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PROFESJONALNY PARTNER

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

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

Sp. z o.o.
Sp. komandytowa

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

przyjmiemy uczni w zawodzie
ŚLUSARZ, ELEKTRYK, TOKARZ, BLACHARZ
Zatrudnimy
PROJEKTANTA-KONSTRUKTORA
d.s. odpylania wentylacji oraz osoby chętne
do przyuczenia

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

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

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

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

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

Niałek Wielki 60

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

(kierunek przystań żeglarska)

WSAD: 1,1 zł/1kg BLACHA: 0,9 zł./1kg PUSZKA: 4,50 zł/1kg

64-200 Wolsztyn

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

tel. 68 347 61 00 | 504 244 997

Sprzedam pianino
Stan bardzo dobry ! Tel. 606 327 863

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

rbj.sp@wp.pl

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

tel. 512 306 483 lub 534 611 454
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

AUTO PASZKOWSKI
kierunek Poznań k/stacji BP

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 1100 zł /tona
a blacha 850 zł/tona

a puszka 3 zł/kg

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH O
G
NE
PRZEGLĄDY OKRESOWE
ICZ

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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Jubileusz 40-lecia NSZZ „Solidarność”

W Grodziskim kościele pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa odbyła się msza święta
upamiętniająca wydarzenia
z 31 sier pnia 1980 roku.
Tego dnia bowiem powstała
NSZZ”Solidarność”. Jubileusz
40 lecia poprzedziła msza
święta, którą odprawił ksiądz

Dziekan Tadeusz Osiński.
Następnie uczestnicy i zaproszeni goście przeszli przed
Pomnik Wdzięczności, gdzie
złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Towarzyszyła im
Grodziska Orkiestra Dęta.
Uroczystość zakończyła się
w budynku Szkoły Podsta-

wowej nr.2, gdzie przybyłych
gości powitał burmistrz Grodziska Wlkp. Piotr Hojan.
Swoją obecnością zaszczycił
radny Sejmiku Województwa
Wlkp. Henryk Szymański,
oraz Tadeusz Dolata- sekretarz Powiatu Grodziskiego,
Józef Gawron – przewodni-

czący Rady miejskiej i Sebastian Tuliński – wykładowca
historii.
Uroczystość była okazją
do wręczenia odznaczeń.
Zdzisław Jankowski otrzymał
Krzyż Wolności i Solidarności
przyznany przez prezydenta
RP- Andrzeja Dudę. Wręczył

go Rafał Reczek- dyrektor
Oddziału IPN w Poznaniu
w towarzystwie Jarosława
Lange- przewodniczącego ZR
NSZZ” Solidarność” w Poznaniu.
Następnie wręczono Stanisławowi Mączkowskiemu
medal za Zasługi dla Niepod-

ległości. Uroczystość została
zakończona skromnym poczęstunkiem podczas wykładu
o tworzeniu struktur „Solidarności” w Grodzisku Wlkp.
wygłoszonym przez historyka
Sebastiana Tulińskiego.
Franciszek Gwardzik

Wielki mistrz maratonów żyje wśród nas
Wiele osób, również w naszym
mieście, śledziło niedawno
olimpijskie zmagania polskich sportowców w Japonii.
Zdobywaliśmy medale, wzruszaliśmy się kiedy wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego.
Nieoczekiwanym mistrzem
został Dawid Tomala, który zaskoczył wszystkich Polaków.
Biało-Czerwony wystartował
w chodzie na 50 kilometrów
i zdobył złoty medal. Na ziemi
grodziskiej mieszka też mistrz
Zbigniew Klapa - chodziarz
ultramaratończyk, maratończyk, wielokrotny zwycięzca
maratonu giganta Paryż-Colmar w chodzie aż na 522 km!
Zbigniew Klapa urodził się
16 lipca 1952 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Jest
synem Henryka i Jadwigi (zd.
Heider). To absolwent Technikum Rolniczego w Rokietnicy.
Do uprawiania sportu i rozwoju
w kierunku chodu namówił
Klapę w 1971 roku jego nauczyciel wychowania fizycznego z technikum - Marian
Piszora oraz chodziarz Orkanu
Poznań Tadeusz Grabowski.
Klapa na początku startował
na dystansach 10 i 20 kilometrów. Jednak jego koronną
dyscypliną został dystans 50
kilometrów, na którym ostatnim mistrzem olimpijskim
został wspomniany Tomala.
Niestety chód sportowy na
50 kilometrów nie będzie już
olimpijskim dystansem, ponieważ ostatni raz był rozgrywany
w Tokio. Na tym dystansie
najbardziej utytułowany polski
sportowiec Robert Korzeniowski zdobywał złote medale
olimpijskie, Mistrzostw Świata
i Europy. Również Klapa na
tym dystansie ma sukcesy ustanowił dwukrotnie rekord
Polski – w 1975 roku, a następnie pobił swój własny rekord

w roku 1983.
W latach 1971-1989 reprezentował barwy Orkanu
Poznań, startował też jako zawodnik niezrzeszony. Nie miał
osobistego trenera. Nie stosował specjalnej diety. W październiku 1981 roku został
zaproszony przez Francuski
Związek Lekkiej Atletyki na
zawody do Francji. Wówczas
Klapa zdobył II miejsce w chodzie na 100 km. W kwietniu
kolejnego roku wygrywa na
dystansie 200 km. Grodziszczanin dzięki tym sukcesom
z początku lat 80. XX w. staje
się bardzo popularną osobowością we Francji i otrzymuje
prawo udziału w prestiżowym
supermaratonie gigancie Paryż-Colmar. Nasz grodziski
bohater określił starty w tymże
supermaratonie jako jego osobisty Mount Everest. Tradycja
tego maratonu giganta sięga
jeszcze lat 20. XX stulecia.
W tych najbardziej prestiżowych zawodach w chodzie
długodystansowym organizowanych w czerwcu Klapa pięciokrotnie odnosił zwycięstwo:
1990, 1991, 1992, 1995, 1999.
Trzykrotnie zajął II lokatę:
1989, 1993, 1996. Dwukrotnie
zajmował III miejsce: 1994,
1998.
Dziesięciokrotnie odnosił zwycięstwo w zawodach
28-godzinnych w Roubaix:
1989, 1990, 1991, 1993, 1994,
1995, 1996, 1998, 2000, 2002,
a dwukrotnie zajmując II miejsce: 2001 i 2005.
Czterokrotny triumfator
marszu na 200 km w Bar-le
-Duc: 1982, 1990, 1991, 1998,
trzykrotnie zajął II miejsce:
1983, 1992, 1996 i raz III lokata: 1984.
Zwycięzca zawodów na 200
km w Lagny-sur-Marne (1995)
oraz Chateau-Thierry (1990,

2001, 2002), gdzie zajął też
II miejsce (1991). Drugi na
200 km w Torcy (1998, 2000)
i w Brukseli (1984). Trzeci
na 200 km w Mons (1983),
Cergy (1986), Var (1989) oraz
Vallorbe (1998).
Niektóre rekordy Zbigniewa
Klapy do dnia dzisiejszego nie
mają pogromców i wydaje się,
że nigdy ich mieć nie będą,
m.in. w 1983 roku podczas
zwycięskich zawodów na 200
km w belgijskim Chapelle-lez
-Herlaimont osiągnął wynik 19

godz. 55 min. 7 sek. (w jednych
butach!), w 1999 roku trasę Paryż-Colmar pokonał w czasie
58 godz. 53 min. co daje średnią prędkość marszu 8848 m/h,
czyli wynosi tyle ile wysokość
najwyższego szczytu Ziemi!
Rekordy życiowe w chodzie:
20 km – 1 godz. 35 min. , 50
km – 4 godz. 14 min., 100 km
– 9 godz. 27 min.
Grodziski chodziarz cały
czas jest aktywny sportowo.
W Polsce nie zyskał takiej popularności, a poza granicami

szczególnie we Francji i Belgi
szanowany i traktowany jak
bohater. Zawsze mógł liczyć
na pomoc swoich francuskich
i belgijskich przyjaciół, którzy
w latach świetności grodziskiego lekkoatlety okazywali
wsparcie również finansowe,
ponieważ podróż i pobyt na
zawody do Francji i krajów
Beneluksu były kosztowne.
Wsparcie w czasie zawodów
i w okresie przygotowawczym
otrzymywał też od swojej
żony Bożeny, która zna bar-

dzo dobrze język francuski,
dlatego pomaga mężowi w tłumaczeniach korespondencji
i wspierała przy rozmowach
z francuskimi mediami podczas zawodów. Klapa wiele
lat pracował w Nadleśnictwie
Grodzisk (siedziba w Lasówkach). Lasówki przez wiele
lat były jego miejscem zamieszkania gdzie znajdował
się dom rodzinny. Obecnie
mieszka w Grodzisku Wielkopolskim. Jego sportowe sukcesy dostrzegła TV, dlatego był
gościem wielu programów
m.in. w TVP Poznań, TVN
(Rozmowy w toku), TVP1
(MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna).
Ma trzech braci: Bogdana,
Henryka i Jerzego. Ze związku
małżeńskiego ma dwie córki:
Katarzynę i Monikę. Maratończyk jest dziadkiem dwóch
wnuczek: Róży i Poli.
Według polskiego chodziarza długodystansowego
klucze do zwycięstwa w chodzie to: „dobry trening, odporność psychiczna i jako
takie zdrowie. Szczególnie
nie mogą szwankować układ
pokarmowy i nogi”. Niech te
słowa stanowią drogowskaz
dla początkujących chodziarzy.
Jako ciekawostkę warto dodać,
że pięciokrotny zwycięzca maratonu Paryż-Colmar w całej
karierze pokonał ponad 360
tysięcy kilometrów!
Opracowano na podstawie
wywiadu autora ze Zbigniewem Klapą 19 sierpnia 2021
oraz publikacji: T.Siwiński
„Działalność Ludowych Zespołów Sportowych w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego w latach
1946-2017”; Agata Ożarowska-Nowicka „Leśnicy z pasją”.
Autor tekstu: Sebastian Tuliński
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GMINA NOWY TOMYŚL

Wspaniałe występy
nowotomyskich szachistów!

W poniedziałek, 27 września
Burmistrz Nowego Tomyśla
miał przyjemność spotkać się
z czwórką młodych szachistów, którzy dzielnie reprezentowali Gminę Nowy Tomyśl
podczas VIII Turnieju Szachowego w Dąbkach. Rywalizacja
o tytuł Mistrzów Szkół trwała
9 dni (8-17 sierpnia) i brali
w niej udział zawodnicy z całej
Polski.
Znakomite zawody rozegrała Zuzanna Biniak, która
zdobyła 8 punktów na 9 możliwych, nie przegrywając żadnej
partii w grupie mieszanej i została Mistrzynią Polski Szkół
klas 7-8. Bezkonkurencyjny
był również Feliks Nowak,
który zwyciężył wśród chłopców klas 3-4 zdobywając 7,5
punktu.
30 sierpnia natomiast zakończyły się Mistrzostwa

Polski Juniorów w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych
w Rzeszowie. Rewelacyjnie
zagrał Nikodem Ford, który
zdobył brązowy medal w szachach szybkich zdobywając
8.5 pkt. Tyle samo mieli dwaj
pierwsi zawodnicy, a o kolorze
medalu zadecydowała punktacja pomocnicza. Podczas
Mistrzostw Województwa
w Szachach Standardowych
Nikodem wywalczył srebro,
a jego starszy kolega Filip
Możdżanowski został Mistrzem w grupie do lat 18.
Chęci, praca i marzenia
przynoszą "owoce"! Gratulujemy! Trzymamy kciuki za
najbliższe rozgrywki podczas
Półfinału Mistrzostw Polski
w Szachach Standardowych
do lat 9, 11 i 13, które odbędą
się w Łazach w dniach 3-10
października. Powodzenia!

Noc Bibliotek 2021
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Udany turniejowy debiut kolejnego
zespołu Dream Team Nowy Tomyśl
W dniach 2-3 października br. w Szubinie (woj. Kujawsko-pomorskie) odbył się
Ogólnopolski turniej o Puchar
Burmistrza miasta Szubin –
Pantery Basket Cup U11.
Przystąpiło 5 zespołów,
wśród nich znalazły się nowotomyślanki (aktualne mistrzynie Wielkopolski w kat. U10),
które były bezkonkurencyjne!
Wyniki :
Dream Team- Bycza Akademia Gniezno
71:33
Dream Team - SP nr 1 Lębork 78:21.
Dream Team – Basket 25 Bydgoszcz
80:14
Dream Team – Pantery Szubin 40:27

BIELAWA HANNA
KONIECZNA IGA
LOTKA ALICJA
STIELER DAGMARA
PIOSIK ANNA
W listopadzie rozpoczynają
się kolejne rozgrywki wojewódzkie, a Dream Team Nowy
Tomyśl rywalizować będzie
w dwóch kategoriach – U10
i U11.
Klub powstał w 2014 roku
i na swym koncie ma już
zdobycie 4 mistrzostw Wielkopolski, 10 wychowanek zostało
objętych szkoleniem kadr wojewódzkich, a 3 znalazły się w
kadrze Polski!
Obecnie trwa nabór chłopców rocznika 2015. Zespół
trenuje i gra w hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym
Tomyślu - zainteresowanych
rodziców zapraszamy!
a
a
a
a
a

Po dwóch dniach zmagań
koszykarskich, klasyfikacja
drużynowa przedstawia się
następująco:
I - DREAM TEAM NOWY TOMYŚL
II - PANTERY SZUBIN
III - BYCZA AKADEMIA SP2 GNIEZNO
IV - UKS JEDYNKA LĘBORK
V - BASKET 25 BYDGOSZCZ
Dodatkowo zawodniczki Dream Team otrzymały wyróżnienia indywidualne: najlepszym
obrońcą została Ania Piosik,
do piątki All Stars turnieju
wybrano Igę Konieczną, a
MVP została Hania Bielawa.
Nowotomyski klub reprezentowały:
a WALDA ZUZANNA
a STAROSTA ANTONINA
a MENET MARTYNA
a JUDEK MIA
a WOGA JOANNA
a FLIEGER NADIA
a LOTKA ZOSIA
a JAKUBOWSKA MARC.
a NOWICKA ZUZANNA

Opracowanie Dream Team
Projekt dofinansowany z dotacji
gminy Nowy Tomyśl w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej.

Dzień Edukacji Narodowej
Tegoroczna Noc Bibliotek
upłynęła w całej Polsce pod
hasłem: „Czytanie wzmacnia”.
Tradycyjnie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyślu również
przyłączyła się do tej akcji
i drugi rok z rzędu bibliotekarki zaprosiły do hybrydowego
w niej uczestnictwa.
W piątkowy wieczór, 8 października w sali wystawowej
kameralne grono uczestników doskonale bawiło się
przy warsztatach i koncercie
zespołu OSTY, w składzie: Joanna Skowrońska (śpiew,
flety), Rafał Igiel (perkusja,
davul) oraz Jacek Skowroński (instrumenty klawiszowe).
W bardzo innowacyjnym programie zatytułowanym: Piosenka ludowa od nowa zabrzmiały polskie, głównie
wielkopolskie pieśni ludowe,
ujęte w nowoczesny język muzyczny. Artyści, wykorzystując współczesne instrumenty
elektroniczne ujęli materiał
źródłowy w formę niezwykle
atrakcyjną dla współczesnego
słuchacza. Przepięknie zaaranżowane utwory, o ogromnym ładunku emocjonalnym
porwały bibliotecznych gości do wspólnego śpiewania
zwłaszcza w części warsztatowej, w której to publiczność
muzykowała wraz z zespołem, grając na przyniesionych
przez siebie instrumentach do
nowo poznanej przyśpiewki:
„Dziewczyno, dziewczyno”.
Tego wieczoru nowotomyślanie przez ponad godzinę
mogli upajać się cudownym

głosem delikatnej wokalistki,
teatralnymi gestami perkusisty, a także niepodważalną
inwencją twórczą klawiszowca. Miło było wspólnie bawić się przy „odświeżonych”
ludowych piosenkach, tych
zabawnych i tych bardziej
nostalgicznych, jak: „W ciemnym lesie”, „Mój Jasiniecku”,
„Zwierzyniec” czy „Ptak”.
Wieczór zakończyła niespodzianka w postaci wylosowania przez jedną z uczestniczek
darmowego kodu dostępu do
platformy Empik Go na 30 dni.
Podczas tej rozśpiewanej nocy
można było również obejrzeć
plenerową wystawę fotograficzną: Wokół stołu, na którą
składają się ciekawe fotografie
ze zbiorów Nowotomyskiej
Galerii Internetowej, prezentujące tradycje kulinarne
i biesiadne naszego regionu.
Tego dnia bibliotekarki czekały na swoich czytelników
do późnego wieczora, oferując
abolicję książkową i obdarowując czytelników, którzy
odwiedzili bibliotekę między
godz. 18.00 a 20.00, książkami-niespodziankami. W Strefie Koloru natomiast dzieci
otrzymały hasło dostępu do
wyświetlenia filmu „Operacja
człowiek w czerni”, aby następnie wspólnie ze swoimi rodzicami obejrzeć go w swych
domowych zaciszach. I tak oto
w miłej i rodzinnej atmosferze
upłynęła nowotomyślanom
tegoroczna Noc Bibliotek. Do
zobaczenia za rok!

Źródło: Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna

14 pa ź d z ier n i k a 20 21 r.
w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej zostało zorganizowane spotkanie
z nagrodzonymi nauczycielami i dyrektorami gminnych
szkół podstawowych i przedszkoli.
Włodzimierz Hibner Burm ist r z Nowego Tomyś la
w uznaniu wyróżniających
osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej wręczył nagrody następującym osobom:
1. Katarzynie Jopek – Szkoła Podstawowa nr 1 im.Tadeusza Kościuszki w Nowym
Tomyślu,
2. Ma rkowi Polcynowi
– Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Marii Skłodowskiej - Curie
w Nowym Tomyślu,
3. Agnieszce Noworycie
– Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Marii Skłodowskiej - Curie

w Nowym Tomyślu,
4.Renacie Racz – Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Marii
Skłodowskiej - Curie w Nowym Tomyślu,
5. P awł ow i We r n e r ow i
– Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Marii Skłodowskiej - Curie
w Nowym Tomyślu,
6. Justynie Andrzejczak –
Kwaśny – Zespół Przedszkolno – Szkolny w Bukowcu,
7. Malwinie Paś – Przedszkole nr 2„ Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomyślu,
8. Agnieszce Kalecie –
Przedszkole nr 3„ Bajkowe
Zacisze” w Nowym Tomyślu,
9. Joannie Krysztofek –
Koprak – Przedszkole nr 4
„Bolka i Lolka” w Nowym
Tomyślu.
Wyróżnionym nauczycielom i dyrektorom życzymy
dalszych sukcesów w wychowywaniu i kształceniu młodego pokolenia.
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Wyniki Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Polska – silny partner w UE
Kolejna edycja rządowego
programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica” na lata
2020-2024 realizowana jest
od 20 października 2020 roku.
Ze względu na zróżnicowane
potrzeby uczniów i nauczycieli
konieczna była przebudowa
programu w stosunku do poprzedniej edycji programu na
lata 2017-2019. Celem nowelizacji było doprecyzowanie
i wyjaśnienie regulacji oraz
doposażenie szkół w sprzęt
do realizacji kształcenia na
odległość, w związku z utrzymującą się sytuacją zagrożenia
epidemicznego COVID-19.
W 2021 szkoły mogły wnioskować o udział w Programie
do 4 września 2021r., a organy
prowadzące do wojewodów –
do 14 września 2021r. Czas
na kwalifikację wniosków był
do 28 września br. Natomiast
przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31
października 2021 r.
Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński zatwierdził
listę szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w
ramach Rządowego programu.
Powiat pilski
- Technikum w Wyrzysku
otrzyma 14000 zł
- Branżowa Szkoła I stopnia
w Wyrzysku otrzyma 14000 zł
- Branżowa Szkoła I stopnia
nr 1 w Pile otrzyma 14000 zł
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pile
otrzyma 14000 zł
- Technikum nr 1 w Pile
otrzyma 14000 zł
- I Liceum Ogólnokształcące im. . Marii SkłodowskiejCurie w Pile otrzyma 14000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 12
z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Pile
otrzyma 35 000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5
im. Dzieci Polskich w Pile
otrzyma 35000 zł

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Pile otrzyma 35000 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii
grzegorzewskiej w Pile otrzyma 100000 zł
Gmina Białośliwie
- Szkoła Podstawowa w
Białośliwiu -35000 zł
Gmina Łobżenica
- Szkoła Podstawowa im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Dźwiersznie Małym otrzyma 35000 zł
- Szkoła Podstawowa im.
Prymasa Tysiąclecia Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w
Fanianowie otrzyma 26504 zł
Gmina Ujście
- Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Ujściu otrzyma 35000 zł
Gmina Piła
- Szkoła Podstawowa nr 2
im. Olimpijczyków Polskich
w Pile otrzyma 35000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7
im. Adama Mickiewicza w
Pile otrzyma 35000 zł

P ow i a t c z a r n k ow s k o
-trzcianecki
- Czteroletnie Technikum w
Trzciance otrzyma 14000 zł
- Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w
Trzciance otrzyma 14000 zł
Gmina Czarnków
- Szkoła Podstawowa w
Sarbi im. Mistrzów Sportu
otrzyma 35000 zł
Gmina Połajewo
- Szkoła Podstawowa im.
Arkadego Fiedlera w Połajewie otrzyma 35000 zł
Gmina Trzcianka
- Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika w
Trzciance otrzyma 35000 zł
- Szkołą Podstawowa im.
Miłośników Przyrody w Siedlisku otrzyma 35000 zł
Gmina Wieleń
- Szkoła Podstawowa im
Hen r yka Sien k iewicza w
Dzierżążnie Wielkim otrzyma 35000 zł
- Szkołą Podstawowa nr 1
im. Kazimierz Wielkiego w
Wieleniu otrzyma 35000 zł
Powiat grodziski
Gmina Granowo
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Granowie - Szkoła
Podstawowa otrzyma 35000 zł
Gmina Grodzisk Wielkopolski
- Szkoła Podstawowa nr 1
im. Polskich Olimpijczyków
w Grodzisku Wlkp. otrzyma
35000 zł
- Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Ptaszkowie
otrzyma 35000 zł
- Szkoła Podstawowa nr

2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wlkp.
otrzyma 35 000 zł
Powiat nowotomyski
- Technikum im. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance otrzyma 11128 zł
Gmina Kuślin
- Szkoła Podstawowa im.
Emilii Sczanieckiej w Michorzewie otrzyma 35000 zł
- Szkoła Podstawowa im.
gen. Stanisława Taczaka w
Wąsowie otrzyma 35000 zł
Gmina Opalenica
- Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi im.
A. i Wł. Niegolewskich w
Opalenicy otrzyma 35000 zł
Powiat międzychodzki
Gmina Kwilcz
- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu
otrzyma 35000 zł
Powiat wolsztyński
Gmina Przemęt
- Szkołą Podstawowa im.
Marcina Różka w Kaszczorze
otrzyma 35000 zł
Gmina Wolsztyn
- Szkoła Podstawowa nr 1
z oddziałami dwujęzycznymi
im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie otrzyma
35000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5
z oddziałami integracyjnymi w Wolsztynie otrzyma
35000 zł
Niezmiernie się cieszę, że
tak wiele szkół z mojego regionu skorzysta ze wsparcia finansowego jakie daje program
Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Aktywna Tablica”. Jestem
przekonana, że w znacznym
stopniu poprawi to jakość
edukacji w naszym województwie .
Marta Kubiak Poseł na Sejm RP

Wbrew narracji prowadzonej
przez niektórych polityków
opozycji, Polska nie zmierza
opuszczać wspólnoty europejskiej. To rozpowszechniany
fake news, którego wyłącznym
celem jest próba zdyskredytowania polskiego rządu. Takie
działanie przynosi odwrotny
i szkodliwy skutek w postaci
próby podważenia naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Na szczęście wszelkie
dostępne dane i prognozy
wskazują, że Polska jest silnym ogniwem, a zarazem
partnerem Unii Europejskiej
w relacjach handlowych i gospodarczych.
Polscy przedsiębiorcy pokazali, że znakomicie radzą
sobie na jednolitym rynku,
a nasze towary coraz częściej
wybierane są przez europejskich konsumentów. Naszym
celem jest konsekwentna obrona czterech niepodzielnych
swobód: wolnego przepływu
towarów, usług, kapitału i ludzi, a także wolnej i uczciwej
konkurencji w UE.
Jednolity rynek to jedno
z największych osiągnięć europejskiej wspólnoty. Generuje
on niemal 9 proc. unijnego
PKB i stanowi fundament konkurencyjności UE w wymiarze
światowym. Ekonomiści są
zgodni, że sprawniejsze funkcjonowanie jednolitego rynku
przyniesie korzyści wszystkim
pa ństwom członkowsk im.
Sektor usług jest źródłem aż
70 proc. całkowitej produkcji
w UE i zatrudnia dwie trzecie
osób w wieku produkcyjnym.
Ze względu na regulacje
wspólnego rynku i bliskość
geograficzną,unia jest i pozostanie naszym największym
partnerem handlowym. Udział
krajów członkowskich UE
w obrotach handlu zagranicznego Polski utrzymuje się od
lat na poziomie ok. 65 proc.,
a eksport do krajów unijnych

stanowi obecnie ok. 76 proc.
całości naszego eksportu.
W eksporcie do najważniejszych europejskich partnerów
handlowych, Polska – stając
się jednym z ich głównych
pa r tnerów pod względem
importu – umacnia swoją
pozycję. Konkretny przykład
stanowią relacje handlowe
z Niemcami (w 2020 r. Polska
była czwartym największym
dostawcą towarów do Niemiec i drugim z Europy – po
Chinach, Holandii i Stanach
Zjednoczonych Ameryk i),
Czechami (trzecie miejsce
po Niemczech i Chinach)
i Litwą (pierwsze miejsce).
W ostatniej dekadzie udział
Polski w imporcie Niemiec
wzrósł z 3,4 proc. do 5,7 proc.,
w imporcie Czech – z 6,4 proc.
do 8,8 proc. Od lat Polska zajmuje pierwszą pozycję wśród
partnerów handlowych Litwy
z udziałem przekraczającym
10 proc. importu tego kraju
(w 2020 r. udział ten stanowił
już 13,1 proc.).
Silne podstawy polskiej
gospodarki i jej dobra kondycja przed pandemią, a także
bezprecedensowe wsparcie
rządowe dla przedsiębiorców i pracowników w czasie
pandemii, pozwoliły uniknąć
nam głębokiej recesji. Choć
w ubiegłym roku polski PKB
obniżył się po raz pierwszy
od początku transformacji,
to jednak jego realny spadek
o 2,5 proc. był znacznie niższy
niż przewidywano. To także
jeden z najlepszych wyników
w całej unii.
Jak widzimy, rola Polski
jako partnera handlowego
i gospodarczego w UE jest
silna. Nie osłabią jej szkodliwe działania opozycji, która
rozpowszechnia fake newsy
o rzekomym polexicie.
Grzegorz Piechowiak
Poseł RP, Wiceminister Rozwoju
i Technologii

Polski Ład dobry dla Polaków – zły dla opozycji
Polski Ład to program Prawa i Sprawiedliwości, który zostanie uwzględniony
w poszczególnych ustawach
przyjętych przez Sejm i Senat
oraz zaakceptowany podpisem
Prezydenta. Jako poseł a zarazem członek sejmowej Komisji
Finansów Publicznych uczestniczę bezpośrednio w dyskusji
nad skutkami finansowymi
przyjmowanych ustaw. Intencje rządu Prawa i Sprawiedliwości idą w kierunku zwolnień
podatkowych do kwoty 30 tys.
złotych i podniesienia z 85 tys.
zł do 120 tys. złotych kwoty
dochodu po którym zwiększa
się próg podatkowy z 17% do
32%.
Ponadto są instr umenty
zawierające zachęty wsparcia
polskich rodzin w otrzymaniu kredytu potrzebnego do
budowy lub zakupu własnego
mieszkania. Bez wymagalnych zezwoleń będzie można
postawić domek do 70 m2.
Przyjmowane projekty pozwolą polskim rodzinom i emerytom na polepszenie warunków
życia od 1 stycznia 2022 roku.
Przeciwna tak iemu stanowisku rządu i większości
parlamentarnej jest opozycja,
która za wszelką cenę chce
opóźnić wprowadzenie Polskiego Ładu w życie. Oznacza to podejmowanie działań
przeciw prawie 90% Polakom,
którzy na Polskim Ładzie
zyskają. Dlaczego tak robią,
można się domyśleć. Celem
jest obalenie rządu i wygranie
wyborów, a w konsekwencji
wydłużenie czasu pracy zawodowej, ograniczenie zamożności Polaków, jak i całkowite
podporządkowanie się Unii

Europejskiej, bez uwzględnienia negatywnych skutków
dla Polski. Równocześnie
obserwujemy aktywność posłów opozycji w głoszeniu
fałszywych informacji strasząc
społeczeństwo podwyższaniem podatków i stratami w
dochodach poszczególnych
samorządów. Testem kto zafałszowuje prawdę: rządzący
czy opozycja, będzie styczeń
następnego roku.
Dla przypomnienia przedstawię kilku faktów występujących za rządów PO i PSL.
Były lata gdzie inflacja w skali
roku wynosiła od 4% do 4,5%.
Paliwa na stacjach kosztowały
5,89 zł za litr do nawet ponad
6 zł za litr. W tamtym okresie
minimalne wynagrodzenie
wynosiło 1500 zł. W tamtym
czasie rządów Tuska panował
kryzys światowy, ale Polskę
nazywali zieloną wyspą. A
jak opozycja nazwie obecną
ogólnoświatową pandemie i
ograniczenia gospodarcze,
pewnie „ratuj Donald, bo
tracimy poparcie społeczne”.
Tracą bo widzą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dobrze

sobie radzi, mamy bardzo
niskie bezrobocie i wzrost
gospodarczy.
W ostatnim okresie czasu
politycy opozycji straszą ubytkiem dochodów samorządów
po wprowadzeniu Polskiego
Ładu. Oto kilka faktów na
przykładzie powiatu Nowotomyskiego. Nowy Tomyśl w
okresie pięciu lat rządów PO
i PSL otrzymał dochody z
podatku PIT i CIT kwotę 116,3
mln złotych. Za okres pięciu
lat rządu Prawa i Sprawiedliwości otrzymał kwotę 196,1
mln złotych. Powiat uzyskał
wzrost o 48,1 mln złotych.
Opalenica zyskała 31,7 mln,
Miedzichowo 8 mln, Kuślin
13,3 mln, Lwówek 20,1 mln,
Zbąszyń32,2 mln. Te dane
wskazują na znaczny wzrost
dochodów samorządów za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
Po wprowadzeniu Polskiego
Ładu poszczególne samorządy zwiększą jeszcze dochody
o następujące kwoty: powiat
Nowotomyski 1,5 mln, gminy
Nowy Tomyśl 7 mln, Opalenica 1,4 mln, Miedzichowo 0,5
mln, Kuślin 0,9 mln, Lwówek

1,8 mln, Zbąszyń 3,7 mln.
Informacja jest ogólnodostępna na stronie ministerstwa
finansów jako kalkulator dla
poszczególnych samorządów.
Ponadto, każdy samorząd
jeszcze w tym roku otrzyma
kwotę w subwencji ogólnej z
puli ośmiu miliardów złotych.
Środki zostaną rozdysponowane na poszczególne samorządy w zależności od liczby
mieszkańców. Równocześnie
dla samorządów w obecnym
roku będzie dostępna kwota
czterech miliardów złotych na
budowę wodociągów oraz kanalizacji. Przypomnę, że trwa
obecnie weryfikacja wniosków
złożonych przez samorządy
do Banku Gospodarstwa Krajowego, który rozdysponuje
kwotę 20 mld złotych na cele
inwestycyjne. Po rozstrzygnięciu wniosków zostanie
ogłoszony następny nabór na
kwotę 20 mld złotych jeszcze
w obecnym roku.
Samorządy składają również
wnioski na budowę dróg samorządowych, kluby seniora,
przedszkola, infrastrukturę
sportową, czy też inwestycje
na terenach popegeerowskich.
Takiego złotego okresu inwestycyjnego dla samorządów,
które funkcjonują w obecnym
kształcie trzydzieści lat jeszcze
nie było.
Posłowie z opozycji nie
straszcie Polaków i polskich
samorządów. Wasza nieudolność w zarządzaniu nie może
być i nie jest wzorem do naśladowania. Oby te czasy nigdy
nie wróciły.			
			
Krzysztof Czarnecki, Poseł na Sejm RP,
Prezes Zarządu Okręgowego PiS

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

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

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

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Tomasz Brychcy
ul. Poznańska 34 ,Grodzisk Wlkp.

tel. 601 668 680

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

nagrobki granitowe
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"Negocjacje zakończą się pozytywnie dla Polski"
– mówi A. Możdżanowska
Eurodeputowana PiS jest
dobrej myśli w sprawie
Krajowego Planu Odbudowy - "negocjacje zakończą
się pozytywnie dla Polski"
- mówi Andżelika Możdżanowska.
Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego o wyższości polskiej
Konstytucji nad niektórymi
przepisami unijnymi, o wstrzymanie wypłat zaapelował holenderski parlament oraz część
europejskich komisarzy. Věra
Jourová stwierdziła nawet,
że bez zdecydowanej reakcji,
wspólnota zacznie się rozpadać.
"To konfabulacja" - przekonuje Andżelika Możdżanowska.
To są głosy pojedynczych komisarzy, a nie stanowisko Komisji
Europejskiej. To rzeczywiście
wybrzmiewa, prowadzony jest
pewien szantaż w stosunku do
Polski, ale też innych krajów,
bo wiemy, że tak samo traktowane są Węgry
- mówi eurodeputowana PiS.
Andżelika Możdżanowska
pytała o KPO podczas wczorajszych obrad unijnej Komisji
Rozwoju Regionalnego. W odpowiedzi otrzymała zapewnienie, że Komisja Europejska
pracuje i prowadzi dialog ze
stroną polską.
Negocjacje zakończą się pozytywnie dla Polski
- podsumowała eurodeputowana PiS.
Poniżej cała rozmowa w audycji Kluczowy Temat:
Łukasz Kaźmierczak: Polexitu chyba nie czuć w Brukseli. To jest temat, którego
podobno nikt poważnie nie
traktuje, natomiast jak najbardziej poważnie mówi się
podobno o dalszym zamrożeniu Polskiego Planu Odbudowy, czyli akceptacji tego
planu i przekazania funduszy operacyjnych do Polski.
Jarosław Gowin mówił, że
ma takie źródła w Unii Europejskiej, że ten scenariusz
jest jak najbardziej realny.
Pani źródła potwierdzają tę
informację?
Andżelika Możdżanowska:
Panie Redaktorze rzeczywiście polexit to jest wymysł
i narracja opozycji, która jest
podgrzewana własnym uzyskiem. Jeżeli chodzi o Krajowy
Fundusz Odbudowy, to chyba
mam najświeższe informacje,
ponieważ wczoraj uczestniczyłam w Komisji Rozwoju
Regionalnego, której jestem
członkiem i wicekoordynatorem, i mieliśmy dyskusję
w ramach krajowych planów
odbudowy, polityki spójności,
z panią komisarz Pereirą i rzeczywiście to pytanie z moich
ust padło. Uzyskałam odpowiedź, że Komisja Europejska
pracuje i prowadzi dialog z Polską. Więc nie sądzę.
Trochę to gra na czas moim
zdaniem.
Oczywiście. Do tego właśnie
chciałam się odnieść, dlatego,
że my jesteśmy już po pełnej
akceptacji i pełnych negocjacjach z Komisją Europejską,
a dalej nie mamy akceptacji,
więc widzimy, że to jest dialog
polityczny opierający się na
różnych działaniach stricte, bo
widzimy, że z jednej strony jest
wyrok Trybunału Konstytucyjnego też elementem dialogu.

Który zaostrzył spór. Tak
się mówi.
A poza tym opozycja naprawdę
z uporem maniaka szkodzi
Polsce i zgłasza dwie debaty
kolejne w Strasburgu o Polsce,
jedna na temat aborcji, druga
na temat wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, pan premier
będzie uczestniczył w nich
w Strasburgu we wtorek, więc
myślę, że naprawdę te wszystkie wątpliwości zostaną realnie
wyjaśnione. Polska opozycja
jest głucha na argumenty.
Czy to jednak nie są pobożne życzenia, że to wszystko
zostanie realnie wyjaśnione.
Wczytuję się w to, co mówią
unijni urzędnicy wysokiego
szczebla: Didier Reynders,
Vera Jourova, oni mówią
o tym, że Unia Europejska
zacznie się rozpadać, jeśli
nie zakwestionuje orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego.
To są słowa wprost, że to jest
być albo nie być projektu,
którym jest Unia Europejska.
To jest taka konfabulacja. To
są głosy pojedynczych komisarzy, a nie stanowisko Komisji
Europejskiej. To rzeczywiście
wybrzmiewa, prowadzony jest
pewien szantaż w stosunku do
Polski, ale też innych krajów,
bo wiemy, że tak samo traktowane są Węgry.
Zdaje się, że Słowenia niedługo też będzie weryfikowana
pod względem praworządności.
Wiele kwestii i sygnałów pojawiło się chociażby z Holandii,
która chce, żeby blokowano
środki dla Polski.
Holenderski parlament wezwał do tego.
A to Holandia sama miała
przez lata nieścisłości i Komisja Europejska wnioskowała
o wyjaśnienie tych spraw.
Ale czy to nie jest siła złego
na jednego? Chyba, że Pani
ma takie sygnały i zna takich
komisarzy, którzy mówią, że
to jest tylko polityczna gra,
że koniec końców ten plan
zostanie zatwierdzony, a pieniądze popłyną do Polski. Ma
Pani takie sygnały?
To jest dialog w Komisji Europejskiej prowadzony. A tak, jak

już zaznaczyłam. Pojedyncze
wypowiedzi komisarzy nie są
jednoznacznym stanowiskiem
Komisji Europejskiej i myślę,
że to jest ten czas. Ja uważam,
że te negocjacje zakończą się
pozytywnie dla Polski.
Wczoraj albo dzisiaj - bo
informacja jest świeżuteńka komisja prawna Parlamentu
Europejskiego postanowiła
pozwać Komisję Europejską
za to, że nie wprowadza nadal
mechanizmu warunkowości
w stosunku do Polski, Węgier i innych państw, które
jej zdaniem naruszają zasady praworządności i mamy
kolejne elementy nacisku.
I podobno to nie będzie nawet
głosowane w Parlamencie
Europejskim. Po prostu idzie
do TSUE.
Ja uważam, że Komisja Europejska powinna zająć się priorytetowo podwyżkami gazu.
No właśnie.
System energetyczny w Europie jest niespokojny i niestabilny. I to co dzisiaj mamy, to
jest pokłosie tego, o co my walczymy w Parlamencie Europejskim i o czym mówimy w Polsce. To jest kwestia bardzo
zielonej strategii Unii Europejskiej. Unia Europejska chce
być neutralna klimatycznie i za
to mają płacić obywatele. I to
już są pierwsze efekty tej zielonej transformacji i chociażby
w kwestiach czy podwyżki
drastycznej dla nawozów, bo
tam są trzy dodatkowe koszty:
zakupu gazu, a zaraz możemy
się do tego odnieść, skąd tak
wysokie podwyżki, bo to są też
te koszty, gdzie jest mała podaż
węgla i gwałtowny wzrost gazu
ziemnego.
Bo Unia Europejska nie chce
węgla.
Tak, ale w Chinach mamy
klęskę żywiołową, gdzie zalało 60 kopalni i jest większe
wzmożenie i wzrost produkcji
po tym pandemicznym odbiciu. Więc to jest cena zakupu
gazu, ale to jest też koszt emisji
CO2, niezwykle ważną kwestią
jest, że handel emisyjny CO2
wzrósł z 30 euro do 60 euro.
I tutaj prosiliśmy, jako polska
strona Komisję Europejską,
żeby doszło do zbadania, czy
nie ma spekulacji na rynku.

Czy komisja ma takie narzędzia?
Ależ oczywiście. Wczoraj
podjęła taką decyzję o tym,
by zweryfikować, czy rzeczywiście te spekulacje nie są
prowadzone przez kupujących,
ale to jest o rok za późno,
ponieważ dzisiaj konsumenci
płacą ogromne koszty.
Jest niepokój wśród ludzi
ogromny. Te ceny także
u nas w Wielkopolsce bardzo
podrożały.
Ależ oczywiście. Tylko w dialogu wewnętrznym w Polsce
nie widzi się tego globalnego
wpływu.
To jest fakt. Na przykład
w Hiszpanii jest tak samo.
200 procent podwyżki cen za
źródła energii.
Tylko dzisiaj bijemy na alarm
w kwestii strategii zielonej
transformacji, to my nie bijemy się z własnym ego, tylko
mówimy, że musimy mieć
stabilny miks energetyczny.
Przecież w Szwecji wiatraki
w ubiegłym roku po prostu
zamarzły. My musimy mieć
oczywiście odnawialne źródła
energii, ale to musi wszystko
być zrobione w sposób komplementarny. Żeby się uzupełniały. A dzisiaj mówimy tylko
o neutralności klimatycznej.
Także jest kolejny problem
z Komisją Europejską, to też
znoszenie stref ASF. Wiemy
doskonale jaki to jest problem
dla naszych wielkopolskich
rolników i polskiego producenta trzody chlewnej.

„

A co robi Unia Europejska,
jeśli chodzi o pomoc dla
rolników właśnie w związku
z ASF. Sytuacja w strefach
ASF jest dramatyczna. Rolnicy w tej sprawie - także w Polsce - podnosili głosy. Pani
próbowała interpelować?
Tak. Ja jestem w stałym kontakcie z Komisją Europejską,
akurat panią komisarz do

Unia Europejska
chce być neutralna klimatycznie
i za to mają płacić
obywatele

spraw zdrowia. Powiem, co
mi się już udało, czyli znieść
pierwszą strefę w powiecie
piotrkowskim, nie udało się
tej strefy znieść z Wieruszowa
i Kępna, dlatego, że połączyła
komisja to jako cztery ogniska, a nie jako trzy w powiecie wieruszowskim, jedno
w kępińskim, ale ja prowadzę
pełny dialog i pracuję z Komisją Europejską, także nad
zmianami, które bezpośrednio
wpływają na decyzję KE do
kraju członkowskiego. Niestety w obecnych przepisach
komisja ma do 12 miesięcy na
podjęcie decyzji.
A straty są codziennie.
Dramatyczne wręcz dla polskiego rolnika. To, że mamy
możliwości sprzedaży zdrowej
trzody chlewnej czy obrotu
prosiętami, to nie rozwiązuje
nam sytuacji, ponieważ i tak na
rynku rządzi dzisiaj skupujący,
który prowadzi też szantaż
cenowy.
Wiem, że Pani rozmawiała
z komisarzem Wojciechowskim, ale jest odpowiedź
taka, że sytuacja na rynku
wewnętrznym wieprzowiny
nie uzasadnia interwencji
unijnej.
To są kolejne ogniska. Teraz
dochodzi nam do tego dramatyczna sytuacja dotycząca
chociażby wzrostu produkcji
uzależnionej też od ceny gazu.
Bo mamy także takie sygnały.
Produkcja brojlera jest zagrożona.
Czyli za chwilę może być
problem na całym rynku
unijnym?
Może być ogromny problem.
Dlatego ja wnioskuję do Komisji Europejskiej, żeby zajmowała się takimi problemami,
a nie problemami, które polegają na atakowaniu jednego
państwa członkowskiego.
Z tego co czytam, Pani też
wnosi, żeby popracować nad
szczepionkami przeciwko
ASF. Dlatego, że skoro udało się szybko pracować nad
szczepionką na koronawirusa, to dlaczego nie robić takich prac, jeśli chodzi o szczepionki na te inne choroby.
Dokładnie. Od kilkunastu lat
prowadzone są badania w celu

opracowania tej szczepionki. Covid pokazał nam, że
można, dlatego apelowałam
o przyspieszenie tych prac. Ja
otrzymałam bardzo niebezpieczną odpowiedź podczas
procedowania nad znoszeniem
stref, że Polska wykazuje
swoje działania zbyt opieszale. Ja się z tym nie zgadzam,
ponieważ u nas jest pełna
kontrola, ale także wsparcie
rolników w zakresie bioasekuracji. Oczywiście to trzeba
usprawnić, mamy programy,
które nawet współfinansują
ponad 80 procent bioasekuracji do rolników, ja zawszę
o to apeluję i równolegle
z tym prowadzona jest depopulacja dzika. Oczywiście też
mieliśmy sytuacje trudne, bo
w niektórych powiatach mamy
stan wyjątkowy, mieliśmy
sytuację covidową, gdzie były
ograniczone możliwości, chociażby przechowywania tych
tusz w chłodniach. Ale teraz
to wszystko równolegle jest
prowadzone w dialogu oczywiście i pełno jest współpracy
z rolnikami i te efekty widać.
Przecież mamy taką sytuację,
że nie było ani upadłego dzika
z wirusem ASF, a jednak ten
ASF się pojawił.
I zamykano całą strefę i robił
się problem rolników. Ja trochę bardziej chciałbym wejść
na poziom ogólny. Jacek
Saryusz-Wolski postuluje,
żebyśmy w tej sytuacji rolnictwa w ogóle zawetowali
pakiet klimatyczny, bo on
jest niekorzystny dla naszego kraju, także dla naszego
rolnictwa, o czym mówi były
minister Jan Krzysztof Ardanowski, że Europejski Zielony Ład dla rolnictwa będzie
wstrząsem: upadek wielu
gospodarstw i wstrzymanie
produkcji.
Czy zablokować pakiet klimatyczny? To jest bardzo trudne
jednoznaczne stanowisko.
Zawsze mamy prawo weta.
Zawsze mamy prawo weta.
Tylko kwestia jest taka, jakie
mamy dzisiaj szanse i możliwości wykorzystania tych
środków, które są, a wiemy,
że ten Zielony Ład jest jednym z priorytetów Komisji
Europejskiej i ja na przykład
dla polskiego rolnictwa widzę
ogromne szanse, ponieważ tak
jak inne produkcje rolnicze
w innych krajach członkowskich są oparte o politykę bardzo przemysłową, tak Polska
może się poszczycić tą bardzo
ekologiczną produkcją.
Ale jest zagrożenie cen energii.
Nie wrzucałabym wszystkiego do jednego komponentu.
Oczywiście tutaj powinny być
natychmiastowe działania Komisji Europejskiej. Tutaj w tym
zakresie można podjąć interwencję, jak najbardziej zgadzam się w kwestiach energii.
Pod warunkiem, że odejdzie
się od neutralności w tych
latach, bo ona wymaga
„ofiar”?
Ale możemy tę neutralność
klimatyczną tak naprawdę
osiągnąć, ale możemy wpisać
tam podstawowy miks energetyczny. Dopuścić na przykład
możliwość korzystania z węgla. A dzisiaj przecież węgiel
ma być najbardziej karanym
źródłem.
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„Ino mi się nie zgub”

W środowe przedpołudnie na
terenie Ośrodka Szkolenia
i Wychowania w Chraplewie
odbył się Regionalny Bieg
na orientację „Ino mi się nie
zgub”. W rywalizacji wzięli
udział uczestnicy z jednostek
subregionu poznańskiego.
Imprezę otworzył Zastępca
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta, Adam
Pękarski. Pan Komendant
życzył wszystkim powodzenia i wraził zadowolenie, że
po wielu miesiącach pracy
zdalnej, młodzież mogła się
spotkać w pięknych okolicznościach przyrody. Zabawa
polegała na przejściu trasy
o długości 6,6 km. oraz realizacji zadań. Zadania związane
były z kontaktem z naturą
i ekologią. Po ukończeniu trasy na wszystkich czekał ciepły
posiłek i słodki poczęstunek,

po którym przyszedł czas na
wręczenie nagród. Nagrody
wręczyła Magdalena Próchnik- Specjalista ds. organizacji
jednostek opiekuńczo- wychowawczych WWK OHP oraz
Agnieszka Piasek- Kierownik
OSiW Chraplewo.
Laureaci Biegu:
I miejsce: Hufiec Pracy Śrem
II miejsce: Hufiec Pracy Września
III miejsc: Hufiec Pracy Poznań
Gratulujemy wszystkim
przejście trasy w naprawdę
zawrotnym tempie, którego
organizatorzy się nie spodziewali:) Najważniejsze, że
wszystkie drużyny bezpiecznie trafiły na metę i nikt się
nie zgubił. Mamy nadzieję,
że młodzież z subregionu poznańskiego spotka się ze sobą
już niedługo.

Turniej piłkarski w Brójcach

m Gmina Trzciel
W dniu 28.08.2021 w godzinach od 10 do 14 na boisku
sportowym w Brójcach odbył
się Międzywojewódzki turniej
piłki nożnej dla dzieci z roczników 2007-2009 w ramach
Lubuskiej Odnowy Wsi pod
patronatem i przy współfinansowaniu Województwa
Lubuskiego-Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego
w Zielonej Górze. Wszystkich uczestników przywitali
Burmistrz Trzciela Jarosław
Kaczmarek oraz radny sejmi-

ku woj. Lubuskiego Zbigniew
Kołodziej.
W turnieju udział wzięło 6
drużyn. Rozgrywki odbywały
się systemem każdy z każdym
na dwóch boiskach przygotowanych przez rodziców
i orgznizatorów. Zwyciężyła
drużyna Chrobrego Brójce,
drugie miejsce zajęła drużyna Zryw Rzeczyca, trzecie
drużyna Pogoni Szczecin
Football Schools Stepnica.
Najlepszym strzelcem został
Jakub Kuryś, bramkarzem
Laura Kaczmarczyk - oboje
zawodnicy Chrobrego Brójce,

zawodniczka Pogoni Szczecin
Julia Dębowska została wybrana zawodniczką turnieju.
Stolik kawowy, ciasto upieczone przez rodziców z Brójec, napoje chłodzące bardzo
przydatne przy wysokiej
temperaturze, kiełbasa z grilla, opieka medyczna, którą
zabezpieczyło OSP Brójce
- z tego korzystali wszyscy
uczestnicy imprezy. Dofinansowanie w ramach Lubuskiej
Odnowy Wsi wyniosło 10000
zł. Za te środki zakupiliśmy
namiot imprezowy o wymiarach 6x12m, nagłośnienie

przenośne, wodę, lody, artykuły spożywcze na grilla oraz
puchary, medale i nagrody,
które wręczał Przewodniczący
Rady Miejskiej w Trzcielu
Jacek Marciniak, radny RM
w Trzcielu Damian Bem
i Prezes KS Obra Trzciel
Daniel Karmowski. Turniej
sędziowała dwójka sędziów
z Podokręgu Świebodzin
Waldemar Szczepanek oraz
Paweł Niewiadomski.
Zarząd KS Chrobry Brójce
składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w organizacji turnieju.

„Moje miejsce na Ziemi”
m Gmina Miedzichowo
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miedzichowie otrzymała
grant w wysokości 10.000 zł
w ramach III edycji Programu
Grantowego „Moje miejsce
na Ziemi” od Fundacji Orlen
– Dar Serca
Z wielką radością informujemy, że Zarząd Fundacji
ORLEN przekazał na rzecz
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miedzichowie darowiznę
w wysokości 10 tys. zł na
realizację projektu „Gramy
w zielone z fundacją Orlen”
w ramach III edycji programu
„Moje miejsce na Ziemi”.
Miedzichowski projekt zostanie w całości sfinansowany ze
środków Fundacji ORLEN.
Warto też dodać, że znalazł
się na liście 300 nagrodzonych
spośród 3000 wniosków, które
wpłynęły do Fundacji.
– Dzięki Darczyńcy zrealizujemy wielowymiarowy
projekt o charakterze ekologicznym. Jego beneficjentami
będą mieszkańcy Miedzichowa, Bolewic, Bolewicka
i okolic, niezależnie od wieku.
Realizacja zadania rozpocznie
się w lutym 2021r.
Zaczn iemy spot ka n iem
o idei zero waste i tajemni-

cach ziół, oraz warsztatami
z jogi moji, które pomogą
zrozumieć swoje ciało i żyć
w zgodzie z naturą. Stawiając na edukację przez
zabawę, będziemy prowadzić
cykliczne zajęcia opowiadając
Ekobajki i tworząc Ekosztukę

z najmłodszymi mieszkańcami i ich rodzicami. W ramach
tego cyklu zaprosimy specjalistów, którzy przeprowadzą
warsztaty w myśl idei zero
waste, na których najmłodsi
z opiekunami stworzą własne
maskotki i ozdoby, a tak-

że spotkają się z bajarzem
w towarzystwie muzyki na
żywo. Dorośli będą mogli
uczestniczyć w warsztatach,
na których nauczą się tworzyć i pozyskiwać kosmetyki
z darów natury. Tego samego
będą mogli uczyć swoich

najbliższych i znajomych już
we własnych domach.
Nie chcemy zamykać projektu w murach, dlatego część
wydarzeń odbędzie się na
zewnątrz. Zaprosimy eksperta,
który opowie o permakulturze, czyli ogrodowym życiu

w harmonii z naturą. Podczas
międzypokoleniowych warsztatów zbudujemy i opiszemy 15 domków dla dzikich
owadów zapylających, które
rozlokujemy na trzech wsiach.
W pobliżu zasadzimy rabaty
stanowiące dla nich bazę pokarmową. Skorzysta na tym
nie tylko przyroda. Zmienimy
przestrzeń lokalną, a domki
zachęcą innych do zwiedzania
okolicy i stawiania własnych.
Zorganizujemy również pchle
targi, by w duchu ekologii móc
wymieniać się rzeczami, z których już nie potrzebujemy.
Całość projektu zakończymy
wspólnym ogniskiem na łonie
natury.
Już teraz serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi Bolewice, Miedzichowo, Bolewicko i okolicznych miejscowości
do aktywnego włączenia się
w realizację projektu.
„Moje miejsce na Ziemi” to największy program
gra ntow y PK N OR LEN
dla społeczności lokalnych.
W ciągu trzech dotychczasowych edycji spółka na
wsparcie lokalnych inicjatyw
przeznaczyła łącznie ponad
7 mln zł. Pomoc trafiła do
blisko 900 organizacji.

GMINA ZBĄSZYŃ
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„Nasza żywa scheda po Przodkach”
Miniony weekend upłynął nam
bardzo muzycznie i tradycyjnie
zarazem, bowiem po raz 47
odbyła się Biesiada Koźlarska,
która w tym roku przebiegała
pod hasłem: „Nasza żywa scheda po Przodkach”. W myśl tego,
co Przodkowie zapoczątkowali
biesiadne wydarzenia powróciły w tym roku do Nądni, czyli
miejsca, w którym 2 grudnia
1973 roku te cykliczne spotkania zostały zainaugurowane
przez działaczy Stowarzyszenia
Muzyków Ludowych.
Biesiadowanie, tradycyjnie
już, otworzyły przesłuchania
w konkursie na najlepszego
Młodego Muzyka Ludowego,
podczas których swoje umiejętności zaprezentowało blisko
40 młodych koźlarzy, skrzypków, klarnecistów i śpiewaków.
Wartym podkreślenia jest, że
niemal wszyscy uczestnicy
to uczniowie Mistrza Jana S.
Prządki ze Zbąszynia.
Po konkursowej rywalizacji
przyszedł czas na otwarcie wystawy zatytułowanej „Muzyka
tradycyjna ponad granicami”
realizowanej przez Muzykologów i Badaczy z Wrocławia, Warszawy, Zbąszynia we
współpracy z Fundacją Tres.
Sobotnią część Biesiady
otworzył Dyrektor Zbąszyńskiego Centrum Kultury –
Mateusz Basiński, a tanecznej
inauguracji dokonały zespoły
„Przyprostyńskie Koziołki”
i „Wesele Przyprostyńskie”.
Później na estradzie podziwiać
można było prezentacje muzyków z Regionu Kozła a także dalszych zakątków kraju. Oprócz
PROTOKÓŁ Z OBRAD
JURY KONKURSU
NA NAJLEPSZEGO
MŁODEGO MUZYKA
LUDOWEGO
47 BIESIADY KOŹLARSKIEJ W NĄDNI
„Nasza żywa scheda po
Przodkach”
Nądnia, 08.10.2021
roku.
Po przesłuchaniu 37
prezentacji kapel i solistów
Jury w składzie:
a Zbigniew Przerembski
a Sławomir Pawliński
a Adam Kaiser
powołane przez głównego
organizatora konkursu
przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia:
I. kategoria: Mistrz
i uczeń - kozioł (uczeń do
lat 14)
Jan S. Prządka - skrzypce z uczennicą Hanną
Leśnik – skrzypce

a

muzycznej uczty dla ducha
organizatorzy nie zapomnieli
o „czymś dla podniebienia”
– można było do woli kosztować regionalnych przysmaków
przygotowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Nądni.
Niedziela rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą w kościele

Maria Leśnik - śpiew
z uczennicą Justyną Leśnik
- śpiew
II. kategoria: kapela
(koźlarska)

a

1. do lat 14
1 miejsca nie przyznano
2 miejsca nie przyznano
3 miejsca nie przyznano
Wyróżnienie: Kapela
Adama Ejchosta
a Adam Ejchost – kozioł
weselny,
a Hanna Leśnik –
skrzypce
a Karol Ejchost – klarnet
Es
2. od 15 do 18 lat
1 miejsce: Kapela “Ze sini”
Łukasz Piątek – kozioł weselny, Justyna Trześniewska - skrzypce, Weronika
Śliwa - klarnet Es
2 miejsce ex aequo:
a “Kapela Oliwiera
Niemca”
Oliwier Niemiec – kozioł
weselny, Martyna Mania
- skrzypce, Hubert Wittke -

klarnet Es
a “Kapela Piotra Bimka”
Piotr Bimek - kozioł, Julita
Jędrzejczak - skrzypce,
Kornelia Kleszka - klarnet
Es
3 miejsce
„Siedleckie Koziołki”
Dominik Kierecki – kozioł
weselny, Julia Brudło
– skrzypce, Anna Brudło –
klarnet Es
Wyróżnienie:
Kapela Braci Drozdów
Arkadiusz Drozda – kozioł
weselny, Adrian Drozda skrzypce
3. 19 lat i powyżej
1-3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie:
Kapela Kozła Białego
Pawła Gondka
Paweł Gondek – kozioł
weselny, Kinga Grychta skrzypce
III. kategoria solista :
kozioł, sierszenki
w tej kategorii Jury

Wniebowzięcia NMP w Zbąszyniu, po której uczestnicy i goście
udali się do Nądni, gdzie przemaszerowali korowodem pod
salę wiejską. Tam czekał już na
nich Włodarz naszej Gminy –
Burmistrz Tomasz Kurasiński,
który wraz z Sołtys Nądni –
Izabellą Witke czyniąc za dość
przyznaje Grand Prix na
koźle dla Młodego Muzyka
Ludowego (stypendium
Burmistrza Zbąszynia )
Zofia Obst
Nagrodę specjalną
im Mistrza Henryka Skotarczyka otrzymuje Dominik
Kierecki
1. do lat 14
1-3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie – Adam
Ejchost
2. od 15 do 18 lat
1 miejsce – Dominik
Kierecki
2 miejsce – Piotr Bimek
3 miejsce – ex aequo
Oliwier Niemiec, Łukasz
Piątek, Arkadiusz Drozda
3. 19 lat i powyżej
1 miejsce Natalia Śliwa
2 miejsca nie przyznano
wyróżnienie – Paweł
Gondek
IV. kategoria: klarnet

tradycji witał Biesiadników
chlebem i solą. Po dokonaniu
przez Burmistrza otwarcia niedzielnej części nastąpiła bardzo
ważna i wyczekiwana przez
wielu chwila – ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego
Młodego Muzyka Ludowego,
w którym Grand Prix – czyli

1. do lat 14
1 miejsca nie przyznano
2 miejsca nie przyznano
3 miejsce – Anna Brudło
2. 15 – 18 lat
1 miejsca nie przyznano
2 miejsce ex aequo Weronika Śliwa, Kornelia
Kleszka, Hubert Wittke
3 miejsca nie przyznano
3. 19 i powyżej
1 miejsce - Maksymilian
Chwałkowski
V. kategoria: skrzypce,
mazanki
1. do 14 lat
1 miejsca nie przyznano
2 miejsca nie przyznano
3 miejsce - Julia Brudło
wyróżnienie – Hanna
Leśnik
2. 15 lat i powyżej
1 miejsce - Kinga Grychta,
Wiktoria Silska
2 miejsca nie przyznano

3 miejsce ex aequo
Martyna Mania i Karolina
Łochowicz
Wyróżnienia – Adrian
Drozda i Justyna Trześniewska
Nagrodę specjalną
im. Leonarda Śliwy,
którą funduje LGD RK
(dla uczestnika do lat 16)
otrzymuje Adrian Drozda
*/ JURY SML LGD RK
przyznaje nagrodę specjalną im. Leonarda Śliwy,
którą funduje LGD RK (dla
uczestnika do lat 16)
VI. kategoria: śpiewacy
ludowi:
1. Dzieci i młodzież do
lat 15
1 miejsca nie przyznano
2 miejsca nie przyznano
3 miejsce Hubert Wittke
Wyróżnienie: Dominik
Kierecki

stypendium Burmistrza Zbąszynia zdobyła grająca na sierszenkach Zofia Obst. Artystycznym
ubarwieniem ostatniego dnia
spotkań był występ dziecięcego zespołu „Nowe Lotko”
z Bukówca Górnego koło Leszna. Podczas występów dzieci
i młodzież zaprezentowały nie
Wyróżnienie specjalne
dla najmłodszego uczestnika konkursu - Martyny
Brudło
2. 16 lat i starsi
1- 3 miejsca nie przyznano
wyróżnienie – Adrian
Drozda
Pula nagród finansowych
przyznanych w konkursie
wyniosła 8000 zł.
Konkurs dofinansowano ze
środków Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji
Kultury.
ZALECENIA JURY PO WYSŁUCHANIU UCZESTNIKÓW
KONKURSU NA MŁODEGO
MUZYKA LUDOWEGO
Jury gratuluje organizatorom oraz wszystkim zaangażowanym w realizację
47 Biesiady Koźlarskiej.
Jury stwierdza utrzymanie

tylko folklor taneczny, ale także
zabawy i gwarowe monologi,
co spotkało się z bardzo żywą
i entuzjastyczną reakcją publiczności. Tegoroczne święto
folkloru przeszło już do historii,
nie pozostaje nic innego, jak
powiedzieć – do zobaczenia
za rok!

dobrego ogólnego poziomu prezentacji, zachęca
wszystkich uczestników do
dalszej pracy nad ciągłym
doskonaleniem swoich
umiejętności. Jednocześnie komisja zwraca
uwagę na zbyt częste stosowanie przez skrzypków
dwudźwięków, które nie
są zgodne z tradycyjnym
stylem wykonawczym
w muzyce koźlarskiej.
Jurorzy zachęcają do
poszerzania repertuaru,
który w Regionie Kozła
jest wyjątkowo bogaty, co
nie znajduje właściwego
odzwierciedlenia w prezentacjach konkursowych.
Zachęcają również do
zwracania większej uwagi
w kierunku zachowania
właściwego charakteru
prezentowanych utworów
będących melodiami
tanecznymi (np. tempo
wykonywania polek,
szoczy, walcerków).
Jury podkreśla, że obok
umiejętności wykonaw-

czych podstawą gry na
instrumencie jest jego
prawidłowe nastrojenie.
W przypadku śpiewaków
ludowych Jurorzy zauważają przywiązywanie
mniejszej wagi do konsekwentnego używania
gwary, a jest ona równie
waznym elementem jak
wykonywana melodia.
Nagroda Grand Prix, którą
jest roczne stypendium
Burmistrza Zbąszynia,
w zamyśle Jurorów ma
stanowić motywację
do dalszego rozwoju
muzycznego laureata
– młodego Muzyka
Ludowego. Nagroda ta
pozwala mieć nadzieję, że
uhonorowany nią adept
swoją pracą przyczyni się
do zachowania ciągłości
tradycji koźlarskich.
Zadowolenie Jurorów budzi też ponowne pojawienie się gry na sierszenkach
podczas konkursu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Józef Skrzek w poznańskiej Prochowni
Basista, multiinstrumentalista, kompozytor, jeden
z czołowych przedstawicieli
polskiego rocka progresywnego i elektronicznego,
w ostatnich latach głównie
komponujący muzykę
sakralną.
Urodzi ł się 2 l ipca 1948
w Siemianowicach Śląskich.
Od dziecka uczył się gry na
fortepianie, w 1967 ukończył średnią szkołę muzyczną
w Katowicach.Od 1968 współpracował z formacjamiMariolaine&amp; Swinging Soul
Corporation, Ślężanie i Ametysty, zaś w 1969 rozpoczął
trwającą dwa lata współpracę
z popularną grupą Breakout
, z którą zagrał kilkadziesiąt
koncertów i nagrał album 70a.
W 1971 Skrzek założył SilesianBlues Band wspólnie
z Antimosem Apostolisem
(gitara) i Jerzym Piotrowskim
(perkusja). W latach 1972-73
trio współpracowało z Czesławem Niemenem, uczestnicząc
w nagraniu albumów Niemen
Vol. 1, Vol. 2, StrangeIs the
World i Ode to Venus. Od
1973, przyjmując nazwę SBB,
grupa nagrała szereg albumów
ugruntowujących jej pozycję
jako jednego z najciekawszych
i najbardziej oryginalnych
zespołów polskiego rocka
progresywnego. SBB zawiesiło
działalność w 1980, reaktywując się z sukcesem w 2000.
Po zawieszeniu działalności
SBB Skrzek nagrał szereg do-

skonale przyjętych przez krytykę albumów opartych na instrumentach elektronicznych.
Debiutancka płyta, nagrany
całkowicie solo Pamiętnik Karoliny, zarejestrowana została
wiosną 1978 w studiu Polskiego Radia w Opolu. Również
stuprocentowo autorską płytą
był Ojciec chrzestny Dominika
z 1980 - dwuczęściowa suita
nawiązująca do najbardziej
aktualnych dokonań muzyki
elektronicznej i rocka progresywnego. W 1981 Skrzek był
współautorem i kompozytorem albumu Haliny Frąckowiak Ogród Luizy. W tym
samym roku ukazał się album
Józefina, w dużej części inspirowany psychodelicznym
rockiem przełomu lat 60 i 70,
nagrany z udziałem pozostałych muzyków SBB oraz
m.in. saksofonistów Andrzeja

Olejniczaka i Tomasza Szukalskiego. Z Szukalskim w 1983
Skrzek zarejestrował awangardową płytę Ambitus Extended.
Równie eksperymentalny był
album koncertowy Podróż
w krainę wyobraźni, nagrany
w maju 1984 w chorzowskim
planetarium.
Od końca lat 70 Skrzek
komponuje muzykę teatralną,
telewizyjną i filmową - jest
autorem ścieżki dźwiękowej
m.in. do filmów Golem i Wojna światów - następne stulecie
Piotra Szulkina i Ręce do
góry Jerzego Skolimowskiego. Wspólnie z reżyserem
Lechem Majewskim stworzył
film i operę Pokój saren oraz
muzykę do filmów Angelus
i Ogród rozkoszy ziemskich,
a także Wojaczek oraz Młyn
i krzyż. W 2001 roku napisał
muzykę do przedstawienia

teatralnego L’ImprobableRencontre Teatru im.
Romain Rollanda w Villejuif pod Paryżem oraz zilustrował serial TVP Serce z węgla.
Od początku lat osiemdziesiątych Józef Skrzek coraz
częściej koncertował w kościołach, wykorzystując zarówno tradycyjne organy jak
i instrumentyelektroniczne.
Od płyty Kantata Maryjna
z 1987 regularnie wydaje płyty
inspirowane tematyką religijną. Kilkakrotnie wystąpił na
Jasnej Górze.
Albumy Wracam (1990)
i Twój dom wschodzącego
słońca (1993) zawierały pogodne piosenki bliskie muzyce
pop.
Od 2003 roku jest regularnym gościem festiwalu
SKIF w SanktPetersbugu. 30
czerwca 2012 w Bydgoszczy
odbyła się premiera pierwszego polskiego opartego na
zasadach Teatru Tworzenia
awangardowego oratorium
Terrarium, autorstwa Józefa
Skrzeka i
Jarosława Pijarowskiego.
16 października 2017 roku
otrzymał złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis
Strona internetowa muzyka:
W okresie pandemii świat
muzyczny zamarł. Wiele koncertów i festiwali przesunięto
na inne, późniejsze terminy. Dobrze, że organizatorzy
z poznańskiego Jeżyckiego
Centr um Kultury wybrali
właściwy moment, aby otwie-

Józef Skrzek solo
Jest coś w osobowościach
muzyków współczesnych,
co od wczesnych lat
działalności przyznaje im
charakterystyczną scenografię instrumentalna, choć
w twórczości operowali
różnymi środkami aparatu
wykonawczego.
I tak Józef Skrzek - klawiszowiec, basista, a przede wszystkim kompozytor, czy to z lat
współpracującego z Czesławem Niemenem, zespołu SBB,
czy z lat późniejszych muzyka
indywidualnego, kojarzony
jest z ogromnym aparatem
wykonawczym. Chociaż mam
w pamięci jego występ gdzie w
poznańskim Muzeum Instrumentów Muzycznych zagrał
solo na klasycznym fortepianie utwory Chopina i motyw
z opery Rinaldo Haendla.
W programie poznańskiego
koncertu znalazły się zaledwie naszkicowane pocztówki
wspomnień ale głównie echa
własnej twórczości , pełne
ulotnych klimatów i skojarzeń
muzycznych. Najbardziej porywały dynamiczne motywy
,chciałoby się napisać folkloryzujące , bo jego muzyka nigdy nie nudziła i taka
pozostała. Dał temu dowód
na inaugurację nowego miejsca koncertowego jakim jest
PROCHOWNIA w Jeżyckim
Centrum Kultury w autorskim
programie Szczęśliwi z miasta
N. Kolorystyka i dynamika
równoważyły się w pewnych światłocieniach, miały
charakter dodany, nie tylko
w warstwie uzupełniającej.
Momentami muzyka „rozwichrzona” lecz niezawodna
i efektowna budująca napięcia,
a poprzez błogi spokój Skrzeka, który umiejętnie stopniuje
dynamikę z oryginalnym frazowaniem. Przestrzeń i prześwity sprawiały, że ten muzyk
i kompozytor zarówno burzy

jak i buduje wg pewnego
credo i schematu SBB (szukaj,
burz, buduj). To wszystko poprzez swoją wrażliwość. Nie
da się jego oceniać tu i teraz,
bez tej historycznej opowieści, z którą się wielokrotnie
spotykaliśmy i zaznajamiamy
na nowo .Figury i pochody
chromatyczne w niektórych
utworach nie są przypadkowe,, a równolegle prowadzone , w których wybrane
sekwencje to taki „święty
spokój”, że aż chciało się. do
nich przytulić. Różnobarwna
kolorystka faktury odsłania
na wskroś przestrzeń, a nie
są to przecież proste formy
polifoniczne i szczęśliwe
głosy w jednej alikwocie. Te
miniaturki impresjonistyczne
nie można do niczego i nikogo
porównywać.
W niektórych kompozycjach skomplikowana faktura
i tak pozwala na nie łatwe
rozszyfrowanie wszystkich
elementów jakie u podstaw
stworzył kompozytor. On jako
pracuś z iście benedyktyńskim
zaangażowaniem dokonuje
w rejestrach przybliżonych
do oktawy pochodzenia dur
i moll. Wcześniej zaplanowane
filary obudował narzędziami
na wskroś „odlotowymi” (
nie tylko w utworze Odlot
z okresu SBB), Jego muzyka
i wykonanie - od pierwszego
akordu - płynęła wartkim nurtem. Te długie frazy, bardzo
nastrojowa narracja, doskonale przy tym zamierzonym
efektem kontroluje klawiaturę
zachowując osobliwe tempo.
Miejscami faktura organowa utwierdza wrażenia, że
takie akordy powtarzają się,
ale można było „wylecieć”
z frazy, ale to się nie zdarzyło.
Była tylko opowieść, której
słuchaliśmy z radością. Józef
Skrzek nie „zagadał” w sposób
całkowity subtelnie dbając
o pojedyńcze dzwięki odpo-

wiednio nasycone rozciągające
się niczym crescendo ( coraz
głoś, stopniowe zwiększenie
głośności, wzmocnione natężenia dynamiki w utworze
muzycznym).
On rozumie wartość każdej
nuty, gra mądrze w kontekście
całego koncertu. Szeroki zakres środków wykonawczych,
biegłość, lekkość, wspaniała
artykulacja wzbogacona przez
różnice dynamiczne. Ograniczona podzielność uwagi
różnorodna barwność, Pokazał
pewną rozbieżność, stosując
może bogatą paletę, a jego gra
ciałem, mimo niskiego wzrostu, jest atrybutem popisu. Jest
muzykiem Wielkiego formatu
Zacza rowa n i słuchacze
wpadli w blogi zachwyt i bisów nie było końca. Po raz kolejny Józef Skrzek udowodnił,
że sam prowadzi swoja karierę i ją w sposób wyważony
i buduje każdego dnia projekt,
którego tylko on wykreował, a
za każdy koncert bierze pełną
odpowiedzialność. Sam sobie
narzuca wezwania i z pokora jej realizuje. Te warunki
akustyczne, dźwiękowe zdecydowanie nowe dla niego
pozwoliły po godzinnej próbie
opanować i wejść w orbitę
zmagań z brzmieniem jaki
jemu odpowiada.
Skrzek pokazał jak potrafi
dzielić się z publicznością .
Zaczął dialogować przy nieustającej ilości ekspresji, która
nie opuszczała go przez cały
występ. Początek narastania do pułapu dynamicznego
i bardzo długa fala musiała
dojść do pewnej inter frazy
tworzącą parametry składowe.
Po szeroko rozbudowanym
wstępie, aż do świadomego
przejścia w spójność, bo ma on
wyróżnik tzw. pulsację. Jego
kompozycje to barwy określane jako tonacje wspólnego
mianownika, dobrane celowo,
każdy motyw ma ukierunko-

rając nową scenę koncertową
PROCHOWNIA zaprosili na
inaugurację najwybitniejszego
obecnie,( po śmierci Czesława
Niemena Wydrzyckiego) muzyka i kompozytora JÓZEFA
SKRZEKA.
Jego muzyka zawarta jest na
33płytach, co świadczy o jego
przebogatej dyskografii. Każdy z tych grających krążków
jest inna, z tłem oryginalność,
pewien kod. który jest znakiem
rozpoznawalnych Skrzeka.
Gdyby na poznańskim koncercie wykonał chociażby
jeden utwór to przekroczył by
zaplanowany na wysęp czas
co najmniej o godzinę. Zagrał
bardzo zróżnicowany repertuar: od kompozycji z 1978
roku Szczęśliwi z miasta N.
do stworzonych niedawno
z tekstami poetyckimi Romana
Bransztetera. W tym ostatnim
przypadku może idzie śladami
Niemena, który pod strzechy
wprowadził Cypriana Kamila
Norwida, a on zadba o pamięć
dla Branstetera.
Skrzek pokazał jak potrafi
dzielić się z publicznością .
Zaczął dialogować przy nieustającej ilości ekspresji, która
nie opuszczała go przez cały
występ. Początek narastania
do pułapu dynamicznego i bardzo długa fala musi dojść do
pewnej interfrazy tworzą parametry składowe. Po szeroko
rozbudowanym wstępie, aż do
świadomego przejścia w spójność, bo ma on wyróżnik tzw.
pulsację. Jego kompozycje to

barwy określane jako tonacje
wspólnego mianownika, dobrane celowo, każdy motyw
ma ukierunkowana architekturę, a powściągliwość buduje
formę i treść w sposób wciągający. Dźwięki z alikwoty
wewnętrznej , kontrapunkt
liniowy z naciskiem na wrażliwość. Bo Skrzek dysponuje selektywnością, a pogłos
w jego wydaniu dodaje narracji
i to jest budowanie nastroju.
Budowanie do ostatecznej
kulminacji przy raptownym
przejściu z jednej do drugiej
części. Niby się przenikają
a pozostawiają pewnego rodzaju 'wariacyjność ", która daje
wrażenie przestrzeni, bo on
myśli o muzyce wielowymiarowej tworzącej w danej chwili
dla nas, a przy tym wszystkim
jak mało który z muzyków
dysponuje selektywnością.
NIE potrafię wskazać
jednej cechy jego licznych
kompozycji gdyż poziom
wykonawczy roznosił się po
wszystkich sklepieniach tej
klimatycznej przestrzeni jaka
posiad a PRO CHOW N I A.
Pierwsza iskra jaka się pojawiła z instrumentów klawiszowych Skrzeka na zaistnienie
kompozycji pt.: Z MIŁOŚCI
JESTEM, zaiskrzyła na całym
występie, do bisowania do tego
stopnia, że nie sposób dodać
najmniejszej łyżeczki dziegciu do tego urozmaiconych
i pozostających w naszych
uszachdźwięków.
Tekst i zdjęcia Hieronim Dymalski

Siódemka na medal
waną architekturę, a powściągliwość buduje formę i treść
w sposób iście wciągający.
Dźwięki z alikwoty wewnętrznej , kontrapunkt liniowy
z naciskiem na wrażliwość
to następne skrzekowe ilustracje. Bo Skrzek dysponuje
zawsze selektywnością, a pogłos w jego wydaniu dodaje
ton narracji i to jest inne, acz
własne budowanie nastroju.
Budowanie do ostatecznej
kulminacji przy raptownym
przejściu z jednej do drugiej
części.
Niby się przenikają a pozostawiają pewnego rodzaju
‚wariacyjność, która daje wrażenie przestrzeni, bo on myśli
o muzyce wielowymiarowej
tworzącej w danej chwili dla
nas, a przy tym wszystkim
jak mało który z muzyków
dysponuje selektywnością. Jest
lirykiem i świetnie komponuje
się z muzyką przestrzenną,
ponad wymiarową, z estetyką
większej głębi przeżycia, która
nabierała rumieńców w wydaniu perspektywicznym.
I nst r u m ent y na ja k ich
g r a ł p o z n a ń s k i ko n c e r t
w PROCHOW N I to Mini
Moog, MicroMoog, Sonicsix,
Roland. Wykonał zaś następujący repertuar utwory instrumentalne jego kompozycji: Szczęśliwi z miasta N,
Pamiętnik Karoliny, Pokój
Saren, Angelus, Bella Mia,
Wojna Światów, Ręce do góry;
utwory śpiewane także kompozycje Józefa Skrzeka : „O Ziemio Dzieciom Śląska” słowa
Alina Skrzek, „Z których
krwi krew moja” słowa Julian
Matej,„Słone Perły” słowa
Alina Skrzek, „Toczy się koło
historii” słowa Julian Matej,
„Muzykowanie kwieciste” słowa Alina Skrzek, „Pielgrzym”
słowa C. K. Norwid, „O Panie
przebacz mej Myśli” słowa
Karol Wojtyła.
Tekst: KRZYSZZTOF WODNICZAK

Posłużę się dzisiaj terminologią sportową, gdyż kolejny,
siódmy koncert - audycję
w ramach comiesięcznych
spotkań w nieszablonowym
temacie R A NDEZ VOUS
o 6.10 jak najbardziej na to
zasługuje. Dane nam było
zapoznać się i wysłuchać, to
co dobrze znaliśmy z płyt
i radiowych audycji w XX
wieku. Usłyszeliśmy garść
evergreenów, jakie dominowały i umieszczane były na
polskich i światowych listach
przebojów w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Te utwory rockowe i ballady
przypomniał nam - goszczący
w Jeżyckim Centrum Kultury,
nie po raz pierwszy duet wykonawczy Piotr Kuhn - gitara,
harmonijka ustna, śpiew i Wojciech Szopka - instrumenty
klawiszowe, śpiew.
Kiedy muzycy rozpoczynali
dany utwór już mieli wiernych
chórzystów szczególnie refreny dobrze nam znane: Hace
You Ever Seen Rain, Speedy
gonzalea, Good lake charm,

I cant Stop Loving You, Bad
moon rising, Wschód słońca w stadninie koni, Honky
Tonk Women, Wspomnienie,
Trzecia miłość żagle, Johnny
B Good, Love me tender, Pod
papugami, Goniąc kormorany,
Knock On Heavens Door, I
hate It Heve. Klamra tematyczna i stylistyczna wielokrotnie owijała nas przebogatą
pajęczyną w dur i moll tworząc
nić nieuchwytnej tożsamości
niesprecyzowanej i umykającej do bram z napisem Melancholia. Po trzykroć powtórzę
Melancholia, bo przy tych
utworach z kręgu ballady nie
tylko dane było nam przeżyć
po swojemu te warstwę semantyczna, ale się wyciszyć na
całego. Ta podróż po różnych
stylach duet Piotr Wojciech
prowadzi do miejsc zaznaczonych błogosławieństwem,
jak i tych jakie wymykają sie
spod kontroli. Taka kultura
muzyczna nie dająca się jednoznacznie zaszufladkować...
Tekst: (KACZINDOW )
Zdj.: Hieronim Dymalski
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FANTASTYCZNE ZDARZENIA W "RÓŻOWEJ"

Dzień bez Samochodu

Dnia 24 września 2021r.
uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp. brali udział w rajdzie
rowerowym z okazji Światowego dnia bez samochodu.
Celem wycieczki rowerowej
było promowanie aktywnego
spędzania czasu, popularyzacja walorów przyrodniczych,
krajobrazowych, rozwijanie
turystyki rowerowej.
W rajdzie brało udział 47
uczniów, którzy doskonale się
bawili pokonując dystans 29
km. Cała trasa udokumento-

wana zdjęciami przy tablicach
mijanych pobliskich wiosek.
W czasie rajdu nie zabrakło,
również rywalizacji sportowej. Młodzież uczestniczyła
w konkurencji «Najszybszy
podjazd pod zakon Św. Franciszkanów w Woźnikach».
Nagroda słodki łakoć widziany na zdjęciu.
Dziękujemy wszystkim za
udział, miłą i wesołą atmosferę, zapraszamy już na następny
rajd niebawem, informacje
w przyszłości.
Nauczyciele wf
ze sportowym pozdrowieniem.

Mechatronicy w Poznańskim
Centrum Superkomputerowo- Sieciowym
W dniu 24.09.2021r. grupa
32 uczniów klas II, III i IV
technikum mechatronicznego
udała się na wycieczkę przedmiotową do Poznańskiego
Centrum Superkomputerowo
Sieciowego. Młodzież miała
okazję spotkać się z pracownikami naukowymi oraz poznać
zakres prac badawczo-naukowych PCSS. Pobyt w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym był nagrodą
za wakacyjną pracę i pomoc
w organizacji imprezy „DRONIADA”.
Organizatorem wyjazdu
byli nauczyciele pracujący
z uczniami podczas „Droniady” w Kąkolewie Panie Barbara Cichos, Aldona Starosta,
Jagoda Ślebioda oraz Pan
Marcin Łodyga.
W trakcie wizyty uczniowie
mieli możliwość zwiedzenia
siedziby nowoczesnego budynku przy ulicy Jana Pawła II.
Tam spotkali się z dyrektorem
dr hab. inż. Krzysztofem Kurowskim oraz pracownikami
naukowymi, którzy przedstawili zakres działalności
i prac naukowo-badawczych

Feta na cześć Patrona
Apele ku czci, artykuły okolicznościowe, akademie…..Tak
jeszcze do niedawna upamiętniano ludzi, którzy zasłużyli
się dla lokalnej społeczności.
I my podobnie fetowaliśmy Patrona naszej szkoły Eugeniusza
Kwiatkowskiego. Jednak świat
pędzi i jego tempo narzuca
konieczność poszukiwania
sposobów dotarcia do odbiorcy, zwłaszcza, gdy jest
on tak młody jak uczestnicy
Gry Miejskiej „ 7 stacji w 70.
rocznicę śmierci Antoniego
Thuma”.
Przywrócenie zbiorowej pamięci Wielkiego Grodziszczanina, browarnika stało się dla
organizatora- Zespołu Szkół
Technicznych w Grodzisku
Wielkopolskim ważnym celem
wychowawczym. Znać tych,
którzy nas poprzedzili to znać
swój kawałek świata, swoją
Małą Ojczyznę.
Jak to osiągnąć bez przesadnego dydaktyzmu? Jak sprawić, by twarze ze wspomnień
Pana Zachariasza Wojciechowskiego- wnuka Antoniego
Thuma znów ożyły?
Sięgnęliśmy do formuły gry
miejskiej, która sprawdziła się
już w latach poprzednich, gdy
młodzież na kolejnych punktach mapy swojego miasta zdobywała wiedzę o Powstańcach
Wielkopolskich czy o Michale
Drzymale.
Patronat nad tegoroczną
edycją Gry objął Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Pan Piotr Hojan. Nagrody
ufundowane przez Miasto długo będą towarzyszyć zwycięzcom i pozostałym graczom,
bo nie dość, że praktyczne, są
jednocześnie nasze grodziskie.
Organizatorzy tego wiel-

kiego przedsięwzięcia- 154
uczestników, rzesza osób zaangażowanych w sprawny
i bezpieczny przebieg – w każdej minucie swej pracy odczuwała wsparcie sponsorów
i współpracowników. Firma
„Hasco-Lek” ufundowała
wartościowe i pożyteczne nagrody nawiązując tym samym
do tradycji działania prezesa
Browarów w okresie międzywojennym. Decyzje Antoniego
Thuma służyły rozwojowi Browarów Grodziskich, ale niosły
również pożytek pracownikom
i ich rodzinom.
Filmy, repor taże, które
powstały podczas zmagań
uczestników- drużyn reprezentujących szkoły podstawowe
gminy Grodzisk Wielkopolski
i uczniów Zespołu Szkół Technicznych są wymowną ilustracją, że pomysł Gry Miejskiej
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był strzałem w 10!
Na finał zespoły przybywały zadowolone, żądne zwycięstwa i….. uśmiechnięte!
Gratulujemy pasji, wiedzy i …
kondycji!
Kolejne miejsca na mapie
Naszego Rodzinnego Miasta
zostały odkryte, tygodnie pracy całej rzeszy pasjonatów Gry
Miejskiej dały owoce.
Mamy poczucie dobrze wykonanego zadania, dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli
przywrócić imię Antoniego
Thuma zbiorowej grodziskiej
świadomości.
Co dalej? Na horyzoncie
nowi nieco dziś zapomniani grodziscy bohaterowie.
W gronie organizatorów trwają dyskusje, a może czytelnicy
do giełdy pomysłów dołożą
swoje trzy grosze- zapraszamy
do współpracy!
BK

Centrum. Młodzież zobaczyła
serwerownię, która umożliwia
szybki dostęp do Internetu
oraz usług sieciowych na poziomie międzynarodowym,
ogólnopolskim i lokalnym.

Mieliśmy także okazję zobaczyć największy w Polsce
superkomputer.
Następnie udaliśmy się do
zabytkowej kamienicy przy
ulicy Zwierzynieckiej, gdzie

mieszczą się laboratoria projektowania i produkcji prototypów urządzeń współczesnej
elektroniki cyfrowej. Mogliśmy sterować urządzeniami
cyfrowymi, poznać zakres ich
możliwości, poznaliśmy tajniki obróbki cyfrowej ścieżek
dźwiękowych do filmów.
Podczas wycieczki towarzyszył nam Pan Adam Minkowski koordynator ds. współpracy PCSS z otoczeniem.
Wyjazd do Centrum był
świetną lekcją elektroniki i cyfryzacji, uczniowie mieli okazję rozbudzenia swoich pasji
i zainteresowań zawodowych.
ldona Starosta

Puchar w "Licealiadzie"

W dniu 17 września w Mikorzynie odbyło się uroczyste
podsumowanie rywalizacji
sportowych w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej „Licealiada”
2021\22.
Po raz kolejny Zespół
Szkół Technicznych zajął

wysoką lokatę w współzawodnictwie sportowym. Na
gali szkołę reprezentowali
nauczyciele wychowania fizycznego Anna Ledzianowska i Rafał Maluśki, oraz
wyróżniające się uczennice
Joanna Walkowiak i Karolina Zarabska. W kla-

syfikacji końcowej Szkół
Ponadpodstawowych Różowa
zajęła V miejsce, natomiast
Powiat Grodziski otrzymał
IV miejsce!
W ramach nagrody szkoła
otrzymała okazały puchar
i dofinansowanie do zakupu
sprzętu szkolnego.

Rajd Integracyjny dla klas pierwszych
Tradycyjnie, pierwsze tygodnie września są okazją dla
uczniów do uczestniczenia
w organizowanym przy Zespół wychowawczy, nauczycieli Katedry wychowania
fizycznego oraz uczniów klas
starszych rajdu integracyjnego. Ma on być innowacyjną
formą przyjęcia pierwszoklasistów do szkolnej rodziny
uczniowskiej. Rajd, zabawa z
elementami rywalizacji takimi
jak kalambury, ćwiczenia na
koncentrację uwagi, spacer
farmera, rzuty piłeczkami
ping-pongowymi do celu czy
rzut jajkiem, to tylko niektóre
konkurencje, które integrowały i zacieśniały więzi między
uczniami a wychowawcami
klas. Dnia 16 i 23 września,
nieco pochmurnym ale jednak
pogodnym rankiem wyruszyliśmy w kolejny już rajd, którego
meta miała miejsce na terenie
wigwamu w Zdroju. Trasa
rajdu prowadziła atrakcyjnymi
ulicami miasta oraz drogami
gruntowymi, na których można było podziwiać jesienne

kolory na okolicznych polach
i lasach. Około godz. 9:30
grupy bezpiecznie dotarły do
celu. Na miejscu czekał posiłek
regeneracyjny a także słodkie
przekąski i ciepła herbata.
Następnie zespoły klasowe
stanęły do rywalizacji sportowo-intelektualnej, które zajęły
młodzieży wiele godzin ale
przyniosły wymierne korzyści.
Na „najlepszych z najlepszych”
czekała nagroda w postaci
Certyfikatów Nietykalności

a zdobyli je 16.09.2021 i
23.09.2021
Klasa 1 cb I miejsce
Klasa 1 ET II miejsce
Klasa 1 AT III miejsce
Klasa 1ab I miejsce
Klasa 1DT II miejsce
Klasa 1LT III miejsce
Najlepsze kreatywne rozwinięcia skrótu ZST należą do
klasy 1 LT i 1 cb, a brzmiały
następująco:
„Zatańczmy sobie tango”
oraz „Zepsuty stary Trabant”.
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Kultura-Centrum Szyfrów Enigmy otwarte
Poznań kulturalny ma
nowa atrakcję turystyczną.
W dniu 24 września 2021
roku otwarto Centrum
Szyfrów Enigmy w Poznaniu w gmachu Collegium
Martinem (dawniejszy
gmach KW PZPR) przy
ul. Św. Marcin 78.
W tym budynku przed wojną
mieściło się biuro szyfrów
Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Już wtedy tutaj
pracowali: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zegalski – matematycy,
którzy złamali kod niemieckiej
maszyny szyfrującej Enigma
absolwenci Uniwersytetu Poznańskiego. Centrum opowiada o wciąż mało znanym sukcesie polskich matematyków
i ich wkładzie w zwycięstwo
aliantów w II wojnie światowej
.Ukazano historię szyfrów
oraz zmian technologicznych
w rozwoju świata komputerów
i informatyki.
Wystawa CSE składa się
z trzech części :
1.Przedstawiona jest historia utajniania wiadomości od
początku świata do współczesności w formie utajnionej na
różne sposoby. Jest możliwość
stworzyć samemu i poćwiczyć
szyfry.

2.Opowiedziana jest historia złamania szyfrów kodów
Enigmy przez polskich matematyków. Stworzyli maszyny
służące do walki z szyfrem

Enigmy, takich jak: cyklometr, bomba Rejewskiego czy
płachty Zegalskiego. Pokazany
jest wątek prac prowadzonych
przez: Francuzów, Brytyjczy-

Wizyta w Sejmie RP Warszawa
Na zaproszenie posłanki Katarzyny Kretkowskiej klubu
Lewica w dniu 22.09.2021
roku z Poznania pojechaliśmy
autobusem do Warszawy zwiedzić Sejm RP.
Przed Sejmem spotkaliśmy
policję jako patrol i w samochodzie. Okolicę wyglądają jak mała „twierdza”.
Najpierw Biuro Przepustek,
potem każdy otrzymuje numerek wraz z godziną. Przy
wejściu na teren Straż Marszałkowska sprawdza listę
wraz z dowodem osobistym.
Przechodzimy dalej do biura,
gdzie SM sprawdza zawartość
i prześwietla wchodzącego
z bagażem. Garderobę zostawiamy w szatni. Przychodzi
pani przewodnik i zaczynamy zwiedzanie. Zaczynamy
przejściem podziemnym do
pomieszczenia gdzie znajduje
się makieta całego Sejmu. Pani
opowiada i tłumaczy historię
oraz pokazuje rozmieszczenie budynków Sejmu ,gdzie
co się mieści. Przechodzimy
dalej na piętro i wchodzimy na
galerię sejmową. Stąd piękny
widok na CAŁĄ SALĘ POSIEDZEŃ. Na otwarcie Sesji
Marszałek Sejmu laską marszałkowską trzykrotnie uderza
w podłogę dając znak do rozpoczęcia obrad. Są miejsca dla
Rządu, sekretarzy, vice-marszałków, fotel dla Prezydenta
RP, stenotypistek. Każda sesja
jest nagrywana. Na galerii
jest fotel dla Prezydenta RP,
który może się przysłuchiwać
obradom sejmowym. Dla posłów niepełnosprawnych jest
zrobiony podjazd na mównicę.
Przy każdym fotelu posła jest
jego tabliczka imienna (gdy
kończy się kadencja poseł
może odkręcić ją i zabrać na
pamiątkę) oraz urządzenie do
głosowania w czasie obrad nad
uchwałami. Wejście główne
oraz sala kolumnowa jest niedostępna dla zwiedzających.
Udaje się nam zrobić zdjęcie
na schodach. Na I piętrze
jest stanowisko - małe studio
telewizyjne?, gdzie akurat
poseł Gowin udziela wywiadu
stacjom telewizyjnym. Idąc
korytarzem w głąb znajdujemy

ków i Amerykanów nad łamaniem hitlerowskich szyfrów.
3.Trzecia część poświęcona
jest rewolucji informatycznej,
która dokonała się po II wojnie
światowej za sprawą wytężonej
pracy kryptologów i trwa to
do dzisiaj.
Jest wystawiona oryginalna
niemiecka maszyna szyfrująca
Enigma sygnatura K574 (wypożyczona z Muzeum Oręża
Polskiego w Kołobrzegu).
Tego typu modele były używane w handlu, przez szwajcarskie wojsko i dyplomację.
Jeżeli chcesz poszerzyć swoje

„

sale klubów parlamentarnych (każdy ma swoją salę).
Zostaliśmy zaproszeni przez
Krzysztofa Gawkowskiego
przewodniczącego Klubu Lewicy w Sejmie do sali. Opowiedział o działalności Klubu
i posłów w obecnej kadencji.
Lewica skierowała do Sejmu
150 projektów ustaw, w tym
80 projektów gospodarczych.
Niestety projekty są w „zamrażalce”. Ekipa rządząca
nie dopuszcza do obrad sejmowych. Lewica robi bardzo
dużo konferencji prasowych
z uwagi na brak dostępu do
telewizji państwowej. Jesteśmy
obecni na: wiecach dotyczą-

Również polski Trybunał
Konstytucyjny w swoim
orzecznictwie konsekwentnie
przyjmuje zasadę nadrzędności polskiej ustawy zasadniczej ponad unijnymi traktatami. Przykładem są wyroki:
z 2005 roku, gdy prezesem
TK był sędzia Marek Safjan
(dziś sędzia TSUE), oraz
z 2011 roku, kiedy prezesem TK był sędzia Andrzej
Rzepliński. Dekadę temu

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj. Hieronim Dymalski

Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Gorliwi obrońcy Konstytucji
RP powinni być tym zatem
ostatnim wyrokiem głęboko
usatysfakcjonowani.

TK orzekł, że „Konstytucja
RP zachowuje nadrzędność
i pierwszeństwo wobec
wszystkich aktów prawnych
obowiązujących w polskim
porządku konstytucyjnym,
w tym także prawa unijnego.
Taka pozycja Konstytucji
wynika z art. 8 ust. 1 Konstytucji”. Wspomniany artykuł
8 Konstytucji RP mówi jasno
i precyzyjnie: „Konstytucja
jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Strażacy i żołnierze będą
wspierać pogotowie
cych: praworządności, praw
kobiet. Rola opozycji żeby Jarosław Kaczyński nie ograniczał praw człowieka - Polaków.
Grożą nam podwyżki cen gazu
i prądu już prawdopodobnie
od października 2021 roku.
Rząd powinien podwyżki gazu
i prądu rozłożyć na 3 lata. Pochwalił naszą posłankę Katarzynę Kretkowską za aktywną
działalność w Sejmie. Jest
członkiem dwóch komisji sejmowych: Edukacji i Finansów.
Po spotkaniu udaliśmy się na
obiad do restauracji sejmowej.
Wszyscy posłowie mają spanie
zapewnione w pokojach jednoosobowych na terenie Sejmu.
Potem udaliśmy się na zwiedzanie Warszawy, a późnym
popołudniem wyruszyliśmy
autokarem do Poznania.
Druga część spostrzeżeń
o Warszawie w następnym
artykule - cdn.

mln ze środków Unii Europejskiej.
Otwarcia dokonali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak,
Prezydent m. Poznania Jacek
Jaśkowiak, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. Tadeusz Walas, dyrektorka Poznańskiego
Centrum Dziedzictwa i z-ca
Prezydenta Wiśniewski.
Warto zwiedzić CSE i zapoznać się z tą historią oraz uzupełnić wiadomości z historii.

Konstytucja jest najważniejszym prawem
Konstytucja jest najwyższym
prawem w Rzeczypospolitej
Polskiej. Stanowi o tym jej
artykuł 8 ustęp 1. Analogiczne zapisy obowiązują w wielu
krajach. Francja, Niemcy,
Hiszpania, Włochy, Czechy,
Litwa – w wielu krajach UE
w ostatnich latach zapadły
wyroki, w których wskazywano na prymat krajowych
konstytucji nad prawem
unijnym.

Krzysztof Gawkowski
pochwalił naszą
posłankę za
aktywną działalność
w Sejmie

wiadomości jest czynna Mediateka na miejscu. Centrum
Szyfrów Enigma dostosowane
jest i przyjazna dla osób niepełnosprawnych, dzieci i osób
starszych.
Działaniom CSE przyświeca
hasło „Prawdziwa historia.
Wyzwanie dla umysłu”.
Kosz t zaprojek towa n ia
i realizacji Centrum Szyfrów
Enigma to ponad 30 mln zł,
z czego ; około 16mln pochodzi z budżetu m. Poznania,
ponad 4 mln przeznaczył
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicz w Poznaniu a 10

2 października wypracowano
rozwiązania umożliwiające
wsparcie kadrowe wielkopolskich strażaków z jednostek
Państwowej Straży Pożarnej,
którzy wesprą działania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Strażacy z uprawnieniami ratownika medycznego będą dysponowani do
zdarzeń, a do poszkodowanych
dotrą karetkami użyczonymi
przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
Po informacjach o brakach kadrowych w zespołach ratownictwa medycznego (w sobotę na 108 ZRM
w gotowości do wyjazdu były
84 ambulanse), wojewoda
wielkopolski Michał Zieliński
zdecydował o przekierowaniu
do pracy w pogotowiu strażaków i żołnierzy. W toku
rozmów ustalono, że pięć
karetek z trzema strażakami
-ratownikami na pokładzie

będzie udzielało pomocy
osobom poszkodowanym.
Gotowość do wsparcia działań
ratowniczych zadeklarowało
w sumie około 90 strażaków.
- Wypracowane porozumienie służy zapewnieniu
bezpieczeństwa Wielkopolan.
Gwarantuje także ciągłość
funkcjonowania państwowego
ratownictwa medycznego –
mówi wojewoda wielkopolski
Michał Zieliński.
Na bazie porozumień Ministerstwa Zdrowia zawartych
z protestującymi ratownikami,
od 1 października wprowadzony został 30-procentowy
tzw. dodatek wyjazdowy dla
ratowników. Określono także
minimalną stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy dla
ratowników zatrudnionych na
kontraktach, która wynosi nie
mniej niż 40 zł.
Tomasz Stube
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

Polska jest pełnoprawnym
członkiem UE i w tej kwestii
nic się nie zmienia. Mamy
takie same prawa jak inne
państwa członkowskie i chcemy, aby były one respektowane. Mało kto zrobił tyle
dla Brexitu co ówczesny szef
Rady Europejskiej Donald
Tusk. Jego naganna postawa
istotnie wpłynęła na wielu
Brytyjczyków. Dziś rozkręca
temat w Polsce. Wynik ostatnich wyborów do Parlamentu
Europejskiego i historycznie
wysoki Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że Polacy
chcą silnej i suwerennej Polski w zjednoczonej Europie.
I tego trzymamy.

Marcin Porzucek
Poseł na Sejm RP

PIEKARNIA
CUKIERNIA

EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.
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Mafiozo ujawnił całą
prawdę sprzed lat!

Donald Tusk doskonale zdaje
sobie sprawę, że jeśli całą
opinię publiczną obiegną ujawnione, tajne informacje o jego
przeszłości, będzie to koniec
jego politycznej kariery. Zarówno on, jak jego koledzy z
wczesnej PO, są w poważnych
tarapatach.
A są w nich ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński jest niezwykle zdeterminowany, by
prominentnych polityków PO
pozamykać w więzieniach.
Lepsze okazji nie będzie,
sprawa jest bardzo poważna,
bo okazuje się, że na fotel
premiera Tusk miał kroczyć
przestępczą ścieżką.
Człowiek, który dziś twierdzi, że stoi na straży prawa i
niezawisłości sądów, miał być
powiązany z komunistycznymi służbami specjalnymi i…
mafią. Dziś są ludzie, którzy
mówią o tym wprost, nie bojąc się pozwów. Jak twierdzą,
mówią prawdę, zatem nie mają
się czego obawiać.
Nieżyjący już Wiktor Kubiak to menadżer kilku polskich piosenkarek, a także postać powiązana z komunistycznymi służbami specjalnymi i
jeden z inspiratorów powstania
KLD, pierwszej partii Tuska.
Partia ta zapoczątkowała niewyobrażalną grabież majątku
narodowego i korupcję na
nieznaną wcześniej skalę. Po
latach nikt nie ma już wątpliwości, że Kubiak był jednym
z głównych reprezentantów
interesów postkomunistów w
III RP. Przy tym był jednym
z najbliższych ziomków Donalda Tuska

“Znani politycy wspierali
„Pruszków”! Tusk, Rabiej,
Piskorski, Lewandowski, Bielecki!”
– Donald Tusk, Janusz Lewandowski, Jan Krzysztof
Bielecki, Paweł Piskorski,
cała późniejsza polityczna
elita. Był to w 1989, a już
w styczniu 1991 prezydent
Wałęsa powołał rząd Bieleckiego. Bez pieniędzy Kubiaka
i „pułkowników” nie byłoby
ani tego rządu, ani spektakularnych karier większości
z tych polityków. Zrobili na
tym wiele świetnych interesów – opowiada Wojciechowi
Sumlińskiemu “Masa”, najsłynniejszy świadek koronny
w Polsce.
O pracownikach wywiadu
wojskowego, gangsterach oraz
ich interesach z rządzącymi
Polską:
Kubiak nie k rył się ze
znajomością z Żem k iem.
Widywałem go z Wiktorem
dziesiątki razy, w biurze,
na lunchach w Marriotcie.
Żemek też chodził w wojskowym wywiadzie i to też nie
było dla nas tajemnicą. Razem
ukręcali duże pieniądze, przy
których to, co nam wpadało z
haraczy, „tirów”, prostytutek,
czy narkotyków, to drobne. W
tamtym czasie imponowało
nam, że trzymamy z takimi
ludźmi. Było poczucie przynależności do kasty rządzącej,
najwyższe kręgi. Mieli haki
na wszystkich i trzęśli tym
całym bagnem. „Starzy” pracowali pod ich dyktando, a
oni wyświadczali przysługi.
– Przysługi? – Tak, przysługi.
Na przykład, gdy trzeba było

Nieprawidłowości w przetargach
organizowanych przez Wody Polskie

uzyskać wielomilionową dotację, wyprać pieniądze, zrobić
w mediach trochę propagandy, coś lub kogoś wykreować
albo napiętnować, wyciągnąć
z aresztu, załatwić świadectwo lekarskie, immunitet albo
korzystny wyrok. Robili takie
rzeczy setki razy i byli w tym
naprawdę świetni.
* O kontrolerze NIK, Falzmannie, który badając aferę
FOZZ „umarł” w niejasnych
okolicznościach: Kubiak z Paradowskim śmiali się później,
że wszyscy kupili „zawał”
Falzmanna i że w sumie nawet
„zgrabnie to wyszło”. Skompromitować, oskarżyć, postawić przed sądem, zamknąć
w więzieniu, w którym może
potem się powiesi – tak to
działało. Zniszczyć reputację,
odebrać wiarygodność, a dopiero na końcu życie pozorując
samobójstwo – wszystko w
takiej kolejności, to rozumiem.
Ale „zawał serca”?
Dziś wiemy już, że Donald
Tusk miał wiedzę na temat
mnóstwa politycznych morderstw i działaniach “seryjnego samobójcy” od początku lat
90. aż do dziś. Nigdy jednak
nie podzielił się tą wiedzą z
organami ścigania, ani rzecz
jasna ze społeczeństwem. Były
premier doskonale wkomponował się w nową rzeczywistość
i “po trupach” wspinał się na
najwyższe szczeble władzy.
Ponadto, dzięki kontaktom z
niemieckim wywiadem w latach 80., zyskał sympatię Angeli Merkel, która wyciągnęła
go z Polski, gdy wybuchła
afera podsłuchowa.
Redakcja wLocie.plTOP

To nigdy nie miało zostać ujawnione!
Niemieccy dziennikarze „Der
Spiegel” ujawnili sensacyjne
informacje o człowieku – legendzie, który dla milionów
Niemców był symbolem demokratycznego, zjednoczonego
kraju. Dla Polaków z kolei…
o tym nieco niżej.
Mowa o byłym kanclerzu
Republiki Federalnej Niemiec,
Helmucie Kohlu. Ujawniono,
że przez lata Niemcami rządził człowiek, który pomagał
esesmańskim zbrodniarzom.
„Der Spiegel” w swojej
publikacji ujawnił wstydliwy
sekret nieżyjącego już (zmarł
w czerwcu ubiegłego roku)
kanclerza naszych zachodnich
sąsiadów.
Kanclerz Helmut Kohl jako
młody polityk wspierał finansowo byłych SS-manów
oraz ich rodziny . Robił to za
pośrednictwem „Hilfswerk
Hausser”. Organizacja ta,
nazwana „Hilfswerk Hausser”
na cześć generała Reichswehry
i Waffen-SS Paula Haussera,
pomagała m.in. uwięzionym

po procesach Norymberskich
SS-manom. Głównymi celami
organizacji była pomoc weteranom oraz walka o świadczenia socjalne dla nich. – donosi
„Der Spiegel”
Dlaczego byli SS-mani nie
otrzymywali pieniędzy od
państwa? Z jednego prostego
powodu: Międzynarodowy
Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał po wojnie
Waffen-SS za organizację
zbrodniczą.
Niemcy znów znaleźli się
w niezręcznej sytuacji. Choć
oficjalnie wzięli na siebie
całość winy za zbrodnie dokonane na Żydach podczas
II wojny światowej, to od lat
prowadzą politykę zmierzającą
do – przynajmniej w jakimś
stopniu – oczyszczenia siebie
z wojennych brudów.
Tymczasem okazuje się, że
Kohl, choć wypowiadał się
o Polsce bardzo przyjaźnie,
ochoczo wspierał skazanych
nazistowskich zbrodniarzy
i… blokował uznanie granicy

z Polską. Mówiąc wprost:
lobbował za odzyskaniem od
Polaków zachodnich ziem
utraconych po upadku III
Rzeszy. Ciekawostką jest, że
rodzina Kohla nie życzyła
sobie obecności Angeli Merkel
na jego pogrzebie. Pojawiły
się głosy, że to przez niezadowalające, z jego perspektywy,
podejście nowej kanclerz do
niemieckich „bohaterów” z
czasów okupacji Polski i innych terenów podbitych przez
Hitlera.
Kohl uważał generała SS
Paula Haussera za człowieka
przyzwoitego, choć dowodzone przez niego jednostki miały
na swoim koncie zbrodnie
wojenne. „Der Spiegel” pisze,
że nawet będąc już kanclerzem
Kohl okazywał wyrozumiałość dla Waffen-SS. „W 1985
roku wywołał skandal, gdy
wraz z Ronaldem Reaganem
odwiedził cmentarz wojskowy
w Bitburgu, gdzie byli pochowani członkowie tej formacji”

interia.pl

Przedsiębiorcy oraz dwoje
pracowników Wód Polskich,
w sumie sześć osób, zatrzymanych przez funkcjonariuszy
Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Funkcjonariusze Delegatury
CBA w Warszawie prowadzą
pod nadzorem Prokuratury
Okręgowej Warszawa-Praga
w Warszawie śledztwo dotyczące podejrzenia zakłócania
przetargów publicznych prowadzonych przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie. W toku prowadzonych
czynności ujawniono szereg
nieprawidłowości związanych
między innymi z wpływaniem
na rozstrzygnięcia prowadzonych przetargów, udzieleniem korzyści majątkowych
pracownikom Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, a także z wystawia-

niem nierzetelnych faktur w
obrocie gospodarczym.
Wśród zatrzymanych znaleźli się przedsiębiorcy z województw mazowieckiego i
łódzkiego specjalizujący się
w pracach melioracyjno-wodnych oraz dwie osoby zatrudnione w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody
Polskie.
F u n k c j o n a r iu sz e C BA
przeszukali także kilkanaście
lokalizacji, w tym miejsca
zamieszkania zatrzymanych,
siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Warszawie oraz w
Oddziale w Radomiu, siedziby firm biorących udział w
przestępczym procederze oraz
zajmujących się ich obsługą
księgową.
Sześciu zatrzymanych oraz
jedna osoba wezwana usły-

szeli zarzuty w Prokuraturze
Okręgowej Warszawa-Praga.
Zarzuty te dotyczą m.in. wystawiania fikcyjnych faktur na
usługi związane z gospodarką
wodną na łączną kwotę ponad
1 mln zł. Ustalenia śledczych
wskazują także na proceder
korupcyjny w związku z wejściem w „zmowę przetargową”
celem uzyskania zamówień
publicznych w wysokości kilkuset tysięcy złotych, realizowanych w Państwowym
G o sp o d a r st w ie Wo d ny m
Wody Polskie oraz podejmowanie działań mających na
celu utrudnienie stwierdzenia
przestępczego pochodzenia
środków pieniężnych, tzw.
„pranie brudnych pieniędzy”.
Jest to pierwsza realizacja w
śledztwie. Możliwe są kolejne
zatrzymania.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Dyrektor Izby Skarbowej zatrzymany
Dyrektor Izby Skarbowej w
Krakowie oraz społeczny doradca Prezesa NIK zatrzymani
przez CBA. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w
Białymstoku.
Funkcjonariusze krakowskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod nadzorem
Prokuratury Regionalnej w
Białymstoku śledztwo dotyczące składania fałszywych
oświadczeń majątkowych
przez osobę pełniącą funkcję
publiczną.
W toku postępowania śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, który został
poddany analizie. W związku
z powziętymi ustaleniami
przeprowadzono dzisiaj dwie

realizacje. Na terenie województwa małopolskiego funkcjonariusze CBA zatrzymali
społecznego doradcę Prezesa
NIK – Jakuba B. Również
na terenie Małopolski, przy
współudziale funkcjonariuszy
Biura Inspekcji Wewnętrznej
Ministerstwa Finansów, agenci
CBA zatrzymali Dyrektora
Izby Skarbowej w Krakowie
– Tadeusza G.
Po zakończeniu czynności
procesowych mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszą zarzuty.
Mat er ia ł zg rom a d zony
przez śledczych wskazuje, że
Dyrektor Izby Skarbowej w
Krakowie kilkukrotnie ujawnił osobie nieuprawnionej
informacje, które uzyskał w

toku prowadzonych czynności
służbowych, przekraczając
tym samym swoje uprawniania. Ustalono ponadto,
że uzyskawszy informacje o
popełnieniu przestępstw nie
dopełnił ciążących na nim
obowiązków i nie zawiadomił
właściwych organów.
Jak ustalono, drugi z zatrzymanych k ilkuk rotnie
posługiwał się poświadczającymi nieprawdę dokumentami w toku prowadzonych
rozliczeń z k rakowskimi
Urzędami Skarbowymi, jak
również w celu uzyskania dofinansowania z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Krakowie.
Śledztwo jest w toku. Planowane są kolejne czynności.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Sędzia nie ujawnił dochodów
Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura
Antykorupcyjnego zabezpieczyli materiał dowodowy w
kilkudziesięciu lokalizacjach
na terenie województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Jednocześnie przeprowadzono przesłuchania ponad
20 osób. Czynności odbyły

się wczoraj, na polecenie Wydziału Spraw Wewnętrznych
Prokuratury Krajowej, który
prowadzi śledztwo w sprawie
złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego przez
funkcjonariusza publicznego
– sędziego łódzkiego okręgu
sądowego. Wszystko wskazuje na to, że sędzia w dniu
20 marca 2020 r. przedłożył

oświadczenie majątkowe, za
rok 2019, nie ujawniając w nim
części uzyskanych dochodów
z dodatkowej działalności tj.
udzielania porad prawnych.
Zgromadzony materiał dowodowy zostanie teraz przeanalizowany w toku prowadzonego
postępowania przygotowawczego.
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

CBA ostrzega przed niebezpieczeństwem!
W ostatnim czasie po raz kolejny w komunikatach Policji
oraz przestrzeni medialnej,
pojawiły się informacje o
przypadkach ,,oszustw na
funkcjonariusza CBA”.
Scenariusze przestępstw
są bardzo zbliżone. Przestępcy nawiązują z ofiarą
kontakt telefoniczny, podając
się za funkcjonariusza CBA.
Sugerują, aby pod pozorem
zabezpieczenia oszczędności
przelać gotówkę na wskazane
konto bankowe bądź podać
hasła dostępowe do konta. Ma
to zabezpieczyć posiadane
oszczędności, a w rzeczywi-

stości prowadzi do wyłudzenia
pieniędzy.
PRZYPOMINAMY PO RAZ KOLEJNY:
a CBA nigdy nie prosi o
przekazanie pieniędzy i nigdy
nie dzwoni z takim żądaniem.
a CBA nigdy nie informuje
telefonicznie o prowadzonych
działaniach.
a Zachowaj ostrożność w
kontaktach z osobami nieznajomymi.
a Nie informuj w jakiej
wysokości i w jakich bankach
gromadzisz oszczędności.
a Nigdy na czyjeś zlecenie

nie pobieraj gotówki i nie
przekazuj jej nieznajomym,
nie podpisuj dokumentów, nie
zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj
swoich danych osobowych,
numerów PIN, haseł.
a Po rozmowie natychmiast
zadzwoń do kogoś bliskiego i
opowiedz o zdarzeniu. W razie wątpliwości zadzwoń pod
numer 112.
Apelujemy do wszystkich,
zwłaszcza osób starszych
i samotnych, o ostrożność i
rozwagę!
Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zakupy Szpitala w zainteresowaniu CBA
CBA zbada legalność postępowań przetargowych WSZ
im. Stanisława Rybickiego w
Skierniewicach.
Funkcjonariusze Wydziału
Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Łodzi pro-

wadzą od 18 sierpnia 2021 r.
kontrolę wybranych zamówień
publicznych w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.
Kontrolerzy szczegółowo

zbadają zakupy sprzętu medycznego i zamówienia na
usługi remontowo – budowlane.
Termin zakończenia kontroli planowany jest na 18
listopada 2021 r.
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Rada ds. Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim
13 października wojewoda
wielkopolski Michał Zieliński
przewodniczył spotkaniu inaugurującym działalność Rady
ds. Sportu przy Wojewodzie
Wielkopolskim.
Podczas spotkania wojewoda wręczył powołania członków do Rady, w której zasiada
25 osób, w tym wojewoda jako
przewodniczący oraz Michał
Dembiński, działacz sportowy, pełniący funkcję zastępcy
przewodniczącego.
W skład rady wchodzą ponadto:
a Klaudia Adamek – zawodnik, lekkoatletyka,
a Wojciech Bloch – trener
karate, działacz sportowy,
a Lidia Dudziak – Radna
Miasta Poznania, działacz
sportowy,
a Justyna Franieczek – paraolimpijka, lekkoatletyka,
a Janusz Grzeszczuk –
Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu, działacz sportowy,
a Ireneusz Igielski – Dyrektor Unia Leszno Sportowa
Spółka Akcyjna, żużel,
a Krzysztof Jordan – Dyrektor ATP Poznań Open, tenis
ziemny,
a Patrycja Klatt – zawodnik
MUKS Poznań, koszykówka,
a Aleksandra Kuź – Wicekurator, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu,
a Marcin Lampe – Wielkopolski Związek Podnoszenia
Ciężarów,

a Damian Lisiecki – mistrz
Polski, siatkówka,
a Natalia Nowak Dyrektor
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie
Poznań,
a Antoni Obrycki – Prezes
Wielkopolskiego Związku
Zapaśniczego,
a Tomasz Pawlak – Prezes
Wielkopolskiego Związku
Strzeleckiego,
a Krzysztof Ratajczak –
dziennikarz sportowy,
a Mateusz Rozm ia rek
– Radny Miasta Poznania,
działacz sportowy, Akademia
Wychowania Fizycznego im.

Bruksela: Odbudowa Europy
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek
Woźniak otworzył wczoraj
(21.09) konferencję pt. „Odbudowa Europy – rola regionów”, która została zorganizowana wspólnie z trzema
regionami partnerskimi:
Emilią-Romanią, Hesją i
Nową Akwitanią. Gościem
honorowym brukselskiego
„Domu regionów” była z
tej okazji unijna Komisarz
ds. Spójności i Reform Elisa
Ferreira.
„Regiony muszą mieć pełny
udział w odbudowie, aby móc
skutecznie reagować na skutki pandemii, która dotknęła
gospodarkę, życie społeczne
i opiekę zdrowotną. Warto
wykorzystać w tym celu nasze
kompetencje i zdolności, żeby
stało się to z największym
pożytkiem dla obywateli.” –
powiedział Marszałek otwierając konferencję. M. Woźniak
przedstawił dotychczasowe
działania w Wielkopolsce,
które miały na celu walkę z
kryzysem wywołanym pandemią, podkreślając wykorzystanie środków polityki
spójności. Odniósł się również
do Krajowego Planu Odbudowy, w przygotowanie którego
regiony w Polsce i wielu innych
krajów UE były niewystarczająco zaangażowane. Wyraził
jednocześnie nadzieję, że w
procesie wdrażania uda się wykorzystać szansę na głębokie,
pełne partnerstwo pomiędzy
szczeblem unijnym, krajowym,
a samorządowym.
Komisarz Ferreira podkreśliła kluczową rolę, jaką odegrały władze lokalne i regionalne od początku pandemii.
„Cieszę się, że Pan Marszałek
powiedział, jak ważne było dla
wielu regionów wsparcie z polityki spójności w tej sytuacji”
– dodała. Odniosła się również
do partnerstwa z samorządami
w zapewnieniu zielonej i cyfrowej transformacji zaznaczając,
że jako poziom najbliższy
obywatelom dysponują wiedzą
na temat konkretnych potrzeb.

„Liczę na Państwa wsparcie, a
wy możecie liczyć na moje, aby
Państwa głos był słyszalny” –
zapewniła Komisarz.
W debacie pomiędzy regionami i Komisarz Ferreirą
wzięły również udział przedstawicielki pozostałych regionów
partnerskich: Elly Schlein – wiceprezydent Emilii-Romanii,
Lucia Puttrich – minister ds.
europejskich niemieckiej Hesji
oraz Isabelle Bodineau – radna
ds. europejskich Nowej Akwitanii. Podkreślano w niej, że
w obliczu kryzysu Komisja
Europejska przyjęła elastyczne
podejście w kwestii wydatkowania środków z polityki spójności, umożliwiając regionom
wykorzystanie funduszy na
zaspokojenie najistotniejszych
potrzeb. Marszałek Woźniak
podziękował również za konsekwentną obronę zasad i wartości demokratycznych.
Komisarz FerreiraPrzedstawiciele regionów przedstawili
Komisarz priorytety swoich
samorządów w zakresie odbudowy i wdrażania polityki spójności w najbliższych
latach. Marszałek Woźniak
wymienił w tym kontekście
działania związane z Europejskim Zielonym Ładem – transformację dotyczącą odejścia od
węgla we Wschodniej Wielkopolsce, termomodernizację
budynków, rozwój energii
odnawialnej. Zwrócił również
uwagę na konieczność podniesienia innowacyjności regionu
zgodnie z zasadami gospodarki 4.0 oraz zwiększenie
samodzielności w kluczowych
dziedzinach, aby zapewnić
ciągłość łańcuchów dostaw.
Podkreślił też problem deficytu wody w regionie.
Komisarz Ferreira, zauważając różne wyzwania stojące
przed regionami, zaznaczyła,
iż najważniejszym zadaniem
jest obecnie odpowiednie dostosowanie polityk unijnych i
ich instrumentów do konkretnych potrzeb regionów, aby
zapewnić trwałą i skuteczną
odbudowę Europy.
Autor: BIWW

Eugeniusza Piaseckiego w
Poznaniu,
a Henryk Święcicki – Polski
Związek Jeździecki,

a Jacek Thiem – Prezes
Wielkopolskiego Okręgowego
Związku Pływackiego,
a Jan Wachowiak – Prezes
Wielkopolskiego Okręgowego
Związku Szermierczego,
a Artur Walczak-Mortezaei
– Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki, u) Lucjusz Wasilewski – Prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego,
a Paweł Wojtala – Prezes
Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej,
a Błażej Wojtyła – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku
Piłki Ręcznej.
Gościem specjalnym pod-

czas spotkania był Artur Kujawiński, ultramaratończyk,
który bez wsparcia, samodzielnie z jednym 7-kilogramowym plecakiem w 69 dni
i 3,5 godziny przebiegł 4000
km wzdłuż granic Polski w
ramach projektu Run Around
Poland.
Rada ds. Sportu jest ciałem
opiniodawczo-doradczym w
sprawach dotyczących kultury
fizycznej i ma służyć rozwojowi sportu na terenie województwa wielkopolskiego. Zadaniem Rady jest przedstawianie
wojewodzie wielkopolskiemu
postulatów środowisk sporto-

wych, wspólne poszukiwanie
możliwych form wsparcia
zawodników, klubów oraz wydarzeń sportowych na terenie
województwa wielkopolskiego. Rada ma również stanowić
bazę do rozpoczęcia współpracy pomiędzy różnymi środowiskami sportowymi przy
realizacji celów statutowych
stowarzyszeń i organizacji
przez nich reprezentowanych.
https://poznan.uw.gov.pl/
wydarzenia-biezace/powolanie-rady-ds-sportu-przy-wojewodzie-wielkopolskim
Tomasz Stube
Gabinet Wojewody

35-to lecie „GOŚLINIAKÓW”
Klub Honorowych Dawców
krwi PCK ,,Gośliniacy”
powstał 35 lat temu, a
dokładnie 10 października
1986 roku przy nie istniejącej już Fabryce Wyrobów
Tłoczonych w Bolechowie.
Klub obecnie działa na
terenie gminy Murowana Goślina, z siedzibą na
osiedlu ,,Zielone Wzgórza”,
przy wsparciu Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
,,Zielone Wzgórza”. Prezesem klubu od 32 lat jest
Stanisław Woźniak. Dzięki
jego uporze i determinacji
„Gośliniacy” to bardzo
aktywny klub.
Do klubu należy obecnie 220
dawców krwi, w tym 40 kobiet.
Od początku powstania klubu
przeprowadził 226 akcji zbiorowych, w których pozyskał
ponad 7800 litrów krwi, oraz
550 osób zarejestrowało się
do banku szpiku. Zorganizował 13 wyjazdów do Centrum
Zdrowia Dziecka w Międzylesiu k/ Warszawy oraz jedną do
Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi. Ilość oddanej krwi w
akcjach w Centrum Zdrowia
Dziecka to 150 litrów krwi.
Od VI do XXIX finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizował 25
akcji poboru krwi, w których
pozyskano 2132 litry krwi.
Szczególnie należy podkreślić na aktywne włączanie się
młodzieży w organizowane
przez klub przedsięwzięcia
jak udział w pogadankach o
oddawaniu krwi i rejestracji
do Banku Szpiku pod hasłem
„Młoda Krew Ratuje Życie”
– Zostań Dawcą Szpiku”.
Organizowane z młodzieżą
akcje poboru krwi w szkole,
oraz udział młodzieży Zespołu
Szkół z Bolechowa i Murowanej Gośliny w akcji wyjazdowej do Centrum Zdrowia
Dziecka do Warszawy, miały
szczególną wymowę ponieważ
były kierowane dla dzieci pod

hasłem „Wielkopolanie i Goślinianie z Serca Dzieciom”.
Od 2000r pod patronatem
Starosty Powiatu Poznańskie-

go Klub organizuje: Ogólnopolski Konkurs Strzelecki we
współpracy z Zespołem szkół
w Bolechowie, w których

udział bierze 13 drużyn, natomiast w Szkole Podstawowej
nr 2 w Murowanej Goślinie,
konkurs wiedzy „Co wiem o
Czerwonym Krzyżu, PCK i
Honorowym krwiodawstwie”
w którym uczestniczą uczniowie z całej gminy Murowana
Goślina tj. 5 Szkół Podstawowych.
Uroczystość 35-lecia rozpoczęła msza w kościele pw.
św. Jakuba Apostoła na Zielonych Wzgórzach w Murowanej
Goślinie, po czym wszyscy
udali się do Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w
Murowanej Goślinie, aby dalej
celebrować swoje święto.
W uroczystości udział
wzięli: Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego - Jacek
Sommerfeld, członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego- Piotr
Zalewski, Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina
- Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie - Bogusław
Frąckowiak, Prezes Zarządu
Oddziału Rejonowego PCK
w Poznaniu – Leszek Fiebich,
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziałku Okręgowego PCK w
Poznaniu - Beata Kozak-Cieszkiewicz, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu
- Roman Klupieć, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele 40-tu
Klubów HDK z całego kraju i
sponsorzy.
Klub jest także organizatorem kilkudziesięciu akcji
charytatywnych dla dzieci i
młodzieży, oraz osób starszych kwestując i zbierając
środki dla osób potrzebujących. Współpracujemy bardzo
aktywnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, z Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Poznaniu, mediami, sponsorami i
przyjaciółmi naszego klubu
w promowaniu honorowego
krwiodawstwa.
Tekst i zdjęcia: Hieronim Dymalski
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Wielkie sukcesy taneczne na
arenie europejskiej i światowej
Daniel Mrozek wraz ze swoją
partnerką Oliwią Matuszewską
osiąga niesamowite sukcesy na
arenie polskiej i zagranicznej.
Daniel z Oliwią są jedną z
najbardziej liczących się par.
Ich niedawne sukcesy to:
w Polsce
- I miejsce Mistrzostwa
Okręgu Dolnośląskiego w
Brzegu Dolnym
-I miejsce Puchar Polski w
Radomiu
-II miejsce w Grand Prix
Polski w Poznaniu
-IV miejsce Super World
Cup w Warszawie,
turnieje zagraniczne
-20 para w świecie na jednym z bardziej prestiżowych
Turniejów w Royal Albert Hall
w Londynie
-awans do ćwierćfinału w
Blackpool Dance Festiwal
Anglia
Ponadto Daniel szkoli się
obecnie u Mistrzów Świata i
Europy , uczestniczy w szkoleniach organizowanych w
Warszawie.
W najbliższym czasie jedzie
na zgrupowanie kadry Polski
do Zakopanego.

Konkurs im. Fryderyka Chopina
Od kilku dni trwa Międzynarodowy Konkurs im. Fryderyka Chopina. Wydarzenie to przywołało
w pamięci Jacka Olechowskiego
wspomnienie, kiedy był nie tylko
słuchaczem, ale i wystąpił na
scenie praskiego Konesera.
Czuję w muzyce elektronicznej
niezwykłą formę opisu świata, pozwalającą na odrzucenie
schematów, reguł stylistycznych,
ograniczeń gatunkowych. Wymagającą absolutnej otwartości
twórców, wykonawców i słuchaczy. Wymagającą całkowitego
podporządkowania się dźwiękom, przekraczania granic wyobraźni. Słuchania sobą. Byciem
w muzyce. Słyszę słowa Franka
Zappy: A mind is like a parachute. It doesn’t work if it is not open.
Dlatego koncerty polskich
i zagranicznych muzyków spod
znaku EL zawsze były i są wydarzeniem budzącym moją wielką ciekawość i pełen szacunku
respekt. Wręcz onieśmielały
związane z nim wielkie nazwiska
Niemena, Skrzeka, Komendarka,
Bilińskiego, Kaczmarka, Andrzejewskiego, Manowskiego, Jarmułka. Przeżyłem ich koncerty
ekscytująco w moim pe4łnym
muzyki życiu.
“Pełna egzotyka w warstwie
muzycznej! Sześcioro solistów
– to przedstawiciele pradawnych
kultur tradycyjnych, mistrzowie
unikalnych technik wokalnych
takich jak: śpiew gardłowy, śpiew
mongolskiej tradycji nomadycznej. Słychać modlitwę Lamy,

język mlasków, tradycje zuluskie i wiele innych fascynujących form! Instrumenty biorące
udział w warstwie perkusyjnej,
to djembe, bębny obręczowe
i damaru, talerze rolm i tensha,
muszla dungkar i inne”. Tymi
słowami opisywali wydarzenie
organizatorzy.
Wyst ę p 15 p a ź d z ie r n i k a
w poznańskim klubie muzycznym Prochownia muzyków
Romualda Andrzejewskiego,
Dariusza Stockiego, Michała
Szóstka i najważniejszego w tym
gron ie JÓZ EFA SK R Z EK A
pozwoliły mi na wspomnienia
z roku 1978 kiedy będąc redaktorem muzycznym w firmie
Tonpress doprowadziłem do wydania singla Skrzeka z utworem
Szczęśliwi z miasta N.
To był fantastyczny koncert.
Chłonąłem każdą chwilę, każdą
nutkę, każdy dźwięk, dzielnie
starając się spełnić swoją rolę
w chórze nie muzyków, zgodnie

z partyturą w obrazkowy sposób
prowadzącą przez zadania i polecenia. Dopełnieniem stała się
obecność aktorów recytujących
wiersze poznańskich poetów (Romana Branschettera, Wincentego
Różańskiego, Ryszarda Podlewskiego, Stanisława Barańczaka) .
Warto przypomnieć, iż to
Skrzek w 1971 roku przyczynił
się do złożenia Grupy Niemen,
a już w styczniu 1972 r. w Monachium muzycy z wokalistą Niemenem nagrali album Strrange
później, dwie płyty częściowo
Niemen vol.1 i Niemen vol.2.
W sierpniu 1973 r. również w Monachium album Ode to Wenus..
Poznański koncert po raz kolejny dowiódł, że Józef Skrzek
obdarzony jest fantazją muzyczną i tylko jemu znaną swobodą
muzycznej wypowiedzi. Forma
cykliczności dająca z siebie możliwość wykazania się biegłością
na sany moment. Podejście balladowe nie dzieliło fraz, potrafił
zachować dużą śpiewność w warstwie, która nie zakłócała i formy
i treści. Przykrywał te fakturę
niejednoznacznie naszkicowaną trudnościami technicznymi.
Kolory pasteli stworzyły, że jego
kompozycje nabierają znaczenia
poprzez tonacje niekiedy w dur,
innym razem w moll.. Wczuwał
się w atmosferę wrażliwych
słuchaczy udowadniając nie po
raz ostatni, że lubi poznańską publiczność i ma do niej szacunek.
Tekst: Jacek Olechowski
Zdj.: Hieronim Dymalski

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
HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

Autoryzowany Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17 – tel. 61 442 40 85,
			
tel. kom 602 775 274
Zbąszyń ul. Poznańska 42 – tel. 68 386 75 04

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

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

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

AUTO KOMIS

Orwat Rafa³

Serdecznie zaprasza

Karpicko, ul. Wczasowa 71/A (wylot na Nowy Tomyśl)
tel. 600 87 29 15, 68/ 346 81 81
Czynne: Pn. Pt 10.00 18.00, Sob. Niedz. 10.00 14.00
SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ
www.auto-orwat.gratka.pl
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Nagrody Burmistrza Grodziska
Wielkopolskiego

W czwartek 14 października
2021 roku Burmistrz Piotr
Hojan gościł w grodziskim
ratuszu przedstawicieli grona
pedagogicznego gminnych
placówek oświatowych. Celem spotkania, odbywającego
się w ramach Dnia Edukacji
Narodowej, było wyrażenie
podziękowań za bardzo dobre
wypełnianie powierzonych
obowiązków oraz osiągnięcia
w pracy dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczej. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali
również nagrody Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego.
Do życzeń dołączyli się
Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, dyrektor
Centrum Usług Wspólnych Rafał Sikorski, Sekretarz Gminy
Artur Kalinowski.
Nagrody Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego otrzymali:
a Pani Iwona Piwosz - Nowak ze Szkoły Podstawowej Nr
1 im. Polskich Olimpijczyków
w Grodzisku Wielkopolskim;
a Pani Anita Fabiś - Palickaze Szkoły Podstawowej Nr
2 im. Powstańców Wielko-

polskich w Grodzisku Wielkopolskim;
a Pani Joanna Jaśkowiak
oraz Pani Barbara Glinka - Polaczekze Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. kpt. Józefa Rejdycha
w Grodzisku Wielkopolskim;
a Pani Marta Bobrowicz
ze Szkoły Podstawowej w
Grąblewie;
a Pan Dominik Wróblewski
ze Szkoły Podstawowej im.
Andrzeja Grubby w Kąkolewie;
a Pani Magdalena Pośpiech
ze Szkoły Podstawowej w
Słocinie;
a Pani Weronika Badzinska
ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Ptaszkowie;
a Pani Marta Florysiak z
Przedszkola Gminnego im.
Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim.
Serdecznie gratulujemy
wyróżnionym nauczycielom
oraz życzymy wszystkim pracownikom oświaty, aby trud
codziennej pracy dydaktycznej
i wychowawczej znalazł trwałą
wdzięczność kolejnych pokoleń uczniów.
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Otwarcie Centrum Ekonomii Społecznej
We wtorek 19 października 2021 roku odbyło się
uroczyste otwarcie Centrum Ekonomii Społecznej
w Grodzisku Wielkopolskim. Centrum zlokalizowane zostało w budynku
zabytkowego dworca PKP
przy ul. Kolejowej.
Projekt był współfinansowany
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.2 Rewitalizacja
miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych, Poddziałanie
9.2.1 Rewitalizacja miast i ich
dzielnic, terenów wiejskich,
poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020.
Podczas prezentacji poszczególnych etapów projektu, Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Piotr Hojan
podziękował Samorządowi
Województwa Wielkopolskiego reprezentowanemu przez
Marszałka Marka Woźniaka
za zrozumienie idei, dostrzeżenie potencjału oraz
przyznanie dofinansowania,
które umożliwiło realizację
projektu.
W uroczystości uczestniczyli również Radny Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Henryk Szymański,
Starosta Grodziski Mariusz
Zgaiński, Prezes PISOP Ewa
Gałka, Radni Rady Miejskiej
z Przewodniczącym Rady Józefem Gawronem, Dyrektorzy
jednostek organizacyjnych
gminy i powiatu oraz wszyscy, którzy przyczynili się do
utworzenia CESu i związani
są z jego działalnością.
O etapach budowy informowaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy więc tylko, że swoje
miejsce w budynku znalazły
m.in. Bar Dworcowy, który
cieszy się dużym zainteresowaniem smakoszy, a także
obszerny hol, mogący pełnić
rolę przestrzeni wystawienniczej, część szkoleniowa, część

administracyjno – socjalna,
punkt krawiecki, kosmetyczny, miejsce do prowadzenia
szkoleń. Na miejscu można
będzie również skorzystać
z pomocy psychologa, terapeuty, prawnika czy doradcy
zawodowego. Będzie też sala
rehabilitacyjna, sala animacji
oraz część sanitarna. Zaplanowano również salę warsztatową m.in. rzeźby, ceramiki
czy malarstwa.
Pomiędzy piętrami można
przemieszczać się windą, co
ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym.
Grodziskie Centrum Ekonomii Społecznej to miejsce,
które ma integrować mieszkańców w każdym wieku.
Jesteśmy przekonani, że będzie się nieustannie rozwijać,
tworząc coraz atrakcyjniejszą
ofertę dla mieszkańców.

PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

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

Polecamy:

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

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

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica

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

www.brudlo.com.pl

Zapraszamy na naszego Facebooka
oraz Instagram

Zakład Szewski „Jar- But”
PIEKARNIA CUKIERNIA
EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

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

tel. 535

840 919

powiat grodziski

POWIATY-GMINY
21 października 2021

Str. 15

„Biała Sobota” w Granowie

Rodzinna Piecza Zastępcza
w Powiecie Grodziskim
„I Ty możesz dać komuś bezpieczny dom…” pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku
Wlkp. prowadzi kampanię
promującą ideę rodzicielstwa
zastępczego.
Rodzicielstwo zastępcze
to otoczenie dziecka odrzuconego lub osieroconego miłością i troską, to stworzenie
dla niego szansy na godne
i szczęśliwe dzieciństwo, to
stabilnyi bezpieczny dom, to
pokazanie, że dorosły może
być dobry, to misja życiowa,to
odpowiedzialna praca…
Dzieci, które nie mogą
żyć ze swoimi biologicznymi rodzicami z powodu
nadużycia, zaniedbania lub
śmierci potrzebują „dobrego
dorosłego”, który wesprze,
pomoże, pokaże. Takimi osobami są rodzice zastępczy. Na
terenie powiatu grodziskiego
aktualnie funkcjonuje44 rodzin zastępczych, w tym 4
zawodowe rodziny zastępcze
i 2 rodzinne domy dziecka.
Aktualnie 76 rodziców zastępczych zapewnia opiekę
i wychowanie 85 dzieciom
z terenu całej Polski. Tylko
mała część z nich ma szansę powrócić do rodziców
biologicznych, większośćco
najmniej do pełnoletności
przebywać będzie w pieczy
zastępczej. Stąd ciągła potrzeba tworzenia nowych rodzin
zastępczych.

Osoby pragnące pełnić rolę
rodzica zastępczego powinny spełniać określone wymagania, w tym posiadać
odpowiednie predyspozycje
i motywacje, jak również odbyć szkolenie dla kandydatów
dopełnienia funkcji rodziny
zastępczej organizowane przez
tutejsze Centrum. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w kolejnych postach.
Rodziny zastępcze, zarówno
spokrewnione, jaki zawodowe
i niezawodowe mogą liczyć na
pomoc i wsparcie instytucji
działających na terenie powiatu, osób prywatnych, wolontariuszy. PowiatoweCentrum
Pomocy Rodzinie udziela
specjalistycznego wsparcia,
w tym pomocy psychologicznej, jak również świadczenia
finansowego. Ponadto rodzice
zastępczy, jak również ich
wychowankowie mogą korzystać z oferty Stowarzyszenia
Rodzinnej Pieczy Zastępczej
– Źródełko, do którego należą
rodziny zastępcze, jak również
osoby niezwiązanez rodzicielstwem zastępczym.
Osoby ciekawe pun k t u
widzenia samych rodziców
zastępczych, poznania perspektywy wychowa n ków,
zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pieczy
zastępczej zapraszamy do
śledzenia naszej strony.
Zespół PCPR
w Grodzisku Wielkopolskim

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

W ramach zadań Planu Polityki Zdrowotnej i Potrzeb
Zdrowotnych dla Powiatu Grodziskiego na lata 2021-2025
mieszkańcy gminy Granowo,
dnia 9 października 2021
r. mieli okazję skorzystać
z bezpłatnych porad lekarskich i badań profilaktycznych
w ramach „Białej Soboty”.
Akcję wspólnie przygotowali:
Starosta Grodziski, Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
oraz Wójt Gminy Granowo.
Porady oraz badania przeprowadzone zostały w salach
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Granowie, a chętni mogli
skorzystać z badań: pomiaru
tętna, ciśnienia tętniczego,
pomiaru glukozy. W ramach
porad ginekologicznych chętne
pacjentki mogły skorzystać
z badania cytologicznego,
badania USG piersi i tarczycy. Swoją pomocą służyli
również: lekarz medycyny
ogólnej, specjalista fizjoterapii
i dietetyk. Zespół ratownictwa
medycznego przeprowadzał
na fantomach pokazowe ćwiczenia reanimacji krążeniowo
– oddechowej.
Na boisku szkolnym stacjonował szczepieniobus, w którym chętni mogli zaszczepić
się przeciw COVID19.
Tomasz Dolata Sekretarz
Powiatu wraz z Magdaleną

Kalembą-Borowczak Radná
Powiatu, Haliną Sroczyńską
Dyrektorem Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Grodzisku
Wielkopolskim i Stefanem

Bielawskim Przewodniczącym Rady Gminy Granowo
osobiście podziękowali personelowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Grodzisku

Wielkopolskim oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Granowie
za zaangażowanie i bezinteresowny udział w tym
przedsięwzięciu.

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

www.diagrolmet.pl

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Zatrudnię

mechanika samochodowego
tel. 683 842 223
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Wielkopolscy Ludowcy spotkali się w Poznaniu
W sobotę 9 października
w auli Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu odbył się VI
Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Wielkopolsce.
Spotkanie było okazją do
podsumowania działalności,
podziękowania za dotychczasową pracę i wyróżnienia najaktywniejszych
działaczy. Podczas Zjazdu
dokonano wyboru nowych
władz szczebla wojewódzkiego. Gościem spotkania
był Prezes PSL Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Podczas Zjazdu podsumowano
pracę i udzielono skwitowania
ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu i pozostałym
organom wojewódzkim za
działalność w latach 20162021. Dokonano wyboru nowych struktur wojewódzkich
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponownie na stanowisko
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego wybrany został Poseł
Andrzej Grzyb. Pokonał on
dwóch kontrkandydatów Posła
Krzysztofa Paszyka i Radnego
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Tadeusza Teterusa.
Delegaci wybrali także nowy
skład Wojewódzkiego Sądu
Koleżeńskiego i Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej. Ponadto
wybrano przedstawicieli do
Rady Naczelnej PSL oraz Delegatów na XIII Kongres PSL.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom
i kolegom za ponowny wybór
na Prezesa Zarządu. Swym
wyborem daliście wyraz zaufania oraz poparcia naszych

dalszych planów kierowania naszą organizacją. Nasze
Województwo potrzebuje
nas jako inicjatorów dialogu,
inicjatyw i zmian, które zachodzą w wielu obszarach życia
wielkopolski. Minione wybory samorządowe to wyraźny
sygnał, że nasz wysiłek jest
zauważony i doceniony dlatego nie zaprzestajemy naszych

starań o lepszą Wielkopolskę
i Ojczyznę - powiedział Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Andrzej Grzyb
Zjazd był również okazją
do podziękowania za dotychczasowy wysiłek i aktywność
na rzecz rozwoju naszej organizacji. Organy Naczelne
PSL uhonorowały zasłużonych członków medalem im.

Wincentego Witosa, Złotą
Koniczynką oraz Medalem za
zasługi dla Ruchu Ludowego
im. Stanisława Mikołajczyka.
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, wręczyło z kolei
medale im. Stanisława Mikołajczyka. Zjazd podziękował
również ustępującym Prezesom Zarządów Powiatowych
PSL w Wielkopolsce, a także

wyróżnił dziesięć najlepszych
organizacji powiatowych PSL
minionej kadencji.
W trakcie Zjazdu odbyła się
również konferencja prasowa
z udziałem parlamentarzystów,
samorządowców i Prezesa
PSL Władysława Kosiniaka
-Kamysza. To właśnie na niej
z serca Wielkopolski, Prezes
PSL zapowiedział złożenie
wniosku o skrócenie kadencji
Sejmu. Demonstracje poparcia
członkostwa Polski w UE są
ważne, lecz przez ostatnie 6
lat niewiele dały. Szkodliwe
działania rządu PIS trzeba jak
najszybciej zakończyć. Dlatego
składamy wniosek o skrócenie
kadencji Sejmu i rozpisanie
nowych wyborów.
Padły również słowa dotyczące obrony k rajowej

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS

AUTA OD 14 ROKU ŻYCIA

BEZ PRAWA JAZDY KATEGORII „B”

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.pl

produkcji rolnej prawa do
hodowli, bo ono jest dzisiaj
zagrożone, będziemy bronić
prawa do produkcji rolnej,
do najlepszej żywności, bo
dzisiaj te sprawy są po prostu
zagrożone – dodał prezes
PSL Władysław Kosiniaka
-Kamysza.
Zjazd był także okazją do
spotkania się po okresie pandemii przedstawicieli PSL
z różnych zakątków Wielkopolski. Odbyło się wiele wartościowych rozmów, wymiany
doświadczeń i pomysłów na
dalszy rozwój organizacji.
Dla wielu młodych Ludowców, którzy stawiają swoje
pierwsze kroki w organizacji
udział w zjeździe pewnością
był ważnym i wyjątkowym
wydarzeniem.

