obry
została ustawiona armata,
natomiast w parku Ciężkie
Karabiny Maszynowe a na
ulicach miasta pojawili się
żołnierze w powstańczych
mundurach, co było dla
wielu mieszkańców dużym
zaskoczeniem.
Organizatorzy tego historycznego przedstawienia sprzed
100tu lat chcieli przywrócić
pomięć o powstańcach którzy
przelewali swoją krew a często
oddając swoje młode życie za
wolną i Niepodległą Ojczyznę.
Organizatorem tej historycznej
imprezy jest Stowarzyszenie
Patriotyczne Zbąszyń, podtrzymujące historię ziemi
Zbąszyńskiej, gdyż tutaj na
granicy zachodniej toczyły
się największe walki z Prusakami.
W tej inscenizacje walk o
miasto Zbąszyń uczestniczyli
rekonstruktorzy z Towarzystwa Działań Historycznych
im. Feliksa Pięty z Bukowca
k\ Nowego Tomyśla w barwach
57 pułku piechoty Króla II
Króla Rumunii.
Uczestnikami byli również
młodzi mieszkańcy Zbąszynia

którzy utworzyli 15 drużyn
po 6-ć osób w drużynie co
dało 90-u uczestników którzy musieli sobie poradzić w
kilku trudnych historycznych
sytuacjach przypominających
historię tamtych lat min. zapoznanie się z bronią i oddanie
kilkanaście strzałów z KBKAESu na strzelnicy Bractwa
Kurkowego. Było forsowanie
i zdobycie drugiego brzegu
rzeki Obry oraz opatrywanie
rannych w polowych warunkach .
Było również gaszenie pożaru zabytkową sikawką konną którą trzeba było ręcznie
pompować aby podać celny
prąd wody którego celem było
ugaszenie pożaru. Ostatnia
misja była przy kościele ale
pod tajemniczą nazwą ,,Pieśń
Zwycięzców’’ oraz głośne odśpiewanie wszystkich zwrotek

,,Roty”.
Po czym nastąpił poczęstunek i zakończenie historycznych wydarzeń z wręczeniem
okolicznościowych pamiątek
dla uczestników tej historycznej imprezy.
Fundusze na tegoroczną
imprezę były pozyskane z
budżetu Gminy Zbąszyń oraz
ZCK i Biblioteki Publicznej w
Zbąszyniu oraz z Ministerialnego projektu ,,Niepodległa”
Przy tak dużym zainteresowaniu mieszkańców i udziale
młodzieży zbąszyńskiej zapowiedziano dalszą kontynuację
tego historycznego wydarzenia
w roku przyszłym.
Organizatorzy dziękują
wszystkim uczestnikom za
wsparcie finansowe oraz
uczestnictwo w tym wydarzeniu historycznym .

Łukasz Szaferski

Otwarte Mistrzostwa Zbąszynia Ekstraliga Unihokeja Seniorek
w Tenisie Stołowym
W sobotę, 3 listopada, w
„Zbąszyniance” odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Zbąszynia w Tenisie Stołowym.
Celem corocznego turnieju
jest między innymi uczczenie Narodowego Święta
Niepodległości. Dlatego
na najlepszych czekały
specjalne okolicznościowe
biało-czerwone statuetki.
Frekwencja w zawodach
była jak zwykle imponująca. W imprezie udział
wzięło 56 uczestników, w
tym jedna kobieta, która
wystartowała wspólnie z
mężczyznami.
Gościliśmy przedstawicieli z
następujących miejscowości:
Komorniki, Wijewo, Świebodzin, Babimost, Rydzyna,
Sulęcin, Lubniewice, Nowy
Tomyśl, Łagów, Błotnica,
Radomierz, Kuślin, Opalenica, Trzciel, Miedzichowo,
Sulechów, Podmokle, Leszno,
Poniec, Perzyny, Przyprostyni
i Zbąszynia. Duża część zawodników to stali uczestnicy
naszej cyklicznej imprezy.
Cieszy fakt, że każdego roku
pojawiają się debiutanci, którzy prezentują wysokie umiejętności sportowe.
Rozgrywki toczyły się w
czterech kategoriach wiekowych: młodzieżowa rocznik
2003-2005, młodzieżowa rocznik 2006 i młodsi, mężczyźni do lat 45 oraz mężczyźni
powyżej 45 lat. W trzech
kategoriach pojedynki toczyły się w grupach, systemem
każdy z każdym, w najliczniej
obsadzonej kategorii do lat 45
przyjęto system rosyjski. Do
zwycięstwa w każdym pojedynku zawodnicy potrzebowali trzech wygranych setów.

W sobotę i niedzielę, 3 - 4 listopada na ligowy dwumecz
przyjechały zawodniczki
z Ożarowa Mazowieckiego.
Nasze unihokeistki bardzo
dobrze rozpoczęły sezon
2018-2019. Po trzech rozegranych rundach, w tym
z drużyną Mistrza Polski,
zajmują drugie miejsce w
tabeli mając na swoim koncie pięć zwycięstw i jedną
przegraną.

Kibice oglądali wiele ciekawych i zaciętych pojedynków,
o wyniku końcowym często
decydować musiał piąty set. O
wysokim i wyrównanym poziomie uczestników świadczy
fakt, że w kategorii do lat 45
wystartowało dwóch zawodników, którzy zdecydowali się
na rywalizację ze starszymi
przeciwnikami mogąc walczyć
o zwycięstwo ze swoimi rówieśnikami.
Na wszystkich uczestników
czekały pamiątkowe dyplomy, na zakończenie rywalizacji w każdej kategorii
najlepsi ot rzyma li wspo mniane wcześniej statuetki.
W sprawnym przebiegu imprezy pomagali lokalni animatorzy sportu oraz wolontariuszki
z Liceum im. Garczyńskiego,
dziękujemy za zaangażowanie.
Organizatorem imprezy było
Zbąszyńskie Centrum Sportu,
Turystyki i Rekreacji.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową w poszczególnych kategoriach.
Kategoria MĘŻCZYŹNI –
ROCZNIK 2006 I MŁODSI
1. Sebastian Ławecki /
Wijewo/
2. Oliwier Ortyl / Komorniki/

3. Maciej Skrzypczak /
Wijewo/
4. Mateusz Staśkiewicz /
Wijewo/.
Kategoria MĘŻCZYŹNI –
ROCZNIK 2003 I MŁODSI
1. Miłosz Firlej /Wijewo/
2. Marcin Wolnik /Wijewo/
3. Daniel Graczyk /Babimost/
4. Brajan Skiba /Rydzyna/.
Kategoria OTWARTA DO
45 LAT
1. Wojciech Walecki /Poniec/
2. Maciej Mikołajczak /
Sulechów/
3. Mateusz Żelengowski /
Świebodzin/
4. Szymon Starszak /Zbąszyń/.
Kategoria OTWARTA
POWYŻEJ 45 LAT
1. Zbigniew Cybulski /
Łagów/
2. Stanisław Kostyszak /
Lubniewice/
3. Tomasz Lemanowicz /
Babimost/
4. Dariusz Franc /Świebodzin/.
WYRÓŻNIENIE INDYWIDUALNE
Monika Barcińska /Sulęcin/.

To dobr y prognostyk dla
brązowych medalistek poprzedniego sezonu. Dobra
passa zawodniczek PKS MOS
Zbąszyń została utrzymana.
W weekend na własnej hali
dwukrotnie pokonały drużynę
Ambry umacniając pozycję
wicelidera ligi.
W sobotę nasz zespół zaprezentował się kibicom z jak
najlepszej strony. Od początku
górował nad przeciwniczkami, kontrolując wydarzenia i
systematycznie powiększając
zdobycze bramkowe z upływem czasu. Tylko w pierwszej
tercji zawodniczki Ambry
zagroziły zbąszyńskiej bramce zdobywając gola, jak się
później okazało jedynego
w całym spotkaniu. Nasze
bramkarki doskonale radziły
sobie z próbami przeciwniczek
poprawiając swoje statystyki.
Ofensywna, dokładna i dojrzała gra całego zespołu była
radością dla oka dla każdego
kibica w hali „Zbąszynianka”. Radość zgromadzonej
publiczności rosła z kolejnymi
bramkami gospodarzy. Strzelecki festiwal zakończył się
dziesiątą bramką, na minutę
przed końcową syreną. Statuetkę dla najlepszej zawodniczki odebrała jak najbardziej
zasłużenie Klaudia Szelzchen,
która miała udział w zdobyciu
pięciu bramek tego dnia /trzy
trafienia i dwie asysty/. Rów-

nież konkurs rzutów karnych
zakończył się korzystnie dla
PKS MOS Zbąszyń, który pokonał rywalki jednym golem.
W bardzo dobrych nastrojach
kibice opuszczali halę oczekując na niedzielny pojedynek.
Drugie spotkanie okraszone
było większymi emocjami, których dostarczyły zawodniczki
obydwu zespołów. W niedzielne przedpołudnie nasze zawodniczki postanowiły zadbać
o odpowiednio wysoki poziom adrenaliny u swoich
kibiców. Rozpoczęły zgodnie
z planem kończąc pierwszą tercję prowadzeniem 1:0. W połowie drugiej odsłony rywalki
doprowadziły do remisu ale
szybka odpowiedź pozwoliła
ponownie objąć prowadzenie
zawodniczkom PKS MOS
Zbąszyń. Początkowe wydarzenia ostatniej tercji nie zapowiadały emocji, których dostarczyły kibicom w ostatnich

minutach nasze zawodniczki.
Spokojna, dobra gra, udane
ataki pozwoliły na zdobycie
kolejnych bramek. Zbąszynianki wyszły na czterobramkowe prowadzenie zwiastujące
drugie wysokie zwycięstwo.
Tymczasem drużyna gości
na cztery minuty przed końcem przystąpiła do odrabiania strat. W ciągu kolejnych
minut zdobyły trzy bramki
doprowadzając do wyniku
5:4. Ostatnia minuta zwiastowała więc zbąszyńskim
kibicom ogromne emocje.
Na szczęście udany kontratak
i celny strzał pozwolił kolejny raz podwyższyć wynik
i spokojnie dokończyć spotkanie. W niedzielę najlepszą
zawodniczką naszego zespołu
została Anna Borkowska.
Gratulujemy całej drużynie
dobrego występu i czekamy
na kolejne mecze.

GMINA KOMORNIKI
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W Komornikach świętowali 100-lecie Niepodległości
Na rożne sposoby świętowano w Komornikach
100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W
sobotę, 10 listopada otwarto
rowerowy Szlak Niepodległości, wiodący m.in. przez
miejsca związane historycznie z Powstaniem Wielkopolskim. Grupa rowerowa
Komorniki MTB Team
poprowadziła przez czerwony, 32-kolimetrowy szlak
z Komornik, przez Wiry,
Szreniawę, Rosnówko, Chomęcice i Walerianowo, po
urokliwych i malowniczych
o tej porze roku traktach
Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
Również na dwóch kółkach
świętowały rodziny z całej
gminy biorąc udział w rajdzie
gwiaździstym, dojeżdżając
na metę w Komornikach z
każdej miejscowości. Przed
startem rowerzyści i osoby
z grupy nordic walking odśpiewali wspólnie Mazurka
Dąbrowskiego. Prawie 200
osób świętowało tego dnia
odzyskanie niepodległości na
sportowo.
W niedzielę, 11 listopada uroczystości rozpoczęły
się mszą św. w Kościele pw.

Św. Andrzeja Apostoła w
Komornikach, na której tradycyjnie stawiły się lokalne
poczty sztandarowe i harcerze.
Po mszy korowód świętują-

cych został przeprowadzony
przez amazonki na odświętnie
ubranych koniach do Ogrodu
Pamięci, gdzie oddano hołd
walczącym o niepodległość

oraz złożono kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi najważniejsze dla gminy
wydarzenia. W korowodzie
szli także gimnazjaliści z

Komornik, niosąc wspólnie z
Dyrektor – Barbarą Koralewską-Idzikowską i nauczycielami kilkunastometrową polską
f lagę. Wspólnie z chórem

Francesco z Wir zaśpiewano
hymn i Rotę.
Ostatnim punktem oficjalnych obchodów Święta
Niepodległości było odsłonięcie muralu, który powstał
specjalnie z okazji 100. rocznicy odzyskania wolności
oraz wybuchu Powsta nia
Wielkopolskiego. Malowidło
powstało na ścianie Ośrodka
Zdrowia w Komornikach i
przedstawia scenę batalistyczną oraz postać Ignacego Jana
Paderewskiego, który stał
się symbolem walki o odzyskanie wolności. Wójt Jan
Broda złożył podziękowania
autorce murala – Karolinie
Łagodzińskiej Mańkowskiej
i zachęcił wszystk ich do
świętowania niepodległości,
nie tylko w tym dniu, ale na
co dzień. Takie święto zdarza
się raz na sto lat. Cieszmy
się z wolności i szanujmy
ją, codziennie – mówił Wójt,
który złożył zgromadzonym
życzenia dobrego święta niepodległości i zaprosił na kawę
i rogale świętomarcińskie do
galerii Piwnica.
Wieczorem w Domu Kultury Koźlak w Chomęcicach
tradycyjnie odbył się koncert
z okazji 11 listopada – Komornicki Nokturn.

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

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

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

www.diagrolmet.pl

tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

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

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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Nowa Dacia Duster
Wyprzedaż 2018

Smektała Sp. z o.o.
ul. Poznańska 6, 64-100 Leszno
tel. 65 529 43 35, faks 65 529 43 36, biuro@smektala.pl
Prasa partnerska DACIA DUSTER-wyprzedaz-250x179,4.indd 1

26/10/2018 16:12

P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

Zbąszyń

Plac Wolności 2
Tel.

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

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

GMINA NOWY TOMYŚL
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Powstanie plac zabaw
w Sękowie

W dniu 9 listopada br. nastąpiło przekazanie placu budowy
związanego z zagospodarowaniem terenu przy jeziorku
w Sękowie.
Powstanie plac zabaw oraz
dokończona zostanie budowa

siłowni zewnętrznej. Termin realizacji inwestycji to
30.11.2018r. Wykonawcą jest
firma Waldemar Nowak Zakład Stolarski z siedzibą w
Zębowie. Koszt tego zadania
to 116.997,60 zł.

Dofinansowanie na
rozbudowę żłobka
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Mini turniej bowlingowy

W ramach realizowanego zadania ,,W zdrowym
ciele zdrowy duch - nowotomyska nić aktywności
fizycznej osób starszych ”
finansowanego z Budżetu
Obywatelskiego Gminy
Nowy Tomyśl, seniorzy zakończyli udział w zajęciach
na kręgielni.
Zajęcia odbywały się 1 raz w
tygodni po 2 godz. w okresie
od lipca do października w
Hotelu Hi – Fi, który posiada
nowoczesną kręgielnię i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki udziałowi w
zadaniu seniorzy poznali nową
dziedzinę sportu, która jest
odpowiednia do uprawiania
w każdym wieku. Znajomość
techniki bowlingu pozwoli
seniorom uprawiać ten sport
przez cały rok
i w różnych
miejscach, przyczyniając się
do poprawy kondycji fizycznej
i integracji.
Podczas ostatnich zajęć
przeprowadzono mini turniej bowlingowi, rozegrano
2 serie rzutów i zsumowano
punkty. Było bardzo wesoło,
czasami emocje sięgały zenitu,

a rywalizacja była niezwykle
zacięta, wszyscy chcieli zwyciężyć. Ostatecznie wyłoniono
2 – I miejsca, 2– II miejsca i
2 – III miejsca. Poza turniejem rozegrano również serię
rzutów, w której udział wziął
Burmistrz Nowego Tomyśla.
Za miejsca od I — III zwycięscy otrzymali puchary i

medale w odpowiednich kolorach, wszyscy natomiast otrzymali dyplomy za uczestnictwo.
Puchary, medale i dyplomy
wręczył Burmistrz Gminy
Nowy Tomyśl – Pan Włodzimierz Hibner, Radny – Pan
Wojciech Andryszczyk oraz
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej – Pani Danuta

Michałowicz.
Serdecznie
gratulujemy zwycięzcom oraz
wszystkim uczestnikom. Tak
na prawdę, zwyciężył dobry
humor i wspaniała zabawa.
W dalszym ciągu w ramach
realizowanego zadania ,,W
zdrowym ciele zdrowy duch
- nowotomyska nić aktywności fizycznej osób starszych”
finansowanego z Budżetu
Obywatelskiego Gminy Nowy
Tomyśl do końca października
odbywają się zajęcia ogólnorozwojowe.

Dzieci ze „Słoneczka” w gościnie u burmistrza

Dnia 25 października 2018
r. Włodzimierz Hibner burmistrz Nowego Tomyśla oraz
Ludomira Śpiączka skarbnik
gminy podpisali umowę na
dofinansowanie projektu pn.
,,Rozbudowa żłobka w Nowym
Tomyślu – zwiększenie ilości
miejsc dla dzieci w wieku 0-3
oraz poprawa funkcjonowania
zaplecza kuchennego”.

Przedmiotem projektu jest
adaptacja i wyposażenie rozbudowanego budynku żłobka
„Złoty Promyk” w Nowym
Tomyślu o dwa nowe oddziały
wraz z zagospodarowaniem
terenu.
Dzięki realizacji inwestycji
zapewniona zostanie większa
liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W dniu 25 października br.
Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner
gościł w Urzędzie Miejskim
dzieci z Przedszkola nr 5
„Słoneczko”. Pracownicy
Wydziału Organizacyjnego
i Komunikacji Społecznej
Anna Noculak oraz Ryszard
Ratajczak opowiedzieli
dzieciom o organizacji pracy
urzędu, oprowadzili przedszkolaki po budynku, a także
przybliżyli historię Nowego
Tomyśla. W czasie wizyty w
Urzędzie Miejskim pracownicy wydziałów opowiadali
dzieciom, na czym polega ich
praca.

Polscy superbohaterowie
100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości to
doskonała okazja, by bliżej
poznać naszych polskich
superbohaterów. Opowieści o Witoldzie Pileckim i
Józefie Piłsudskim wysłuchali uczniowie ze szkół
podstawowych w Bukowcu i Wytomyślu, młodzi
czytelnicy wraz z dorosłymi
oraz nowotomyscy harcerze z 19 DH „BUKI” im.
Aleksandra Kamińskiego,
którzy 5 listopada spotkali
się z Małgorzatą Strękowską – Zarembą – gościem
Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w
Nowym Tomyślu.
Seria książek dla młodych
czytelników „Polscy superbohaterowie” opowiada o
niezwykłych, mądrych i odważnych Polkach i Polakach.
Jak żyli i pracowali? O czym
marzyli i co osiągnęli? Co im
zawdzięczamy? Na te pytania
starała się odpowiedzieć pisarka, opowiadając dzieciom
o Witoldzie Pileckim i Józefie Piłsudskim. Podkreśliła,
że ich super moce to przede
wszystkim bohaterska postawa
i wielka odwaga. Uczniowie

dowiedzieli się, że Rotmistrz
Pilecki już od młodych lat
uczył się taktyki wojskowej,
by w przyszłości walczyć o
wolność kraju. Gdy wybuchła
pierwsza wojna światowa stanął do walki o niepodległość
Polski, a podczas kolejnej

wojny podjął się bardzo trudnej misji – dobrowolnie został
więźniem Oświęcimia oraz
walczył w Powstaniu Warszawskim. Jeszcze więcej
uwagi autorka poświęciła
Marszałkowi Piłsudskiemu.
Oprócz powszechnie znanych

faktów z jego życia, takich
jak utworzenie Legionów Polskich, pełnienie funkcji Naczelnika Państwa i Marszałka
Polski, ogłoszenie światu 11
listopada1918 roku, że Polska odzyskała niepodległość,
pisarka zdradziła też kilka
ciekawostek. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się m.in., że
oprócz słynnej klaczy Kasztanki, Marszałkowi towarzyszył również pies o imieniu
Pies, że wąsy najsłynniejszego wąsacza Rzeczpospolitej
skrywały pewną tajemnicę,
a w jego bogatym życiorysie
znajduje się również napad na
pociąg. Dzięki temu, mimo
poważnej tematyki spotkań,
nie zabrakło humoru i lekkiej,
przyjemnej atmosfery. Dzieci
żywo reagowały, zadawały
pytania i dzieliły się posiadana wiedzą, wysłuchały także
fragmentów książek, które po
spotkaniu chętnie przeglądały
i wypożyczały.
Spotkania z Małgorzatą
Strękowską – Zarembą odbyły
się w ramach projektu Mali
wielcy Polacy dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

Otwarcie hali widowiskowo
-sportowej SP nr 3

15 października nastąpiło uroczyste otwarcie
zmodernizowanej hali
widowiskowo-sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 w
Nowym Tomyślu.
Termomodernizacja budynku
jest największą inwestycją
zrealizowaną przez Gminę
Nowy Tomyśl w ostatnich
latach. Koszt zadania wyniósł
ponad 6,2 mln zł. Akustykę

sali przetestowano podczas
koncertu pn. Muzyczne twarze
Jacka Kawalca. W tym dniu
również obchodzono Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej
okazji wręczono nauczycielom
Nagrody Gminy za osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze.
Wcześniej, przed uroczystościami, w tym właśnie miejscu
odbyła się ostatnia, 58 Sesja
Rady Miejskiej w Nowym
Tomyślu kadencji 2014-2018.
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OFERTA SPECJALNA !!!

w sklepach firmowych

Edan Extra Lacpol

Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:






Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 3 ul. Bohaterów Bukowskich 15a w Buku
Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie
Sklep nr 8 ul. 3 Maja 10 w Opalenicy

Ser Edamski Lacpol

12.50 zł/kg

Ser Typ Mazdamer Lacpol

14.99 zł/kg 18.60 zł/kg

PRZEZ CAŁY CZAS LICZNE PROMOCJE NASZYCH WYROBÓW
M.IN. TWAROGÓW, ŚMIETANEK, JOGURTÓW ITP.

Listopad 2018

OFERTA SPECJALNA !!!
Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:

w sklepach firmowych

Twaróg tłusty próżnia

10.99 zł/kg







Kefir 1.5% but. 390ml

1.28 zł/szt.

Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp.
Sklep nr 3 ul. Bohaterów Bukowskich 15a w Buku
Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie
Sklep nr 8 ul. 3 Maja 10 w Opalenicy

Mleko UHT 250 ml
czekolada, wanilia

0.99 zł/szt.

Jogurt Typ Grecki 10% tł. 340g

2.29 zł/szt.

Mleko 2% kart. 1l

1.88 zł/szt.

Kefalotiri
Ser grecki długo dojrzewający

Twaróg półtłusty krajanka
EKO pergamin

10.70 zł/kg

2.04 zł/100g

Serek śmiet. Pacynka 250g Folia

2.80 zł/szt.

Śmietana ukwasz. 18% 200g

1.60 zł/szt.

Śmietanka 30% 200ml

1.99 zł/szt.

Twarożek ziarnisty 200g Jogurt Typ Grecki 135g z miodem

1.70 zł/szt.

1.69 zł/szt.

Serek topiony 100g Lacpol

1.40 zł/szt.

Twaróg półtłusty klinek

0.89 zł/100g

CO TYDZIEŃ „TANI PIĄTEK” – NASZE WYROBY W SUPER CENIE !!!

