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Przyjmujemy zamówienia na ozdoby choinkowe w każdym
asortymencie i każdej ilości dla zakładów pracy i osób prywatnych

ZATRUDNIMY

absolwenta studiów budowlanych

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

Nowy Tomyśl

biuro@izomet.pl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
Sprzedam
pianino – Stan bardzo dobry !
Tel. 606 327 863

Zapamiętaj ceny konkurencji - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 770 zł /tona
a blacha 580 zł/tona
a puszka 4,30 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

GMINA NOWY TOMYŚL
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Pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 Burmistrz odwiedził Starostę
W dniu 19 listopada 2018 roku
odbyła się pierwsza sesja Rady
Miejskiej kadencji
2018-2023.
Podczas sesji w
tajnym głosowaniu
wybrano przewodniczącego Rady
Miejskiej oraz
dwóch jego zastępców. Przewodniczącym został p.
Marek Ratajczak,
natomiast p.
Wojciech Andryszczyk i p. Leszek
Drążkowiak zostali
wiceprzewodniczącymi.

Burmistrz Nowego Tomyśla
W łodzim ierz H ibner wra z
ze swoim zastępcą Adrianną Zielińską, przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem
Ratajczakiem oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
Wojciechem Andryszczykiem
złożyli w dniu 29 listopada
wizytę staroście nowotomyskie-

mu Andrzejowi Wilkońskiemu
oraz wicestaroście Marcinowi
Bramborowi.
Podczas spotkania przedstawiciele gminy pogratulowali
włodarzom powiatu nowotomyskiego wyboru na stanowiska
oraz życzyli wielu sukcesów
gospodarczych i społecznych
w rozpoczynającej się kadencji.

Motanki - słowiańskie lalki dobrych życzeń
Według kalendarza świąt
nietypowych 21 listopada
przypada Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. Z tej okazji grupa Coolturalna Integracja
oraz Nowotomyski Ośrodek
Kultury przygotowali wyjątkowe warsztaty motania, które odbyły się dzień wcześniej
tj. we wtorek 20 listopada.

Lalki motanki wywodzą się
z kultur y ludowej k rajów
słowiańskich. Tworzone są
ręcznie ze skrawków materiałów, bez przeszyć, bez użycia
ostrych przedmiotów, jedynie
owijając i zawiązując tkaniny. Lalki symbolizują dobre
wartości jakie chcemy przyciągnąć, wzmocnić w swoim
życiu. Tworzono je z intencją
ochrony, miłości, zdrowia,
obfitości, a także dla osobi-

stych, konkretnych marzeń.
Wykonane z miłością i zgodnie
z rytuałem, mają szczególną
energię i symbolikę. Warsztaty
poprowadziła pani Aneta Grzegorzewska - znawczyni tradycji
ludowych. Przy stole spotkały
się i wspólnie motały całe
pokolenia - babcie, wnuczki,
matki, córki. Wytworzyła sie
fantastyczna atmosfera. Było
kolorowo, ludowo i muzycznie, bowiem spotkanie umilił
występ Eli Podlaszewskiej Cybal w repertuarze ludowym.
Uczestnicy warsztatów nie
tylko motali, ale też aktywnie
włączyli się w do wspólnego
śpiewania. Cóż to było za
motanie - z przyśpiewkami i

przytupem! Wydarzenie było
ostatnim spotkaniem zorganizowanym w ramach projektu
„W kalejdoskopie dat i barw podróż przez święta nietypowe
i różne oblicza polskiej kultury
i tradycji” sfinansowanego ze
środków Programu „Działaj
Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz
Lokalnej Grupy Działania
KOLD. Dziękujemy wszystkim
za aktywny udział w działaniach związanych z realizacją
tego projektu. Cieszymy się,
że zaproponowane warsztaty
spotkały się z tak dużym zainteresowaniem.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU
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Rakoniewice ul. Dworcowa 5

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe
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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

kierunek Poznań k/stacji BP

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

www.gmyrpol.pl
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

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

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

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

Zbąszyń

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

Plac Wolności 2
Tel.

68-3860-966

Na terenie Zbąszynia dowóz GRATIS

Teraz jako Opiekunka Seniorów
w Niemczech zarobisz więcej!
Jesienno-zimowe kontrakty z
atrakcyjną świąteczną premią
Zapisz się bezpłatny kurs od podstaw!

tel. 506 289 113

zielinski
15:04 Page 1
ul. Głogowskaogloszenie
31/33, Poznań 11/13/18www.promedica24.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

powiat grodziski
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Pierwsza sesja nowej kadencji Rady
Powiatu Grodziskiego
Pierwsza sesja Rady Powiatu Grodziskiego nowej
kadencji rozpoczęła się we
wtorek 20 listopada o godzinie 10:30. W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego
zebrało się 17 Radnych
wybranych w wyborach do
samorządu powiatowego.
Prowadzenie sesji powierzono
Radnej Dorocie Jaśkowiak.
Głównym punktem wtorkowych obrad był wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz
Starosty i Członków Zarządu
Powiatu.
Zanim przystąpiono do wyborów, wszyscy Radni wybrani do składu obecnej Rady
złożyli ślubowanie. Następnie
wybrano komisję skrutacyjną
w osobach: Magdalena Kalemba – Borowczak, Katarzyna
Kłak i Gerard Szajek, która
czuwała nad prawidłowym
przebiegiem głosowania.
Starosta Mariusz Zgaiński
zgłosił kandydaturę radnego
Sebastiana Skrzypczaka do
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego, motywując swój
wybór doświadczeniem i aktywnością kandydata na wielu
płaszczyznach działalności
społecznej.
Wobec braku zgłoszenia
innych kandydatów prowadząca sesje zarządziła wybory.
Głosowanie miało charakter
tajny, po wyjęciu głosów z urny
komisja skrutacyjna ogłosiła
wyniki. Nowym Przewodniczącym Rady został Sebastian
Skrzypczak.
Na Wiceprzewodniczących
wybrano Adama Minkow-

skiego oraz Piotra Stasiłowicza.
Następnie Starosta V kadencji Ma r iusz Zga i ńsk i
przedstawił sprawozdanie
Zarządu o stanie Powiatu z
czterech minionych lat, w
którym uwzględnił najważniejsze inwestycje i zadania

podejmowane w minionej
kadencji.
W kolejnej części posiedzenia nastąpił wybór Starosty i
Wicestarosty Grodziskiego.
Radny Jan Grochowy zgłosił
kandydaturę Mariusza Zgaińskiego na Starostę Grodziskiego, po czym przeprowadzono

tajne głosowanie.Przedstawiciel komisji skrutacyjnej ogłosił, że Starostą Grodziskim
został Mariusz Zgaiński, który
otrzymał 12 głosów „za”.
Na Wicesta rostę zgłoszono Sławomira Górnego,
któr y ilością 12 głosów
„za” został wybrany na to

stanowisko.Starosta Grodziski
zgłosił trzech kandydatów
na członków zarządu. Po
przeprowadzeniu głosowaniu
komisja ogłosiła nazwiska
nowych Członków Zarządu:
Piotra Kandulskiego, Jana
Grochowego i Ryszarda Balcerka, którzy będą pełnili

tę funkcję przez najbliższe
5 lat. Podczas pierwszej
sesji VI kadencji podjęto
również uchwałę w sprawie
ustalenia wynagrodzenia za
pracę Starosty Grodziskiego
oraz ustalono ilość, nazwy i
przedmiot działania stałych
komisji Rady Powiatu.

Materiał przygotował: Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim
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„Powrót” Izabeli Sowy
m Rakoniewice
W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne
spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Tematem
spotkania była książka Izabeli Sowy pt. ,,Powrót”.

Nowa Rada Gminy Kamieniec
22 listopada 2018 roku podczas pierwszego posiedzenia
Rady Gminy Kamieniec w
kadencji 2018-2023 odbyło
się uroczyste ślubowanie radnych wybranych
podczas ostatnich wyborów
samorządowych. W tym
wydarzeniu uczestniczyli
także Wicestarosta Powiatu
Grodziskiego Sławomir
Górny, Radny Powiatu
Grodziskiego Kazimierz
Breś oraz sołtys wsi Doły
Wawrzyniec Nowak.
Ślubowanie złożył również
Piotr Halasz słowami: „Obejmując urząd Wójta Gminy

Kamieniec uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg”. Wójt
Piotr Halasz zapewnił o prowadzeniu dalszych działań
na rzecz rozwoju samorządu.
Pogratulował radnym Rady
Gminy oraz życzył owocnej
współpracy i pozytywnego
dialogu z mieszkańcami.
W trakcie obrad Rada Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Został
nim Stefan Strażyński. Na
Wiceprzewodniczącego Rady

wybrano Karola Kasperskiego.
Wybrano także przewodniczącego i członków Gminnej
Komisji Rewizyjnej oraz powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W składzie
Komisji Rewizyjnej znaleźli
się: Dorota Lembicz – Przewodnicząca, oraz członkowie:
Ilona Lobka, Danuta Gabryelska, Bernardyna Ciesielska,
Zygmunt Olszak. Gminnej
Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji przewodniczyć będzie Krzysztof Bartkowiak, a
wspomagać go będą Stanisław
Włodarkiewicz oraz Szymon
Szymczak.

Uczestniczka WTZ podjęła pracę
m Grodzisk Wlkp.
W 2018 roku kolejna uczestniczka Warsztatów Terapii
Zajęciowej stanęła przed wyzwaniem, jakim jest podjęcie
się pracy zawodowej. Pani
Joanna dzięki prowadzonej w
placówce rehabilitacji - głównie rehabilitacji zawodowej
i kształtowaniu kompetencji
społecznych, a przede wszystkim dzięki własnej pracy i
sumienności oraz udziale w
praktykach i stażach zawodowych organizowanych przez
Warsztaty Terapii Zajęciowej
otrzymała propozycję zatrudnienia, a tym samym szansę
by stać się samodzielną i niezależną. W przypadku osób z
niepełnosprawnością praca ma
ogromne znaczenie ponieważ

Nasi uczniowie zamieszkali
na dwa tygodnie w małej wsi
Woodmansey w północnej

Najchętniej spędza czas w krakowskich bibliotekach, pisze
natomiast – jak na prawdziwą
sowę przystało – wieczorami.
„Powrót” to książka opowiadająca o ludziach, którzy
inaczej niż pokolenie ich rodziców wchodzą w dojrzałość
i dorosłość. Najczęściej nie
spełniają pokładanych w nich
oczekiwań swoich rodziców i
nie wpisują się w oczywiste
wzorce narzucone przez społeczeństwo. Niby są dorośli, ale
wciąż nie są tak traktowani – z
drugiej strony oczekuje się od

nich, że dorosną. Że zaczną
spełniać role życiowe, jakie
w ich wieku spełniali ich rodzice. Ustabilizowane życie,
praca na etacie, szczęśliwa
rodzina, dom, dzieci. Są więc
rozdarci między rodzicami a
otaczającą ich rzeczywistością
i znajomymi. To książka o
dorastaniu do własnej drogi.
A każdy swoją drogę kiedyś
musi odnaleźć by kroczyć nią
w pełni usatysfakcjonowany.
Na następne spotkanie zapraszamy 11 grudnia 2018
roku o godz.11.00.

Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki
m Rakoniewice
Przedpołudniowa słota
nie przeszkodziła członkom Dyskusyjnego Klubu
Książki w zjawieniu się w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rakoniewicach, dnia
23 października 2018 roku
na kolejnym spotkaniu.

przeciwdziała izolacji społecznej i pozwala zaspokoić
potrzebę kontaktu z drugim
człowiekiem. Daje poczucie
autonomii, sprawczości oraz
przekonania, że posiada moc
sprawczą do pokierowania

własną karierą zawodową i
życiem osobistym.
Życzymy wszystkim naszym
podopiecznym by pracodawcy
mieli okazję i chcieli dostrzec
w nich potencjał dobrego i
rzetelnego pracownika.

Na praktyki do Angli
Dnia 03.11.18 grupa dziesięciu uczniów naszego liceum
i dwóch uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 wraz
z opiekunkami paniami
Jarosławą Jują oraz Alicją
Brembor -Kubacką wylądowała w Wielkiej Brytanii
w celu odbycia tzw. work
experience (doświadczenie
związane z pracą) czyli
praktycznego zastosowania
języka angielskiego.

Izabela Sowa to polska pisarka, autorka popularnych
powieści obyczajowych, w
których zachwyca swoją wciągającą fabułą, wyrazistymi bohaterami i poczuciem
humoru, które z łatwością
doprowadzi do łez nawet najbardziej odporną czytelniczkę.
Szczególny rozgłos Sowa
zawdzięcza swojej tzw. serii
owocowej, w której główne
bohaterki każdego tomu, noszące niezwykłe, smakowite
imiona, zmagają się z problemami typowymi dla współczesnych dwudziesto- i trzydziestolatek. W skład cyklu
wchodzą : ,,Smak świeżych
malin”, ,,Cierpkość wiśni”
oraz ,,Herbatniki z jagodami”.
O Izabeli Sowie wiadomo niewiele, ponieważ ona
sama niechętnie dzieli się
szczegółami ze swojego życia.

Anglii, skąd dojeżdżają do różnych miast i miasteczek - Hull,
Beverley, Driffield, Tickton.
Krysia i Ania trafiły do hotelu i restauracji, Wiktoria do
księgarni, Adam i Wojtek do
teatrów, Kaja, Natalia, Ania,
Iza, Bartek pracują w szkołach,
Alicja w wytwórni muzycznej,
zaś Maciej w sklepie rowerowym. Uczniowie pomagają
w pracy, uczą się nowego
słownictwa oraz poznają angielską rzeczywistość (sami
robią zakupy, gotują obiady
i uczą się samodzielności).
Dzięki umiejętnościom języ-

kowym kupują sobie bilety
komunikacji lokalnej i potrafią
porozumiewać się z mieszkańcami w różnych kwestiach. W
niedzielę 04.11.18 uczniowie
zwiedzili miasteczko Beverley,
poznali historię lokalnego
kościoła oraz odnaleźli swoje
miejsca stażu. Codziennie
wieczorem praktykanci spotykają się z opiekunami w
celu porozmawiania o tym jak
spędzili dzień, co ciekawego
się wydarzyło i jakie nabyli
nowe doświadczenia. Już niedługo wycieczka do portowego
miasta Hull.

Tem at em sp ot k a n ia była
książka pt. ”Uśmiech gekona” Doroty Sumińskiej – ta
fascynująca podróż po Azji,
jakiej faktycznie nie znamy,
bo Sumińska nie skupia się na
tym, co na ogół możemy zastać
w książkach podróżniczych.
To podróż po Azji pełnej zwierząt, jakich nie zobaczymy
nigdzie indziej i dobrych ludzi, których warto spotkać
na swej drodze. Przeczytamy

między innymi o piegowatych słoniach indochińskich,
makakach, które wcale nie są
tak przyjazne na jakie wyglądają, gadatliwych gekonach.
„Uśmiech gekona” pełen jest
także czegoś nieuchwytnego,
co sprawia, że spomiędzy kart

książki wypływa autentyczna
radość autorki z tego, że wraca
do miejsca, które tak bardzo
przypadło jej do gustu. Spotkanie urozmaiciła prezentacja
multimedialna na temat krajów
azjatyckich oraz pokaz strojów
i pamiątek z Indii.

„Niepodległa – piękna nasza Polska cała”
Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, Biblioteka
Publiczna w Rostarzewie
zorganizowała konkurs
plastyczny pt. „Niepodległa – piękna nasza Polska
cała”. Na konkurs wpłynęło
31 prac.
Podsumowanie konkursu i
wręczenie nagród nastąpiło
11 listopada br. w rostarzewskim Ratuszu. Prace oceniane były w trzech kategoriach

wiekowych.
Nagrody zdobyli:
w kategorii od 5-8 lat:
I miejsce - Izabela Rydlewska,
II miejsce - Anna Cholewa,
III miejsce - Katarzyna Białek
wyróżnienia: Maja Rogoz i ń sk a , L ena Horowsk a ,
Tobia sz Nol k a , Zu za n na
Cią kała, Mar tyna Pacyna
w kategorii od 9-12 lat:
I miejsce - Hubert Pacyna,
II miejsce - Maja Nawracała,
II miejsce - Matylda Teichert
w kategor ii od 13-16 lat:

I miejsce - Bartosz Pacyna
II miejsce - Maria Andrzejewska
Pozostałe dzieci biorące udział
w konkursie otrzymały drobne
upominki.
Biblioteka Publiczna serdecznie dziękuje panu Dariuszowi Krawczykowi, właścicielowi Hurtowni Format z
siedzibą w Grodzisku Wlkp. za
ufundowanie nagród i osobiste
ich wręczenie, a wszystkim
dzieciom za udział w konkursie.
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„100 Lat
Niepodległej”
W Grodziskiej Hali Sportowej uczniowie grodziskiego
„Słowaka” przygotowali
przedstawienie z okazji
100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości
pt. „100 Lat Niepodległej”.
Młodzież zaprezentowała się
w interesującym spektaklu
słowno-muzycznym, w którym usłyszeć można było najważniejsze wydarzenia z życia
Polaków w latach 1918-2018
dotyczące naszej Ojczyzny
oraz znane pieśni i piosenki
patriotyczne.
W przedstawieniu udział
wzięli: Sandra Bernard, Mi-

lena Betchert, Mikołaj Chorąziak, Natalia Dalaszyńska,
Daria Gronostaj, Gabriela
Groszczyk, Emilia Grys,
Norbert Gryczyński, Rozalia
Kurek, Edward Malczak,
Weronika Nejczyk, Marta
Sikorska, Karina Szymczak,
Joanna Skrzypczak, Krystian
Stasik, Tobiasz Waszkowiak. Piosenki i utwory
muzyczne wykonali: Ada
Hohm, Konstanty Kinecki,
Rozalia Kurek, Ada Nowaczyk, Laura Napierała,
Joanna Skrzypczak, Rafał
Stachowiak. Nad całością
techniczną czuwał Fryderyk
Bucki.
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Mieszkańcy Kurowa świętowali
,,Dary jesieni”
17 listopada 2018 r. mieszkańcy Kurowa spotkali się
na corocznym spotkaniu integracyjnym pt. ,,Dary jesieni”.
Koło Gospodyń Wiejskich
przygotowało potrawy oraz
dekoracje z darów tegorocznej
jesieni. Gościem wydarzenia był Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Pan Henryk
Szymański.
W trakcie spotkania mieszkańcy Kurowa podsumowali 16
lat współpracy z Burmistrzem
Grodziska Wielkopolskiego
oraz podziękowali za owocną
współpracę i wsparcie okazane
przez wszystkie lata pełnienia
funkcji. Nie zabrakło również
ciepłych słów od Burmistrza
dla Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich.

Z sercem do seniora

Puchar Polski w taekwondo

m Wielichowo
Zgodnie z zasadą, że lepiej
zapobiegać niż leczyć, Burmistrz Wielichowa dniu 27
listopada 2018r. zorganizował spotkanie na temat:
„Schorzenia kardiologiczne
osób starszych”. Spotkanie
odbyło się w Centrum Kultury w Wielichowie i jego
uczestnikami byli członkowie Stowarzyszenia „Druga
Młodość.
Wykład poprowadził doktor n.
med. Pan Adam Pająk, który
obrazowo i w bardzo przystępny sposób omówił między
innymi na jakie schorzenia
narażeni są seniorzy, jaką
dietę należy stosować i czego
unikać, by zminimalizować
ryzyko chorób serca, jakie
czynniki zwiększają prawdopodobieństwo zawału serca.
Ponadto, doktor przybliżył Seniorom kiedy i w jaki sposób
prowadzić pomiary ciśnienia
tętniczego krwi, jakie produkty wyeliminować z diety
oraz jaki tryb życia prowadzić
i czego należy unikać, by dbać
o dobry stan układu krążenia.
Wszyscy zebrani z wielkim
zainteresowaniem słuchali prelekcji, dzięki której dowiedzieli się o objawach i profilaktyce
prawidłowej pracy serca.

W dniach 19- 21 października
2018 r. w Legionowie odbyły
się zawody z cyklu Pucharu
Polski w taekwondo olimpijskim LEGIONOWO CUP
2018. Trzech zawodników
UKS SMOKI Rakoniewice
Wyk ład z kardiologiem
uświetnił występ dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej
w Wielichowie, poświęcony
tematyce patriotycznej, przygotowany pod kierownictwem
Pani Marii Andrzejewskiej
oraz śpiew Pauliny Kuleczki,
„pod batutą” Pana Jana Janury.

Wszystkim Uczestnikom
spotkania serdecznie dziękujemy, Panu doktorowi za
przeprowadzenie owocnego wykładu, Pedagogom za
poświęcony czas na przygotowanie młodych ludzi,
którzy umilili wczorajsze
popołudnie.

Psy szukają właściciela
W Łubnicy znalezione zostały dwa psy.
Właścicieli, którzy rozpoznają psy prosimy o ich odbiór
po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem telefonu
607 827 343.
W przypadku nieodebrania
psów przez właścicieli do
27.12.2018 r. zostaną przeznaczone do adopcji.

stanęło do walki na matach o
medale. Po zaciętych walkach
zawodnicy z Rakoniewic zdobyli: Złoto – Adam Wiśniewski, Brąz – Turała Jakub
Niestety trzeci zawodnik
Smoków - Bartosz Komosa

nie stanął na podium zajmując czwarte miejsce w swojej
kategorii.
W zawodach wystartowali
również podopieczni naszych
trenerów z Kościana i Wolsztyna.

Mistrzostwa w taekwondo w Jarocinie
W dniu 5 listopada w Jarocinie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Mlodzików w Taekwondo
Olimpijskim.
Trzech reprezentantów UKS
SMOKI Rakoniewice stanęło
do walki o medale w najmłodszej kategorii wiekowej.
Dla młodzików są to najważniejsze zawody w roku
treningowym.
Po emocjonujących startach
w konkurencjach sprawnościowych, nastąpił czas na
rezegranie walk.
Ostatecznie bo zaciętych
walkach młodzi adepci taekwondo olimpijskiego zdobyli : Srebro – Magdalena Turała,
Brąz – Kornelia Szymkowiak

Niestety nasz najmłodszy
zawodnik Oskar Sarosiek,
dla którego był to debiut na
zawodach tej rangi, nie zdobył
miejsca medalowego. Zarówno
on jak i pozostali zawodnicy
zdobyli cenne doświadczenie,

które na pewno będzie procentowało w przyszłości.
W zawodach wystartowali
również inni wychowankowie Trenera Krzysztofa
Frankiewicza z Kościana i
Wolsztyna.
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„Strażacka Niepodległa 1918”
W związku z 100.leciem
odzyskania przez Polskę
niepodległości, 15 listopada
br. na terenie Wielopolskiego Muzeum Pożarnictwa
w Rakoniewicach odbyła
się niezwykła uroczystość.
Otwarcie wystawy „Strażacka Niepodległa 1918”
oraz konferencja o tym
samym tytule stanowiła
kontynuację wydarzeń
zapoczątkowywanych 11
października w Centralnym Muzeum Pożarnictwa
w Mysłowicach.
Po przywitaniu gości przez
Huberta Kolera Kierownika
rakoniewickiego Muzeum głos
zabrali: st. bryg. Paweł Rochala - Dyrektor Centralnego
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, dr Gerard Tomiak
– Burmistrz Rakoniewic, mł.
bryg. Dariusz Matczak – z-ca
Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu,
Tomasz Dolata – Sekretarz
Powiatu Grodziskiego. Następnie dokonano symbolicznego otwarcia wystawy, po
którym Hubert Koler oraz
Dariusz Falecki – Naczelnik
Wydziału Naukowo-Oświatowego Centralnego Muzeum
Pożarnictwa w Mysłowicach
zapoznali przybyłych gości
z materiałami i eksponatami
przedstawionymi na wystawie.
Kolejnym punktem uroczystości była konferencja naukowa,
podczas której swoje prelekcje
zaprezentowali:
dr Zdzisław Kościański z
referatem „Rok 1918 – ostatni
rok wojny. Zabór pruski – uwarunkowania polityczne”

Dariusz Falecki - „W okowach pruskiego pożarnictwa
– Śląsk i Pomorze”
Dr Paweł K. Gąsiorczyk,
- „Strażackie drogi do niepodległości – udział galicyjskich
straży pożarnych w dziele
odzyskania niepodległości w
1918 roku”
Danuta Janakiewicz, - „Patriotyczno-literackie odzewy
polskiego ruchu strażackiego impulsem niepodległości
1918”
Anita Wawrzyńska – „Odzyskanie odpowiedzialności za
kraj w 1918 roku. Rola i autorytet straży ogniowych. Ujęcie
socjologiczno-kulturowe w
drodze do niepodległości”
St. bryg. Paweł Rochala
- „Kształtowanie odpowiedzialnej polskości w warunkach niebytu narodowego na
przykładzie działań Bolesława
Chomicza”
Hubert Koler – „Strażacy
Wielkopolscy w walce o podtrzymanie polskości w 1918
roku”

G łów ny m c elem nowo
otwartej wystawy i konferencji jest ukazanie czynu
niepodległościowego polskich
strażaków, uwzględniając różnice wynikające z lat zaborów
w różnych częściach naszego kraju. Wysoka wartość
poznawcza prezentowanych
materiałów pozwala na spojrzenie pod nowym kątem na
wydarzenia tamtych czasów.
Warto dodać, że jeszcze w
tym roku wydana zostanie
publikacja książkowa, zawierająca opracowany do tej pory
materiał. Natomiast na rok
następny planowane są kolejne
wystawy i konferencje o tematyce poświęconej powstaniom
zbrojnym i plebiscytom oraz
udziałowi w nich polskich
strażaków.
Wszystkich chcących zwiedzić nową wystawę, zapraszamy do Wielkopolskiego
Muzeum Pożarnictwa od wtorku do niedzieli w godzinach
otwarcia. Wystawa dostępna
w cenie biletu.

„Z pieśnią na ustach, szli w bój”
Włączając się w obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości, Biblioteka
Publiczna w Rostarzewie
zorganizowała dla mieszkańców Biesiadę Patriotyczną, która odbyła się 11
listopada br. w ratuszu.
Licznie przybyli goście, którzy
przyjęli zaproszenie biblioteki
mieli okazję do wspólnego,
radosnego świętowania, a
swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: ks. proboszcz,
Grzegorz Walachowski, radna
Rostarzewa, pani Gabriela
Cielecka, v-ce dyr. szkoły,
pani Beata Dziwis, przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich, pani Bożena Janowicz, pani sołtys, Joanna
Krysman, pan Dariusz Krawczyk, właściciel hurtowni
Format i sponsor bibliotecznych konkursów. Wychodząc
z założenia, że nie ma języka bardziej uniwersalnego
jakim jest muzyka, biblioteka przygotowała spotkanie,
w któr ym zaproszeni goście mieli możliwość współuczestniczyć, śpiewając pieśni patriotyczne, korzystając
z przygotowanych przez bibliotekę śpiewników i dodatkowo,
z tekstów wyświetlanych na
prezentacji. Już na wstępie,
wspólne odśpiewanie „Roty”
wytworzyło niepowtarzalną
atmosferę, a kolejne śpiewane
utwory wyzwalały w śpiewających, w zależności od pieśni,
różne uczucia: wzruszenia, nostalgii, tęsknoty, ale i radości.
W odśpiewanym repertuarze
znalazły się m. in. „Maszerują
strzelcy”, „Pierwsza kadrowa”,
„Rozkwitają pąki białych róż”,
„Serce w plecaku”, „Pałacyk
Michla”, „Warszawskie dzieci”
„Jak długo w sercach naszych”

Inauguracyjna Sesja
W środowe popołudnie, 21 listopada w sali sesyjnej Rady Miejskiej Rakoniewic odbyła się
pierwsza, inauguracyjna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej na lata 2018 – 2023.
Podczas niej uroczyste ślubowanie złożyli zarówno radni
jak i burmistrz. Pierwsza sesja
zawsze jest wyjątkowa, ponieważ podczas niej ustalane
są ważne rzeczy dotyczące
funkcjonowania rady, ale wyjątkowa była również za sprawą nowości jakie weszły w tej
kadencji. Po raz pierwszy sesja
była transmitowana na żywo w
internecie i nagrywana, a także radni głosowali w sposób
imienny za pomocą tabletów.
Na sesji tradycyjnie obecni
byli sołtysi, przedstawiciele
jednostek gminnych, mieszkańcy, a także goście. W tym
wyjątkowym dniu, Tomasz
Dolata, sekretarz Rady Powiatu zabrał głos i w imieniu
starosty pogratulował nowo
wybranym radnym i burmistrzowi oraz złożył serdeczne
życzenia owocnej współpracy
w VIII kadencji.
Podczas obrad dokonano
wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej i wiceprzewodniczących. Po raz kolejny przewodniczącym został
Krzysztof Krawczyk, natomiast wiceprzewodniczącymi:
Marek Maćkowiak i Wiesław
Borowski. Dokonano wyboru
składów komisji: Komisji
Rewizyjnej, Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz sta-

łych komisji: Komisji Budżetowej Mienia Komunalnego
i Rozwoju Gospodarczego,
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Rolnictwa i Środowiska Naturalnego.
Skład komisji:
Komisja Rewizyjna:
Halina Wajs– przewodnicząca,
Józef Bernakiewicz – zastępca,
Gabriela Cielecka,
Dariusz Mikołajczyk.
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji:
Halina Wajs– przewodnicząca,
Józef Bernakiewicz – zastępca,
Wiesław Kalemba,
Dariusz Mikołajczyk.
Komisja Budżetowa Mienia

Komunalnego i Rozwoju
Gospodarczego:
Marek Maćkowiak – przewodniczący,
Halina Wajs – zastępca,
Bartosz Janowski,
Adam Madaliński.
Komisja Oświaty i Spraw
Społecznych:
Gabriela Cielecka – przewodnicząca,
Rafał Siemieńczuk – zastępca,
Katarzyna Krysmann,
Leszek Joksz.
Komisja Rolnictwa i Środowiska Naturalnego:
Wiesław Borowski – przewodniczący,
Tomasz Tadeusz – zastępca,
Sławomir Olejnik,
Wiesław Kalemba.

Droga Polaków do wolności
W dniu 30 października 2018 roku w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Jabłonnie odbył się gminny
konkurs historyczny Droga
Polaków do wolności 17951918.

i wiele innych. Każdy utwór
poprzedziła krótka, ale wyczerpująca informacja o okolicznościach jego powstania.
Z głosów płynących z sali,
ta śpiewająca lekcja historii
bardzo się spodobała i pozwoliła na godne, a jednocześnie
radosne uczczenie Święta Niepodległości, bo 11 listopada
to przecież bardzo ważna, a
zarazem szczęśliwa i radosna
data, symbolizująca powrót
Polski na mapę Europy. Na
zakończenie spotkania uczestnicy mieli okazję skosztować
marcińskich rogali, a to za
sprawą pań z Koła Gospodyń
Wiejskich, które na propozycję
biblioteki chętnie włączyły
się do współpracy. Łącząc
tradycję święta Św. Marcina

i 100 rocznicę obchodów, na
przygotowanym stole pojawiło
się 100 rogali, były nawet rogale w biało-czerwone barwy.
Po wspólnych śpiewach, przy
kawie, herbacie i rogalach
uczestnicy prowadzili rozmowy, wspominając i dzieląc się
swoimi wrażeniami, zorganizowana impreza była więc też,
doskonałą okazją do integracji
lokalnej społeczności. Dodatkowo osoby, które wcześniej
nie miały okazji zapoznać się
z prezentowanymi w ratuszu
wystawami, tego dnia miały
taką możliwość.
Za ufundowanie kawy i
herbaty biblioteka dziękuje
właścicielom sklepu ABC z
Rostarzewa.
Biblioteka Publiczna w Rostarzewie

Uczniowie, po wcześniejszych
eliminacjach szkolnych, spotkali się aby zaprezentować
wiedzę i umiejętności nabyte
podczas zajęć historii. Młodsi
uczniowie z klas 4-6 pracowali w 3-osobowych zespołach: rozpoznawali postaci
historyczne, opisywali mapę,
odgadywali utwory muzyczne
powstałe „ku pokrzepieniu
serc” Polaków. Starsi uczniowie najpierw napisali test, a
następnie odpowiadali na wy-

losowane pytania historyczne.
Spotkanie to było dobrą okazją
aby uczestnicy ze szkół w
Rakoniewicach, Rostarzewie,
Łąkim, Ruchocicach i Jabłonny wymienili się wiedzą o
niepodległościowych zrywach
Polaków.
Wyniki konkursu
a Kategoria 4-6 SP (drużynowo)
1 miejsce: Agata Lewandowska, Jan Wieczorek, Dominik
Antkowiak SP w Rakoniewicach;
2 miejsce: Laura Przymuszała,
Kacper Tobota, Bartosz Majchrzak SP w Jabłonnie;
3 miejsce: Izabela Dudzińska,
Kacper Lipowicz, Tomasz
Kornatka

SP w Ruchocicach;
a Kategoria 7-8 SP i 3 gimnazjum
1 miejsce: Aleksandra Szałek –
szkoła w Rakoniewicach;
2 miejsce: Anna Chojnacka –
szkoła w Rakoniewicach;
3 miejsce: Igor Matuszewski –
szkoła w Jabłonnie;

Wszystkim uczestnikom, a w
szczególności, zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.
Konkurs przygotowali nauczyciele historii z Jabłonny:
Bogdan Bartkowiak i Tomasz
Helbin. Przy organizacji pomagali nauczyciele: Karina
Hypta, Karina Adler, Dorota
Goździewska i Justyna Helbin.
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Prezydent Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie
Orderem Orła Białego 25 wybitnych Polaków
Maria Skłodowska-Curie,
Hilary Koprowski, Janusz
Korczak, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński i
Roman Dmowski zostali
uhonorowani pośmiertnie
przez prezydenta Andrzeja
Dudę Orderem Orła Białego. Te osoby na przestrzeni
stulecia w wyjątkowy sposób
przysłużyły się Rzeczypospolitej – mówił. Uroczystość
wręczenia odznaczeń z okazji Narodowych Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się w
niedzielę na Zamku Królewskim w Warszawie.
Prezydent podkreślił, że to
odznaczenia dla niezwykłych
Polaków w wyjątkowym roku,
roku stulecia odzyskania niepodległości. Zaznaczył, że
zaproponował Kapitule Orderu
Orła Białego, by w tym roku
przyznać je w sposób wyjątkowy. „Aby przyznać je tym,
którzy na przestrzeni stulecia
w wyjątkowy sposób przysłużyli się Rzeczypospolitej, a
tego wielkiego, wspaniałego
odznaczenia nie dostali. Choć
bez wątpienia każdemu z nich
się ono należało” –powiedział.
„Pracowaliśmy rzeczywiście razem z kapitułą rok, aby
te osoby wybrać, wyłonić, to
było często długie dyskusje.
Listy nazwisk Polaków, którzy dokonali różnych odkryć,

różnych chwalebnych czynów.
Albo takich, którzy po prostu
pracowali dla ojczyzny i byli
ludźmi wybitnymi. Ostatecznie przyjęliśmy za absolutnie
jednogłośną zgodą kapituły
- przy mojej rzecz jasna całkowitej aprobacie – że właśnie te
osoby, którym te odznaczenia
przed chwilą zostały wręczone, je otrzymają” – mówił
prezydent.
Jak zaznaczył czasem „aż
dziw brał”, że ktoś tak wielki i tak słynny Orderu Orła
Białego do tej pory nie dostał.
„Cieszę się, że Polska mogła
ten brak uzupełnić, podkreślając tę niezwykłą rolę, jaką dany
człowiek odegrał w polskim
życiu publicznym, polskim
życiu naukowym, w polskim
życiu kulturalnym, czy w budowaniu po prostu polskiego
społeczeństwa, czy w budowaniu polskiego państwa” –
wymieniał Andrzej Duda.
Podkreślił, że odznaczone
osoby pochodzą z „bardzo różnych dziedzin”. „Z bardzo różnych też środowisk, z bardzo
różnych też grup narodowych
tej wielkiej Rzeczypospolitej,
wielu narodów, taką – jaką ona
była w okresie tego stulecia.
Ale wszyscy oni byli Polakami
i nie ma wątpliwości, że są to
ordery przyznane dla Polaków
(…) dlatego, że każdy z nich,
patrząc na życie, patrząc na
zasługi dla Polski, dla świata,
z całą pewnością był polskim

patriotą” – zaakcentował prezydent.
Wśród uhonorowanych znaleźli się: abp Antoni Baraniak
SDB – sekretarz i kapelan
prymasów Polski Augusta
Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, biskup pomocniczy gnieźnieński, a następnie arcybiskup
metropolita poznański, sługa
Boży Kościoła katolickiego;
bp Juliusz Bursche – biskup
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, działacz niepodległościowy, członek Rady
Stanu Królestwa Polskiego,
więziony i torturowany przez
hitlerowców, gorliwy patriota
i męczennik II wojny.
Wyróżnieni zostali także:
Ignacy Daszyński – polityk,
działacz społeczny i niepodległościowy, premier Tymczasowego Rządu Ludowego
Republiki Polskiej (tzw. rządu
lubelskiego), marszałek Sejmu w latach 1928-1930, oraz
Roman Dmowski – jeden z
czołowych działaczy niepodległościowych, polityk, dyplomata, publicysta, współzałożyciel, przywódca i główny
twórca programu polskiego
ruchu narodowego. Ordery
otrzymali także: ks. Szymon
Fedorońko – duchowny prawosławny, naczelny kapelan wyznania prawosławnego
Wojska Polskiego, zamordowany przez funkcjonariuszy
NKWD w Katyniu; Halina

Konopacka-Matuszewska –
lekkoatletka, pierwsza polska
złota medalistka olimpijska,
działaczka sportowa, malarka,
poetka i dziennikarka, bohaterka akcji ratowania złota ze
skarbca Banku Polskiego; a
także Hilary Koprowski – lekarz, wirusolog i immunolog,
twórca szczepionki przeciwko
wirusowi polio wywołującemu
chorobę Heinego-Medina.
Na liście znaleźli się także: Janusz Korczak (Henryk
Goldszmit) – pisarz, pedagog,
lekarz, publicysta, działacz
społeczny, wielki orędownik
praw dziecka, ofiara Holocaustu; Wojciech Kossak –
jeden z najbardziej znanych,
cenionych i płodnych malarzy
polskich, czołowy reprezentant nurtu historycznego i
batalistycznego, major kawalerii Wojska Polskiego; Zofia
Kossak-Szczucka – wybitna
powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w
okupowanej przez Niemcy
Polsce, uczestniczka Powstania Warszawsk iego; Leon
Kryczyński (Mirza Najman)
– prawnik, historyk, działacz
społeczny, wybitny przedstawiciel społeczności Tatarów
w Polsce; Kornel Makuszyński
– prozaik, poeta, felietonista,
krytyk teatralny i publicysta,
jeden z najpoczytniejszych
pisarzy okresu międzywojnia
oraz Olga Drahonowska-Małkowska – współtwórczyni i

jedna z najbardziej zasłużonych działaczek polskiej gałęzi
ruchu skautowego.
Ordery otrzymali także:
Andrzej Małkowski – działacz
niepodległościowy, jeden z
głównych twórców i teoretyków harcerstwa; Stanisław
Mierzwa – adwokat i działacz
ruchu ludowego, jeden ze
skazanych w procesie szesnastu przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego; Jędrzej Moraczewski – polityk,
działacz niepodległościowy,
żołnierz Pierwszej Brygady
Legionów Polskich, premier
i minister w rządzie II RP;
Leon Petrażycki – wybitny
prawoznawca, socjolog prawa,
filozof i działacz polityczny; Maciej Rataj – filolog
klasyczny, polityk, działacz
społeczny i niepodległościowy,
marszałek Sejmu, pełniący
obowiązki prezydenta RP,
oraz Władysław Stanisław
Reymont – jeden z najwybitniejszych i najpoczytniejszych
prozaików polskich, laureat
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, społecznik i
działacz patriotyczny; Maria
Skłodowska-Curie – wybitna
polska uczona, dwukrotna
laureatka Nagrody Nobla, fundatorka Instytutu Radowego w
Warszawie.
Wyróżnieni zostali poza
tym: Stanisław Sosabowski
– działacz niepodległościowy, pułkownik dyplomowany

Wspaniały kawałek historii polskiego transportu
Rano gdy się obudziliśmy,
Władek mówi Adam zobacz
czy twój silnik chodzi . Patrzę
przez okno i widzę, że lampka
od ładowania akumulatora
się nie pali, a więc jest dobrze,
silnik nie zamarzł. Patrząc na
termometr który mam zamocowany na lusterku wskazuje
minus 32 stopnie, a więc jest
zimno. Po śniadaniu zatankowaliśmy paliwo. I rzeczywiście
dzisiaj paliwo już leciało prawie
normalnie, nie było takie gęste
jak wczoraj. Bo wczoraj to
leciała tylko sama piana. Po
zatankowaniu chcemy wyruszać już w dalszą drogę, gdy do
mojego samochodu podbiega
Marian i mówi, że jego silnik
zgasł. No i jak zwykle, Władek
i ja bierzemy się do roboty.
Trzeba było podnieść kabinę do góry, ale bez cybucha i
podgrzania podnośnika oraz
tłoczyska się nie obyło. Zaglądamy do zbiornika i widzimy
biały, luźny smalec. Olej napędowy jest bardzo gęsty . Marian
stwierdził, że jest zalepiony
smok w zbiorniku który zaciąga
paliwo. A więc zabrał się do
jego wymontowywania, i jak
się po chwili okazało to nie był
powód tego nieszczęścia i założył go z powrotem. Na pewno
jest zalepiony filtr paliwowy
tą irańską parafiną. Nie miał
już filtra zapasowego więc do
zbiornika włożyliśmy gumowy
wąż od powietrza, omijając
filtr paliwowy i założyliśmy
bezpośrednio do pompy paliwowej. Przepompowaliśmy i
odpowietrzyliśmy układ zasilania, no i odpalił. A więc
gotowe, możemy jechać dalej.
Ale w tym samym czasie gaśnie
Volvo Zygmunta. Zrobiliśmy
więc taką samą operację, no i
silnik zapalił. Cała ta operacja
trwała 3 godziny, no i wreszcie
ruszamy. Ujechaliśmy może z
15 kilometrów i mój samochód
zaczyna zwalniać. Na pewno to
ten sam powód, parafina irań-

ska. Odkręciłem filtr i dobrze
go wygrzałem podgrzewając
cybuchem, wylewając z niego
tą parafinę. Aż nie możliwe
ile w tym irańskim paliwie jest
tej parafiny. Dobrze, że jest to
dzień, a słoneczko już mocno
przygrzewa choć w nogi i ręce
jest bardzo zimno. Pomimo, że
jest tylko minus 21 stopni.
Po założeniu i uruchomieniu
silnika wycieramy ręce tylko
w szmaty. Władek mi w tym
jak zwykle bardzo pomagał.
Ten Władek to jest człowiek
bardzo uczynny i koleżeński.
Wyglądamy i cuchniemy tą
ropą jak prawdziwi mechanicy.
Jest już prawie południe a my
chcemy dzisiaj dojechać do
oddalonego o 280 kilometrów
Erzincanu gdyż tam jest duży
parking na którym można się
umyć, wykąpać i spokojnie
przenocować. Droga jest jak
zwykle zaśnieżona, a dookoła
śnieg i góry, ale pogoda za to
jest ładna, a więc jedzie się
dobrze. Mam ciepło w kabinie.
Przejeżdżając przez małą
miejscowość Koprukoj widać
jak z kominów i wystających
rur mocno się dymi. Ruch na
ulicy jest mały, widać tylko
sporadycznie pojedynczych
mieszkańców. Po ujechaniu
około 50 kilometrów zatrzymuje nas turecka Policja twierdząc
,że mieliśmy za małe odstępy
między samochodami. Kazali
sobie płacić po 3000 tureckich
lirasów bez faktury. Myśmy
odmówili płacenia ponieważ
odstępy były prawidłowe po
10 0 metrów sa mochód od
samochodu. Natomiast oni
twierdzili, że było inaczej i że
podstemplują nam paszporty.
Wiedzieliśmy, że Policja nie
jest od stemplowania paszportów. Kazali nam wsiąść do
samochodów i czekać. W sumie
straciliśmy ponad godzinę czasu po czym przynieśli paszporty, karty policyjne i pojechali
szukać nowych ofiar które im

zapłacą. (zdj 179) Turecka
Policja to jak te pustynne sępy,
muszą coś upolować aby dobrze
żyć. Droga jak na razie jest
dobra i równa, ale po ujechaniu
kilkudziesięciu kilometrów
znowu zaczynamy podjeżdżać
wyżej i na drodze jest już sam
lód. Czym wyżej, to droga staje
się bardziej śliska. Nie ma już
możliwości zatrzymania się
aby pozakładać chociażby małe
łańcuchy. Więc trzeba jechać
bardzo ostrożnie. Droga cały
czas pnie się pod górę a koła
raz po raz się uślizgują na tym
śliskim śniegu. Wjeżdżając
na górę zatrzymaliśmy się i
zakładamy z Władkiem małe
łańcuchy. Natomiast koledzy
chłodniami wjechali bez większego problemu. My natomiast
z tymi naszymi zośkami będziemy teraz mieli większy
kłopot gdyż samochód jest
pusty a wciągając przyczepę,
koła nie są dociążone i szybko
się uślizgują. Więc kazaliśmy
im jechać do przodu, ale tak
żeby nie zapomnieli o nas, że
my jedziemy za nimi. Zjeżdżając z tej góry jedzie się lepiej,
chociaż śnieg jest mocno ujechany to jednak koła tak się nie
uślizgują mając założone małe
łańcuchy. Przejeżdżając przez
miasteczko Pasinler widzę
,że znowu stoi Policja ale na
szczęście nas nie zatrzymują.
Widocznie są w zasięgu komunikacyjnym i nie mają zamiaru
nas zatrzymywać. Koledzy na
pewno też przejechali bo inaczej by tutaj jeszcze stali. My
również ujechaliśmy jeszcze z
pięć kilometrów i pozdejmowaliśmy małe łańcuchy gdyż
trzeba je bardzo oszczędzać bo
na pewno będą jeszcze potrzebne. Droga teraz jest w miarę
czysta a słońce już robi swoje.
Na skałach gdzie słońce grzeje
najmocniej nie ma już śniegu,
ale widoki tych ośnieżonych
gór są bardzo ładne.
Mam znowu cieplutko w

kabinie. I tak dojechaliśmy do
miasta Erzurum, które leży na
wysokości 1853 metry n.p.m.
Tutaj jak zwykle panują duże
mrozy i leży bardzo dużo śniegu. W tych trudnych warunkach
atmosferycznych widać ludzi
idących w kominiarkach lub z
owiniętymi chustami na twarzy. Na moim termometrze jest
minus 29 stopni, a przy tym jest
jeszcze silny boczny wiatr sypiący śniegiem. Ruch w samym
mieście jest bardzo mały, widać
, że i tutaj te trudne warunki
pogodowe mają swój wpływ
na tutejsze życie pomimo, że
mieszkańcy są do takiego trudnego życia przyzwyczajeni. Po
drodze jest posterunek Policji
na którym musimy podstęplować karty policyjne. Idąc na
Policję zabrałem z sobą tarczkę
z tachografu aby nie iść jeszcze
raz bo znając ich to na pewno
będą chcieli zobaczyć z jaką
prędkością jechałem. Przedemną stali koledzy i oczekiwali na
nas. I tak było rzeczywiście, po
podstęplowaniu karty zażyczyli sobie tacho po czym kiwając
głową trochę był zdziwiony, że
nie było przekroczenia szybkości. A więc tutaj nie ma problemu. Wyjeżdżając z miasta
na horyzoncie pojawiają się
znowu te piękne ośnieżone
góry. Jest piękna słoneczna pogoda. Droga jest ładna, już nie
tak mocno zaśnieżona, choć na
poboczach i polach leży bardzo
dużo śniegu. (zdj 181) Parę
kilometrów za miastem znowu
zatrzymuje nas Policja. Sprawdzają tarczki patrząc czy nie
przekroczyliśmy dozwolonej
prędkości jadąc przez miasto,
oraz sprawdza karty policyjne
czy przez przejechane punkty
kontrolne mamy pieczątki. Po
tym krótkim postoju ruszamy
w dalsza drogę.
Przejeżdżając przez miejscowość Askale zaczynamy
wjeżdżać w te ośnieżone, piękne góry. Zatrzymałem się na

chwilę i podbiegłem do Władka
pytając się czy zakładamy małe
łańcuchy. Po chwili namysłu
Władek mówi a może się uda i
nie będzie tak żle, a więc spróbujemy. W między czasie koledzy z naczepami poszli ostro
pod górę, trąbiąc przejeżdżając
obok nas. No i ruszyliśmy,
po ujechaniu dwóch trzech
kilometrów droga stała się
już bardzo śliska, a w cieniu
tych gór gdzie nie dochodzi
jeszcze słońce to jest prawdziwa szklanka. Tutaj to już nie
mamy gdzie się zatrzymać
aby pozakładać choćby małe,
krótkie łańcuszki. Dobrze, że
nie ma ruchu na drodze i można wybierać lepsze miejsca o
trochę lepszej przyczepności
jadąc raz lewą raz prawą stroną,
lub środkiem jezdni wjeżdżając
coraz wyżej. Samochód coraz
bardziej się uślizguje a droga
nadal pnie się coraz wyżej i
znowu jest bardzo zaśnieżona.
Z daleka już widzę, że dalej nie
podjedziemy gdyż droga jest
zatarasowana przez samochody
nie mogące podjechać.
Teraz ja z Władkiem wykorzystujemy okazję i zakładamy
małe łańcuchy, podkładając
szybko kliny pod koło samochodu i przyczepy. Nie ma co
ryzykować i tak nam się udało,
że aż tutaj podjechaliśmy. Po
założeniu małych łańcuchów
podjechaliśmy jeszcze trochę
wyżej wyprzedzając kilka samochodów aż do samochodów
stojących w kolejce nie mogących podjechać, gdyż z góry
stoi kilkanaście samochodów
mających problem ze zjazdem
i zakładają łańcuchy. W tej kolejce widzę trzy nasze chłodnie
i Volvo Zygmunta, są o kilka
samochodów przed nami. Na
drodze leży gruba warstwa
śniegu i niestety musimy czekać na podjazd.
Ruszając po dłuższym oczekiwaniu trzeba naprawdę
bardzo delikatnie operować

Wojska Polskiego, a następnie
generał brygady Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, organizator i dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej – pierwszego oddziału
tego typu w dziejach polskiego
oręża; Baruch Steinberg – naczelny rabin Wojska Polskiego,
zamordowany przez NKWD
w Katyniu; Karol Szymanowski – wybitny kompozytor,
pianista i pedagog, rektor
Konserwatorium Muzycznego
w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka
Chopina), odznaczony Wielką
Wstęgą Orderu Odrodzenia
Polski, oraz Stefan Żeromski –
pisarz, publicysta, dramaturg,
jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli Młodej Polski, nazywany „sumieniem
narodu” i „sumieniem polskiej
literatury”.
Odznaczenia odebrali członkowie rodzin i przedstawiciele
instytucji muzealnych.
Prezydent nadał także Order Orła Białego Stefanowi
Banachowi. To jeden z najwybitniejszych matematyków
XX w., światowej sławy autor oryginalnych rozwiązań,
twierdzeń i prawideł, twórca
oraz lider, wraz z Hugonem
Steinhausem, lwowskiej szkoły matematycznej. Jak poinformowano, odznaczenie ma
zostać przekazane rodzinie w
późniejszym terminie.
Anna Kondek-Dyoniziak

(cześć 30)
pedałem gazu, gdyż jest stromy
podjazd i leży dużo nie ujechanego śniegu. Jedzie się bardzo
trudno gdyż ta przyczepa to jak
prawdziwa kula u nogi. Długi
jest ten podjazd a koła bardzo
często się uślizgują i traci się
już tak nie wielką szybkość.
Spoglądając w lusterko widzę,
że Władek został daleko z tyłu
a za nim jadą chłodnie, ale one
na pewno nie mają problemu z
podjazdem tylko mu towarzyszą. Ja jechałem nie najgorzej
i nie wiem na czym to zależy,
że Władek tak pozostał z tyłu.
Wjeżdżając prawie już na górę
zatrzymałem się i zrobiłem
zdjęcie podjeżdżającym chłodnią. Chłopaki na pewno już się
mocno zniecierpliwili tą wolną
jazdą i wyprzedzili Władka.
Jak na razie pogoda jest piękna
świeci słońce a widoki tych gór
są cudowne.
Po wjechaniu na górę a
jesteśmy znowu wysoko w
górach czekamy na podjazd
Władka. Po około piętnastu
minutach przyjechał Władek
mocno zmęczony i poddenerwowany bo myślał, że sam
nie podjedzie i będzie musiał
czekać na pomoc kolegów, ale
się udało. Tak więc znowu
jedziemy wszyscy razem.
Oby tak było do Erzincanu.
Po drodze mijamy porozbijane
tureckie samochody które leżą
kilkanaście metrów niżej i
mocno porozbijane. Patrząc
na nie przelatują mnie ciarki.
Nie daj Boże tak zakończyć
jazdę. Ale to chyba jest ta ich
brawura , że tak kończą jazdę.
My staramy się jechać w miarę
ostrożnie. Nie ma co szarżować, chcąc dojechać do kraju
i swoich rodzin cało i zdrowo.

Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki pomocy redakcji motoryzacyjnej
„40ton.net”, którego redaktorem jest Filip Bednarkiewicz.
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I posiedzenie Rady
Powiatu Wolsztyńskiego
kadencji 2018-2023
Dnia 20 listopada 2018 roku
w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Wolsztynie
odbyło się I posiedzenie Rady
Powiatu Wolsztyńskiego.
Wybrano Przewodniczącego
Rady Janusza Mrozkowiaka,
Wiceprzewodniczących An-

drzeja Rogozinskiego oraz
Wiesława Janowicza. Kolejnym punktem sesji był wybór
Starosty. Zgłoszono kandydaturę Jacka Skrobisza, który
uzyskał poparcie radnych i
tym samym został Starostą
Wolsztyńskim. Na swojego
zastępcę zaproponował Ma-

riusza Silskiego. Został on
również zaakceptowany przez
większość radnych. Pozostałymi członkami Zarządu
zostali : Anna Piskorska, Dorota Gorzelniak i Hieronim
Birk. Wszystkie głosowania
dotyczące wyboru Zarządu
Powiatu były tajne.

Obchody Dnia Kolejarza
2 4 l istopada w Powiecie
Wolsztyńskim obchodzono
Dzień Kolejarza. Uroczystości
rozpoczęły się Mszą Świętą w
kościele Farnym w Wolsztynie. Przy tej okazji Starosta
Wolsztyński Jacek Skrobisz
podziękował wszystkim kolejarzom za codzienną solidną
pracę i profesjonalizm. Życzył
dużo zdrowia, radości i spełnienia wszystkich obranych
przez siebie celów oraz aby
każdy dzień służby upływał
w życzliwej atmosferze, a

Filharmonia Poznańska w Biurze
Promocji Urzędu Miejskiego
m Wolsztyn

wartości którymi kierowała się
św. Katarzyna Aleksandryjska
– patronka Kolejarzy, takie jak

oddanie i poświęcenie, były
obecne w ich życiu zawodowym i prywatnym.

Zbąszyński radny powiatowy - Andrzej
Wilkoński Starostą Nowotomyskim
Andrzej Wilkoński został
powołany na funkcję Starosty
Powiatu Nowotomyskiego. W
piątek, 23 listopada odbyła się
sesja konstytuująca zarząd.
Funkcję wicestarosty pełnił będzie Marcin Brambor,
funkcję przewodniczącej rady
Renata Gruszka, wiceprzewodniczącymi rady zostali
Zbigniew Markowski i Tomasz
Szczechowicz. W rozpoczętej kadencji gminę Zbąszyń
obok Andrzeja Wilkońskiego
i Tomasza Szczechowicza
reprezentował będzie radny
Dariusz Chłopek.

W dniach 27 i 28 listopada
muzycy związani z biurem Pro Sinfoniki (dział
Filharmonii Poznańskiej
odpowiedzialny za organizację wydarzeń dla dzieci
i młodzieży) w sali wystaw
Biura Promocji i Turystyki
Urzędu Miejskiego w Wolsztynie wykonali 6 koncertów
zatytułowanych „Patriotyzm
w muzyce”.
Słuchaczami koncertów byli
uczniowie wolsztyńskich szkół,
ale również i powiatu wolsztyńskiego. Wykonawcami koncertów byli: śpiewaczka Natalia
Majewska – Marszałek, skrzypaczka Julia Stein, pianista Piotr
Niewiedział i prelegent Tytus Niewiedział. W programie
koncertów znalazły się utwory
Fryderyka Chopina, Henryka
Wieniawskiego, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewicz,
Andrzeja Koszewskiego oraz
pieśni patriotyczne. Koncerty
spotkały się ze znakomitym
odbiorem młodej publiczności
do czego przyczynił się zarówno dobór repertuaru, jak i
dynamicznie prowadzona konferansjerka. Koncerty zostały
sfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Plenerowa gra o I. Sendlerowej
Rok 2018 został ogłoszony
Rokiem Ireny Sendlerowej.
Z tej okazji piątoklasiści ze
Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Szkoły Podstawowej nr
2 w Nowym Tomyślu, na zaproszenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu wzięli
udział w grze plenerowej
poświęconej bohaterce.
Gra przygotowana została przy
współpracy z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną
i Domem Dziennego Pobytu
w Nowym Tomyślu, w oparciu o książkę dla młodych
czytelników, autorstwa Anny
Czerwińskiej Rydel pt. „Listy
w butelce. Opowieść o Irenie
Sendlerowej”. Jej fragmenty
umieszczone zostały w butelkach i rozwieszone w przestrzeni miejskiej. Uczniowie
musieli je odnaleźć, podążając
zgodnie z trasą wyznaczoną na
otrzymanej mapie. W każdej
butelce znajdował się jeden z
listów, jaki Irena Sendlerowa
otrzymała pod koniec swojego życia, m.in. od Jana Pawła
II, od Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu
Uśmiechu, czy szóstoklasi-

sty urzeczonego jej postawą.
Uczniowie, każdy z listów
odczytywali na głos, poszerzając coraz bardziej swoją
wiedzę na temat bohaterki.
Podobnie, jak autor jednego z
listów, który napisał: „Okazało
się, że nikt w klasie o pani nie
słyszał, a ja uważam, że to, co
Pani zrobiła, jest niezwykłe,
wspaniałe, niesamowite i bardzo odważne” – uczestnicy gry
również nigdy wcześniej nie

słyszeli o Irenie Sendlerowej.
Tym cenniejszy okazał się ich
udział w zabawie. Po odnalezieniu wszystkich listów, mapa
doprowadziła uczestników gry
do nowotomyskich instytucji.
W Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej, dyrektor Magdalena Kędzia – Kluj pogłębiła
wiedzę uczniów o bohaterce
opowieścią o realiach, w jakich przyszło jej działać - o II
wojnie światowej, getcie, ho-

locauście, prześladowaniach.
Swoją opowieść wzbogaciła
wyświetlając fragmenty filmu
dokumentalnego o Irenie Sendlerowej i czytając rozdział
książki Anny Czerwińskiej
– Rydel. W Domu Dziennego
Pobytu uczniowie spotkali
się z grupą seniorów, mieli
możliwość obejrzenia ich rękodzieła i wysłuchania kolejnego
fragmentu książki, tym razem
przeczytanego przez panią
Alinę Śniegułę.
Wiedza, jaką uczestnicy
gry zdobyli na temat Ireny
Sendlerowej - to, że uratowała 2,5 tysiąca żydowskich
dzieci, nieustannie pomagała
innym, wielokrotnie narażając przy tym swoje zdrowie i
życie - wywarła na uczniach
spore wrażenie. Gra Listy w
butelce odbyła się w ramach
projektu Mali wielcy Polacy,
popularyzującego wiedzę na
temat znanych Polaków, którzy
poprzez swoje życiowe postawy i osiągnięcia zapisali się w
historii naszego kraju.
Projekt Mali wielcy Polacy
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu
Promocji Kultury

Wykład Emiliana Prałata
m Nowy Tomyśl
W piątek, 9 listopada odbył
się 2 wykład dra Emiliana
Prałata z Instytutu Filologii
Słowiańskiej i Instytutu Historii Sztuki UAM z cyklu:
„Ku niepodległości”, organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną
w Nowym Tomyślu. Z uwagi
na remont bibliotecznych korytarzy wykład miał miejsce
w sali gościnnego Nowotomyskiego Ośrodka Kultury.
Stulecie odzyskania niepodległości oraz wybuch powstania
wielkopolskiego – jedynego
zwycięskiego i najbardziej niedocenianego zrywu narodowowyzwoleńczego – były okazją do przypomnienia wkładu
regionu w odrodzenie Polski.
Dr Emilian Prałat, analizując
okoliczności polityczne, społeczne i gospodarcze, stworzył
kontekst historyczny dla działań podejmowanych w naszym
regionie. Pokazał również
uczestnikom spotkania jak
współcześnie odżywają idee,
których początków upatrywać
należy właśnie w okresie poprzedzającym niepodległość,
np. ideę międzymorza.

Ten interesujący i bogaty
sposób prezentacji zachęcił
również młodzież Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych im. Mikołaja Kopernika do spędzenia, wraz ze
swoim nauczycielem historii
Jackiem Stępniewskim, piątkowego wieczoru wokół powstania wielkopolskiego i jego
znaczących przywódców. Nie
zabrakło kuluarowych rozmów, pamiątkowych zdjęć, a
także wspólnego odśpiewania
Wielkopolskiej Marsylianki.
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Turniej Jednego Wiersza
m Grodzisk Wlkp.

Ko o r dy n a t o r e m ko n k u rsu była nauczycielka języka
polskiego Hanna Mańkowska. Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach: szkoły
podstawowe i gimnazjalne
oraz szkoły ponadpodstawowe.
Podczas turnieju uczniowie lub
jeśli takie było życzenie autora
wiersza recytator Edward
Malczak prezentowali swoje
wiersze, które oceniała Komisja Konkursowa: Jadwiga
Łacheta, Anna Koza, Beata
Czechowska i Dorota Adam.
W przerwie, podczas obrad
jury czas umilała młodzież
liceum ( Ada Hohm, Joanna
Skrzypczak, Adrianna Nowaczyk, Rafał Stachowiak, Laura
Napierała), która zaśpiewała
piosenki wykonywane w specjalnie przygotowanym na
obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przedstawieniu.

W nowotomyskim „Koperniku” znów było gwarno i
wesoło. Wszystko za sprawą
wspaniałych uczniów. Szkoła zamieniła się w kulinarny targ, smakowite zapachy
rozchodziły się po całym
budynku.

Po występie młodzieży komisja konkursowa ogłosiła
wyniki.
Finalistami w kategorii
szkół podstawowych i gimnazjalnych zostali:
I miejsce Wiktoria Piotrowiak „Ma kochana Polsko”,
Sz koła Podst awowa n r 2
w Grodzisku Wielkopolskim;
II miejsce Sofia Gemuse „
Co to znaczy niepodległość”
, Szkoła Podstawowa nr 1
w Grodzisku Wielkopolskim;
III miejsce Klaudia Wlekła
„Byli tacy ludzie”, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Grodzisku Wielkopolskim ( gimnazjum);
Wyróżnienia otrzymali:
1.Maria Kucharczak „ Niepodległa Polska”, Szkoła Pod-

stawowa nr 2 w Grodzisku
Wielkopolskim;
Finalistami w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych
zostali:
I m iejsc e Ad r ia n na No waczyk „Czy widzisz” Liceum Ogól nokszt a łcące
im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim kl. 2b;
II miejsce Dagmara Rupa
„Cenzura myś l i”
Liceum Ogól nokszt a łcące
im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim kl. 1b;
III m iejsce Norber t Gr yczyński „Niepodległość” ”
Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim kl. 1d

m Grodzisk Wlkp.

fantastycznie przygotowane,
że jury miało spory problem,
by uczciwie rozdzielić punkty.
Młodzież bawiła się rewelacyjnie! Koniec imprezy okazał
się jeszcze lepszy niż początek
- korytarz wypełniła muzyka z
różnych krajów, a uczniowie,
tańcząc macarenę oraz inne
znane utwory , nie mieli ochoty wracać na kolejne zajęcia.
Henryk Sienkiewicz kiedyś powiedział, że „Kiedy w
brzuchu pusto, w głowie groch
z kapustą”, zatem można powiedzieć, że w Dniu Zdrowego
Jedzenia w „Koperniku” głowy licealistów funkcjonowały
w stu procentach.
Weronika Kandulska- nauczyciel
j.hiszpańskiego i organizator

Konkursu Pięknego Czytania
„Lesen gehen”
m Poznań

się z 24 zadaniami o różny m s t o p n iu t r u d n o ś c i ,
dopasowanymi do kategorii wiekowej uczestników.
Na rozwią za n ie zada ń
uczestnicy mieli 45 minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali p.
Klaudia Budzyńska-Schulz
oraz p. Jakub Tasiemski. Wyniki poznamy już wkrótce.
K. Budzyńska- Schulz

Literackie nagrody dla „Słowaka”
10 listopada 2018 roku o godzinie 18:00 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się
wręczenie nagród w konkursie
literackim pod tytułem „Pomnik wdzięczności w naszych
sercach i umysłach”. Trzyosobowa delegacja z naszej
szkoły pod opieką pani Tatiany Borowskiej udała się na

Całe to pozytywne zamieszanie odbyło się w ramach
Europejskiego Dnia Zdrowego
Jedzenia i Gotowania (ang.
„European Day of Healthy
Food and Cooking”) zainicjowanego w 2007 roku przez
Komisarza Unii Europejskiej
i Euro- Toques- organizację
zrzeszającą szefów kuchni.
Celem tego święta jest pro-

mowanie zdrowego jedzenia
oraz dobrych nawyków żywieniowych.
Dzień jedzenia jest obchodzony 8 listopada w całej Europie. W ubiegłym roku po raz
pierwszy obchodziliśmy go w
naszej szkole. Wygląda na to,
że ten dzień na stałe wpisze się
w ”Koperniku” do kalendarza
imprez uwielbianych przez
uczniów. W końcu nie samą
nauką żyje człowiek. W tym
roku uczniowie gotowali potrawy z całego świata. Można
było zjeść argentyńskie alfajores, hiszpańskie churros, pysznego tajskiego kurczaka czy
amerykańskiego hamburgera.
Kreatywność uczniów przerosła wszelkie oczekiwania,
stoiska z jedzeniem były tak

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

Konkurs z języka niemieckiego
D n i a 8 l i s t o p a d a 2 018
roku chętni uczniowie naszej szkoły przyst ą pil i
do I I I edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Języka
Niemieckiego „Verstehen”.
Jest to konkurs organizowany
przez firmę edukacyjną MOGALO INTERAKTYWNA
EDUKACJA, dzięki któremu
sprawdzana jest umiejętność
rozumienia ze słuchu. Głównym założeniem konkursu
jest motywacja młodzieży
do nauki języków obcych
poprzez wykorzyst a n ie
technologii informacyjnej
oraz możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności językowych.
Do kon k u rsu przyst ąpiło 12 uczniów z klas II,
III, i IV, którzy zmierzyli
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II Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i
Gotowania w Koperniku
m Nowy Tomyśl

W środę, 14 listopada br. w
auli Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w
ramach realizacji projektu
100 LAT POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
odbył się Turniej Jednego
Wiersza poświęcony 100
rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.

POWIATY-GMINY

ogłoszenie wyników podczas
uroczystego VIII Koncertu
Niepodległościowego.
Do konkursu zostało zgłoszonych 651 prac z 70 szkół z
całej Wielkopolski. W kategorii szkół ponadpodstawowych
wręczono 3 nagrody oraz 3
wyróżnienia specjalne za wiersze, w tym aż dwie przyznane

właśnie uczniom naszej szkoły
- Dagmarze Rupie ( klasa I b)
i Norbertowi Gryczyńskiemu
( klasa I d) oraz jedno wyróżnienie za opowiadanie dla
Wiktorii Zając (klasa I a). Nagrodzeni otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe (tablet,
pendrive itp.). Serdecznie gratulujemy sukcesu!

27 października 2018 roku
w bibliotece Uniwersytetu
Adama Mickiewicza odbył
się ostatni etap IV edycji wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania „Lesen gehen”.
Trzyosobowe jury oceniało
płynność czytania, wymowę,
intonację i interpretację. Każdy uczestnik był zobowiązany
do zaprezentowania dwóch
wierszy niemieckich poetów.
Zespół Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wlkp, były Oliwia
Skrzypek oraz Elwira Tomaszewska. Elwira Tomaszewska
zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy!

Klasa wojskowa nowotomyskiego
„Kopernika” na Marszu Niepodległości
„Naród, który traci pamięć
przestaje być Narodem – staje
się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmujących dane
terytorium” – jak powiedział
Marszałek Józef Piłsudski.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym
Tomyślu od lat angażuje się
w różne formy kultywowania
pamięci o wydarzeniach, które
zmieniły losy naszej Ojczyzny,
i kształtuje postawę patriotyczną uczniów.
Nic dziwnego, że uczniow ie, a w sz cz egól no ś c i
uczniowie klas wojskowych,
dla których szacunek do historii jest ważnym elementem
wychowawczym, licznie
wzięli udział w obchodach
Święta Niepodległości w Nowym Tomyślu.
Klasy wojskowe w karnym
szyku maszerowały w pochodzie nie gorzej od zawodo-

„

K lasy wojskowe w
karnym szyku maszerowały w pochodzie
nie gorzej od zawodowych żołnierzy

wych żołnierzy. W obchodach
Święta Niepodległości wzięli
również udział inni uczniowie
nowotomyskiego „Kopernika” w mundurach, tyle że
w mundurach powstańców
wielkopolskich – członkowie
Towarzystwa Działań Historycznych im. Feliksa Pięty.
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Zakończenie realizacji projektów

Moja Niepodległa Polska
SPOTKANIA TOWARZYSZĄCE OBCHODOM W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W TRZCIELU I STOWARZYSZENIU „TRZCIELSCY SENIORZY”.
100 rocznica obchodów Święta
Niepodległości to dla nas Polaków jedno z najważniejszych
świąt państwowych. Podczas
dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych,
którzy przyczynili się do uwolnienia naszego kraju z niewoli.
Odbudowywali naszą ojczyznę z ogromnych zniszczeń i
zapaści ekonomicznej, która
powstała po 123 latach niewoli
i po wyniszczającej I wojnie
światowej. Polscy patrioci
odbudowali nasz kraj na nowo.
Pamiętajmy o naszych bohaterach.

m Kargowa
Zgodnie z umową podpisaną przez KUTW a Urzędem
Marszałkowskim zakończono
realizację dwóch projektów
po nazwą:
1. „Ratujemy lokalne miejsca
pamięci”
2. „Poprawiamy jakość życia

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

B.P.M.i G. w Trzcielu

Maraton Unihokeja dla Niepodległej
MARATON UNIHOKEJA
DLA NIEPODLEGŁEJ zagraliśmy dla uczczenia 100 lecia
NIEPODLEGŁOŚCI -DZIĘK UJ E M Y WSZ YST K I M
DRUŻYNOM ZA PRZYBYCIE , każdy mecz w TURNIEJU to walka BIAŁYCH
na CZERWONYCH , po podliczeniu wszystkich punktów
meczowych i bramek BIALI
wygrali z CZERWONYMI
59 DO 53 (BRAMKI 155/134
) W 24 GODZINNYM MARATONIE udział wzięło 230
zawodników + opiekunowie .
PROJEKT ZREALIZOWANY ZOSTAŁ ZE ŚRODKÓW
-URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO w ramach

tel. 504 023 401

seniorów poprzez aktywizację fizyczną, umysłową i
kulturalną”.
Wartość obu projektów to 25
150 zł, z czego 5 500 zł było
dofinansowane przez Gminę
Kargowa.
W ramach zrealizowanych
projektów odnowiono na miej-

PRZY MŁYNIE

scowym cmentarzu pomnik
i ogrodzenie upamiętniające
śmierć 41 kobiet, zakupiono
10 rowerów, stroje dla zespołu
Carmin, zorganizowano dwa
rajdy rowerowe, przeprowadzono także działania edukacyjne tematycznie związane ze
zdrowiem seniorów i lokalną
historią.

PRZYJMĘ

BISTRO

na umowe -zlecenie

ANNA CZESKA

przedstawiciela gazety do
zbierania reklam
z terenu Leszna

Catering,
imprezy plenerowe

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837

WYSOKA PROWIZJA
Tel. 608 321 611

PRACA

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

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

PRACA

Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka”
przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych
mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności

„Lubuskich Niepodległościowych Inicjatyw Młodzieżowych”
P O Z D R AW I A M Y
WSZYSTK ICH UCZESTNIKÓW..

Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178

Przewodniczący GSZS Trzciel
Krzysztof Augustyniak

Ogłoszenie
Burmistrza Trzciela
o przyjęciu dokumentów
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) zawiadamiam, że Rada
Miejska w Trzcielu przyjęła:
-

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Jasieniec (działka o numerze ewidencyjnym 918/1) - uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu
Nr XLVI /362/2018 dnia 13 listopada 2018 r.,

-

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trzciel 2 (w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 212/3, 221, 222/2) - uchwała Rady
Miejskiej w Trzcielu Nr XLVI /364/2018 dnia 13 listopada 2018 r.,

-

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu (w granicach działek
o numerach ewidencyjnych: 927/4, 928/1, 928/2, 928/3, 928/4 i części działki 926) uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLVI /366/2018 dnia 13 listopada 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów wraz
z uzasadnieniem i podsumowaniem o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3
ww ustawy, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzciel:
www.bip.trzciel.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

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

MARKA
AUDIQ32,
0TDI
CI
TROENC41,
6HDI
HYUNDAII
X352,
0CRDI
MERCEDESML350AMGSTYLI
NG
KI
ARI
O1,
2I
16V
OPELZAFI
RA2,
0DI
ESEL
FORDFOCUSKOMBI1,
6TDCI
PEUGEOTBOXERCHŁODNI
A2,
2DI
ESEL
NOWEPRZYCZEPKINOWENEPTUN,NOWEBRENDERUP

ROK CENA/PLN
2012 64.
900.
00
2016 49.
900.
00
2011 45.
800.
00
2011 143.
000.
00
2017 44.
800.
00
2012 47.
800.
00
2014 29.
800.
00
2012 49.
900.
00
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Medale Prezydenta RP za „Długoletnie pożycie małżeńskie”
m Śmigiel
Uroczyste wręczenie medali
Prezydenta RP za „Długoletnie
pożycie małżeńskie” kolejnym
parom z Gminy Śmigiel, które
50 lat temu powiedziały sobie
sakramentalne „tak”, odbyło

się 27 listopada 2018 r. w Restauracji „Poemat” w Śmiglu.
Dekoracji dokonała burmistrz
Małgorzata Adamczak w asyście Wiesława Kasperskiego
przewodniczącego Rady Miejskiej, Doroty Skorupińskiej
– kierownika Urzędu Stanu

Cywilnego w Śmiglu oraz
dziekana ks. Krzysztofa Mizerskiego.
Odznaczenia przyznano
następującym parom: Teresie
i Romanowi Dolczewskim,
Franciszce i Bogdanowi Suwiczak z Nowej Wsi, Elżbiecie

Pierwsza Sesja Rady w Śmiglu
Pierwsza sesja Rady Miejskiej Śmigla VIII kadencji
odbyła się 22 listopada. Ślubowanie złożyła burmistrz
Małgorzata Adamczak oraz
nowo wybrana rada.
P r z ewo d n i c z ą c y m R a d y
ponownie został Wiesław
Kasperski. Od tej kadencji
funkcję zastępcy będą pełnili
dwaj radni: Włodzimierz Drótkowski oraz po raz kolejny
Krzysztof Łączny.
W wyborach na Burmistrza
Śmigla wzięło udział 53,85%
uprawnionych do głosowania.
Burmistrz Małgorzata Adamczak uzyskała 5733 głosy
ważne.
W skład Rady Miejskiej
Śmigla weszło 5 kobiet i 10
mężczyzn. Kolejną kadencję
pełnić swoją funkcję będzie
13 radnych: Arleta Adamczak

i Jerzemu Galik, Helenie i
Stefanowi Kosowskim, Anieli
i Marianowi Ławniczak, Elżbiecie i Marianowi Szwarc,
Urszuli i Kazimierzowi Żymelskim ze Starego Bojanowa, Danieli i Franciszkowi
Jankowiak z Koszanowa,

Jerzemu Marciniak, Marii i
Tadeuszowi Słyk, Zofii i Tadeuszowi Stachowiak, Urszuli
i Henrykowi Wasielewskim
oraz Danucie i Adamowi
Wawrzyniak.
AKA

Kolejna platforma dla nie pełnosprawnych
m Kościan
Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie ma
kolejną platformę przyschodową służącą do transportu
osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózkach inwalidzkich.

-Puk, Wojciech Adamczewski,
Włodzimierz Drótkowski,
Sławomir Grzelczyk, Anna
Jaworska, Gabriela Kasperska, Wiesław Kasperski, Rafał Klem, Krzysztof Łączny,

Michał Skrzypczak, Danuta
Strzelczyk, Alfred Splisteser oraz Beata Żyto. Po raz
pierwszy mandat radnego
objęli: Mirosław Pawlak oraz
Sławomir Szudra.

Platforma umożliwi transport osób niepełnosprawnych
na wózkach inwalidzkich do
świetlicy szkolnej, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego
i gabinetów dyrektorów. Na
niższej kondygnacji znajduje
się biblioteka i stołówka.
- W szkole uczą się dzieci
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym z
niepełnosprawnością ruchową.
Chcąc umożliwić uczniom
dostęp do wszystkich pomieszczeń szkoły niezbędne jest
ograniczenie istniejących barier architektonicznych – mówi

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Komorniki
W środę, 21 listopada po
raz pierwszy zebrała się
Rada Gminy Komorniki
VIII kadencji samorządu
2018-2023. Radni oraz Wójt
złożyli uroczyste ślubowanie. Wybrano przewodniczącego oraz zastępców
przewodniczącego Rady,
zdecydowano także o składach ośmiu komisji.
Obrady rozpoczęły się od wręczenia radnym zaświadczeń o
wyborze radnego przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej – Kazimierza
Praczyka. Po odczytaniu roty
przez najstarszego wiekiem
radnego – Mariana Adamskiego członkowie nowej Rady
złożyli kolejno ślubowanie.
Przewodniczącym Rady
Gm iny Komor nik i zosta ł
wybrany Marian Adamski,
pełniący tę funkcję także w
poprzedniej kadencji. Stanowiska jego zastępców objęli
Urszula Kolińska oraz Piotr
Wiśniewski.
Radni zdecydowali także o
składzie ośmiu komisji rady
gminy oraz wybrali ze swego
grona ich przewodniczących.
Szefami komisji zostali:
1) Edyta Błaszczak – Komisja Statutowo-Prawna, Budżetu i Finansów;

Marii i Wojciechowi Linka z
Żegrówka, Eugenii i Mieczysławowi Migdałek z Sierpowa,
Teresie i Stefanowi Spychała z
Wonieścia oraz mieszkańcom
Śmigla: Janinie i Bolesławowi
Gucińskim, Walerii i Kazimierzowi Marach, Teresie i

2) Piotr Napierała – Komisja
Oświaty i Spraw Społecznych;
3) Julia Pankiewicz-Sobi-

siak – Komisja Polityki Przestrzennej;
4) Krzysztof Ratajczak –

Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska;
5) Małgorzata Degórska –
Komisja Kultury, Promocji i
Współpracy Samorządowej;
6) Krzysztof Sznajder –
Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego;
7) Dorota Trocha – Komisja
Rewizyjna (zastępca: Piotr
Napierała);
8) Wojciech Pietrza k –
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji (zastępczyni: Julia
Pankiewicz-Sobisiak).
Jan Broda, wybrany na stanowisko wójta po raz piąty
odebrał z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze
i złożył ślubowanie. W swoim
przemówieniu zaprosił wszystkich radnych do współpracy
dla dobra gminy, deklarując
otwartość na wspólne działania. Zapowiedział, że zgoda
i współpraca będą niezbędne
do realizacji zadań zaplanowanych na przyszłe lata. Wójt podziękował także za dotychczasową współpracę przedstawicielom wszystkich środowisk
i podkreślił, że w rozpoczynającej się kadencji, tak jak w
poprzednich będzie traktował
swoją pracę jako służbę gminie
i jej mieszkańcom.

Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor szkoły. Druga platforma
przyschodowa, pierwsza, na
niższe piętro została zainstalowana w ubiegłym roku, umożliwi dzieciom funkcjonowanie
w tej części szkoły.
Zakup i montaż platformy
uzyskał wsparcie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnym w ramach
„Programu wyrównywania

różnic między regionami III”
w obszarze B – likwidacja
barier w urzędach, placówkach
edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w
zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania
się i komunikowania. Pozyskane wsparcie wyniosło 10 tys.
złotych. Pozostała, większa
kwota, 24 809 złotych pochodziła z budżetu powiatu.

Kultowa Iglica
na skarpetkach
m Poznań
Symbol Międzynarodowych
Targów Poznańskich i jeden z
najbardziej charakterystycznych budynków na architektonicznej mapie Poznania
doczekał się własnej… linii
skarpetek!
Są niebiesko-miętowe, ciepłe i niezwykle stylowe. A ze
względu na obecność kultowej
Iglicy to must-have każdego
fana stolicy Wielkopolski i
modernistycznej architektury.
Zostały zaprojektowane i
wyprodukowane w Polsce

z dużą dbałością o jakość i
styl. A każda ich para została dodatkowo wyposażona
w opis w języku polskim i
angielskim, dzięki czemu
sprawdzą się także jako oryginalny upominek. Skarpetki z
Iglicą zostały zaprojektowane
specjalnie dla Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale fani poznańskiej
architektury od przyszłego
miesiąca będą je mogli także
kupić w punktach informacji
turystycznej na Starym Rynku
59, na dworcu i na lotnisku w
cenie 25 zł.

POWIATY-GMINY
3 grudnia 2018

Str. 13

MIASTO LESZNO
Szczepański przewodniczącym
Co zrobi Jóźwiak?
Sejmiku!

Czy Piotr Jóźwiak zostanie
ponownie wiceprezydentem
Leszna? Wiele na to wskazuje, jednak na inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej
przyjął on zaświadczenie o
wyborze na radnego i złożył
ślubowanie. -Myślę, że
wszystko rozstrzygnie się w
przyszłym tygodniu – odpowiedział zapytany o swoją
przyszłość w samorządzie.
Piotr Jóźwiak jest jednym z
czterech radnych klubu Prawa
i Sprawiedliwości. Tak wygląda sytuacja na dziś, ponieważ
na czwartkowej sesji Rady
Miejskiej złożył ślubowanie
i zasiadł w gronie radnych.
Jednak tajemnicą poliszynela
jest, że prezydent Łukasz
Borowiak nadal widzi go na
miejscu swojego drugiego
zastępcy. Pierwszy zastępca,
Adam Mytych, również wybrany do rady zrezygnował
z mandatu - na jego miejsce

Wiesław Szczepański,
radny SLD Lewica Razem
w Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, został
wybrany nowym przewodniczącym Sejmiku. Zdobył
38 na 39 głosów radnych.
To skutek wejścia SLD do
koalicji PSL-KO.

weszła radna Lidia Baksalary.
-Otrzymałem propozycję
dalszej współpracy od pana
prezydenta - przyznał Piotr
Jóźwiak. Jak zapewnił traktuje ją bardzo poważnie, choć
postanowił dać sobie jeszcze
kilka dni na odpowiedź. -Muszę porozmawiać z żoną i

kolegami z klubu - powiedział
- ale jesteśmy po bardzo dobrej
rozmowie z prezydentem, myślę że wszystko rozstrzygnie
się w przyszłym tygodniu.
Gdyby Jóźwiak przyjął propozycję i zrezygnował z mandatu, na jego miejsce do rady
wejdzie Stefania Ratajczak.

Tuż przed sesją Sejmiku przedstawiciele tworzącej koalicję
partii przekazali informację,
o przystąpieniu do niej Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Lewica ma w Sejmiku trzy
mandaty - jeden z nich zdobył
w wyborach Wiesław Szczepański, przewodniczący SLD
w Wielkopolsce. Właśnie jego
szef klubu SLD Lewica Razem
Tadeusz Tomaszewski zgłosił
jako kandydata na przewodniczącego. W tajnym głosowaniu

Prąd dla Leszna o wiele droższy
W przyszłym roku samorząd Leszna może zapłacić
za energię elektryczną o
wiele więcej niż płaci obecnie – tak wynika z ofert
złożonych w przetargu na
zakup prądu. -Ceny są wyższe o ponad 60 procent –
przyznaje Maciej Dziamski,
Sekretarz Miasta Leszna
Samorząd Leszna już od
kilku lat kupuje energię
elektryczną w ramach tak
zwanej „grupy zakupowej”,
w sk ład której wchodzi
kilkadziesiąt podmiotów, w
tym także miejskie spółki,
takie jak MZO czy MPWiK,
oraz jednostki niezwiązane z
miejską administracją. Dotąd
zasada „duży może więcej”
się sprawdzała - w przetargach osiągano oszczędności.
Teraz jednak raczej nie uda
się uniknąć podwyżek, i
to znacznych. Tak wynika

ze wstępnej analizy ofert
złożonych w przetargu na
zakup energii na najbliższe
dwa lata.
-Oferty są dużo wyższe niż
zakładaliśmy - przyznaje Maciej Dziamski. Na zakup energii w całej grupie zaplanowano
ponad 14,5 miliona złotych.
-Zamówienie podzielono na
sześć części, najniższa cena

„

droższych ceny są nawet o 80
procent wyższe.
Nie wiadomo jeszcze, czy
urząd przystanie na te propozycje. -Trwają jeszcze analizy,
decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu - mówi Maciej Dziamski - możliwe, że
umowę podpiszemy nie na dwa
lata, tylko na rok w nadziei
obniżenia cen w przyszłości.

... nie uda się uniknąć podwyżek, i to
znacznych. Tak wynika ze wstępnej
analizy ofert złożonych w przetargu na
zakup energii na najbliższe dwa lata.
dla jednej z nich przekracza
szacunki o 60 procent, dla
innych sięga nawet 75 procent - mówi Sekretarz Miasta
Leszna. To ceny w najniższej
z trzech złożonych ofert - w

Prawdopodobnie też samorząd
będzie szukał oszczędności na
energii, jednak Sekretarz Miasta zapewnia, że nie ma mowy
na przykład o ograniczaniu
oświetlenia ulicznego.

zdobył on 38 głosów na 39 radnych, co oznacza, że poparli go
także radni PiS.
-O koalicji rozmawialiśmy
już od dwóch tygodni, ostateczne porozumienie zawarliśmy na pół godziny przed
sesją - powiedział Radiu Elka

zaraz po wyborze Szczepański - chcę jeszcze raz bardzo
podziękować moim wyborcom z regionu leszczyńskiego
i zapewnić, że jako przewodniczący będę starał się zabiegać o leszczyńskie sprawy w
województwie.

Machowiak zastąpi Rusieckiego
Najprawdopodobniej już 6
grudnia zostanie zaprzysiężona nowa radna Leszna.
To Adriana Machowiak,
która obejmie mandat po
Grzegorzu Rusieckim (KO),
wybranym na wicestarostę
Powiatu Leszczyńskiego.
Grzegorz Rusiecki, który w
ostatnich wyborach samorządowych był kandydatem
Koalicji Obywatelskiej na
prezydenta Leszna starał się
także o mandat radnego. Prezydentem nie został, ale zdobył
mandat otrzymując 1347 głosów - był to najlepszy wynik w
Lesznie. Jednak nie przyszedł
na inauguracyjną sesję Rady
Miejskiej, tego samego dnia
został wybrany na wicestarostę leszczyńskiego. Prawo
zabrania łączenia obu funkcji,
w związku z tym Rusiecki
zrezygnował z pracy w samorządzie miasta.

Kto stanął na czele rad?

Zamiast niego radną zostanie Adriana Machowiak
- działaczka leszczyńskiego
Komitetu Obrony Demokracji,
znana przede wszystkim jako
organizatorka protestów przeciwko działaniom PiS i rządu,
takich jak Czarny Marsz czy
pikiety pod leszczyńskim
sądem. W wyborach uzyskała
ona 89 głosów. -To kobieta o
wielkim sercu do działania,

mam nadzieję że będzie naszą
dużą podporą - chwali swoją
koleżankę Marek Wein, przewodniczący klubu Koalicji
Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Leszna.
Adriana Machowiak mandat
obejmie najprawdopodobniej
na najbliższej sesji, zaplanowanej na 6 grudnia.

Na Garnuszku

W siedmiu gminach powiatu leszczyńskiego odbyły
się sesje inaugurujące nową
kadencję. W trakcie obrad
radni oraz włodarze złożyli
przysięgę. Wybrano także
osoby, które będą przewodniczyć pracom rady.
W gminie Rydzyna przewodniczącym, podobnie jak w
poprzedniej kadencji, został
Roman Skiba, który był jedynym zgłoszonym kandydatem.
Na funkcje wiceprzewodniczących wybrano z kolei
Leszka Skrobałę i Marcina
Urbanowicza. Podczas obrad
ślubowanie złożył burmistrz
Kornel Malcherek, który w
wyborach nie miał żadnego
kontrkandydata.
W stosunku do poprzedniej
kadencji w radzie gminy Święciechowa zasiadło aż jedenastu
nowych rajców. Na przewodniczącego wybrano Jerzego
Machowiaka, a jego zastępczynią została Edyta Borowczak.
Trzecią kadencję gminą rządzić
będzie wójt Marek Lorych.
Radzie Miejskiej Gminy
Osieczna nadal przewodniczyć będzie Roman Lewicki,
który sprawuje tę funkcję od
dwunastu lat. Był jedynym
kandydatem i uzyskał pełne po-

parcie radnych. Na funkcje wiceprzewodniczących wybrani
zostali Mirosław Forszpaniak
i Krystyna Krajewska. Czwartą
kadencję gminą będzie władać
Stanisław Glapiak.
Przewodniczącym Rady
Gminy Włoszakowice został
Kazimierz Kurpisz, który w
tajnym głosowaniu pokonał
Marka Wąsowicza jednym
głosem (8 do 7). Pokonany uzyskał jednak pełne poparcie w
głosowaniu na wiceprzewodniczącego rady. Przypomnijmy,
że po 28 latach sprawowania
funkcji wójta z urzędem pożegnał się Stanisław Waligóra,
który nie przyszedł na inauguracyjną sesję. Jego następcą

został Robert Kasperczak,
były wicektóry nie przyszedł
na inauguracyjną sesję. Jego
następcą został Robert Kasperczak, były wicestarosta
leszczyński.
Pewna epoka zakończyła
się także w gminie Krzemieniewo. Po 28 latach rządzenia
gminą, wójt Andrzej Pietrula
zdecydował, że nie będzie już
ubiegał się o reelekcję. Wybory wygrał Radosław Sobecki,
który w poprzedniej kadencji
był zastępcą Pietruli. Radzie
gminy przewodniczyć będzie
Mirosław Krysztofiak, a na wiceprzewodniczącego wybrano
Tomasza Adamczaka.
Zmiana nastąpiła również w

gminie Lipno, gdzie na stanowisku wójta Łukasz Litka zastąpił Jacka Karmińskiego. Na
przewodniczącą rady wybrano
Joanne Płonkę, która uzyskała dziesięć głosów poparcia.
Pięcioro rajców opowiedziało
się za kandydaturą Jacka Pawłowskiego. Funkcję wiceprzewodniczącego będzie pełnił
Bartosz Zięba.
Z kolei na przewodniczącą
Rady Gminy Wijewo wybrano
Marię Rąk, a jej zastępcą został Edward Nyczko. Na czele
gminy od 2015 roku stoi Mieczysław Drożdżyński, który
w ostatnich wyborach pokonał
128 głosami Radosława Zamiatałę.

m Śmigiel
Burmistrz Małgorzata Adamczak, na zaproszenie właścicielki Anny Wróblewskiej,
24 listopada br. uczestniczyła
w otwarciu pierwszej w gminie garncarni połączonej z
kawiarnią „Na Garnuszku”.
Lokal znajduje się w Śmiglu,
a w swojej ofercie posiada
warsztaty ceramiczne, kawiarenkę z domowymi wypieka-

mi oraz sklepik z rękodziełem.
Właścicielka zadbała o każdy
szczegół wystroju, by jak
mówi, „było domowo, miło i
przytulnie”.
W garncarni powstał gliniany wiatrak, który Anna Wróblewska przekazała burmistrz
Małgorzacie Adamczak do
kolekcji, w ramach prowadzonej przez gminę zbiórki
„By legenda stała się faktem,
zbierzmy 99 wiatraków”.
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Parlament Europejski za Wspólną Polityką Rolną
niu wspólnego stanowiska.”
Dopiero bowiem, gdy Rada
Europejska uzgodni swoje stanowisko, mogą się zacząć negocjacje z PE. Parlament musi
bowiem wyrazić ostateczną
zgodę co do kształtu nowej
siedmioletniej perspektywy
budżetowej UE.

Europosłowie przyjęli rezolucję, w której potwierdzili
wcześniejsze stanowisko co
do kształtu przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych
Unii Europejskiej. Zgłosili
„jedność i gotowość” do
prowadzenia negocjacji z
państwami członkowskimi.
Jednocześnie podkreślili,
że przedstawiona w maju
przez Komisję Europejską propozycja jest zbyt
oszczędna.
Negocjacje nad kształtem
unijnego finansowania na lata
2021-2027 wchodzą w coraz
poważniejszą fazę. Parlament
Europejski chce wykorzystać
swoją pozycję w negocjacjach,
aby upomnieć się m.in. o politykę spójności oraz Wspólną
Politykę Rolną (WPR).
W obu tych politykach KE
proponuje cięcia, których przyczyną jest dziura w budżecie
wywołana wyjściem Wielkiej
Brytanii z UE oraz konieczność przesunięcia części środków na tzw. nowe wyzwania,

czyli m.in. bezpieczeństwo i
politykę migracyjną. PE woli,
aby braki w budżecie wypełnić zwiększonymi składkami
państw członkowskich, najlepiej w wysokości 1,3 proc.
dochodu narodowego brutto.
Obaw y o uruchomienie
nowych programów
Europosłowie liczą, że negocjacje uda się zakończyć przed
zaplanowanymi na maj 2019 r.

wyborami europejskimi. Obawiają się bowiem – jak to napisano w rezolucji – „poważnych
komplikacji z uruchomieniem
nowych programów z powodu
późnego przyjęcia ram finansowych, jak to miało miejsce
w przeszłości.” O stabilność
unijnych programów martwi
się także Komisja Europejska
w osobnym dokumencie przyjętym w lutym.
Propozycję KE z maja po-

P.E. za obniżeniem roamingu
Parlament Europejski przegłosował pakiet telekomunikacyjny ograniczający ceny
połączeń w UE. Dodatkowo
znalazły się tam zapisy
wspomagające rozwój
superszybkiej sieci 5G oraz
systemu połączeń alarmowych do roku 2020.
Dzięki nowym przepisom po
raz kolejny spadną ceny połączeń w roamingu w państwach
członkowskich UE oraz tych
należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dzięki inicjatywie „Roam
Like at Home” dodatkowe
opłaty za połączenia wykonywane zagranicą zostały w 2017
r. zniesione. Teraz PE wziął na
celownik opłaty za połączenia
wykonywane w kraju, ale do
zagranicznego abonenta.
PE chce, aby w tym przypadku maksymalna cena 1
minuty rozmowy komórkowej
wynosiła 19 eurocentów (ok.
1 zł), zaś wysłanie SMS-a
kosztowało maksymalnie 6
eurocentów (ok. 32 groszy).
„Koniec z wysokimi opłatami
za połączenia międzynarodowe w całej UE” – obwieściła
na Twitterze tuż po głosowaniu

pracująca nad tymi przepisami europosłanka Róża Thun
(EPL, PO).
Twitter: Róża Thun
Za nowym pakietem telekomunikacyjnym zagłosowało
584 europosłów, przeciw było
42, zaś 50 wstrzymało się od
głosu.
Lepsza ochrona smartfonów i szybsze 5G
W nowym pakiecie znalazły
się także zapisy zobowiązujące
dostawców usług do lepszej
ochrony użytkowników smartfonów, a przede wszystkim do
skuteczniejszego szyfrowania
komunikatorów takich jak
WhatsApp czy Skype. Wprowadzono ponadto prawo do
zachowania numeru telefonu
przez okres do 1 miesiąca po
rozwiązaniu umowy oraz prawo do zwrotu niewykorzystanego przedpłaconego kredytu
po rozwiązaniu umowy, a także prawo do odszkodowania w
przypadku opóźnienia lub nadużycia przy zmianie numeru.
Państwa członkowskie muszą także przyspieszyć prace
nad rozwojem sieci 5G i ułatwić operatorom działania w

tym kierunku. Chodzi przede
wszystkim o udostępnienie
spektrum radiowego odpowiedniego dla 5G od 2020
r., aby osiągnąć cel „Mapy
drogowej UE dla 5G„, jakim
jest posiadanie sieci 5G w
co najmniej jednym dużym
mieście w każdym państwie
UE do 2020 r.
PE zobowiązał także państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w rozwój
specjalnych sieci alarmowych,
które w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych ostrzegą
za pomocą SMS lub aplikacji mobilnych mieszkańców
danego terytorium. Państwa
członkowskie będą miały na
wprowadzenie systemu 42
miesiące od wejścia dyrektywy w życie.
Pakiet telekomunikacyjny musi jeszcze zatwierdzić
Rada Europejska. Jeśli to
zrobi, dyrektywa wejdzie w
życie 15 maja 2019 r. Stawki
roamingowe spadną od razu,
zaś państwa członkowskie
będą miały 2 lata na wdrożenie
reszty zapisów, z wyjątkiem
tych o sieci alarmowej, na
które będzie więcej czasu.

EurActiv.pl

słowie do PE uznali jedynie
za „punt wyjścia do dalszych
negocjacji”, a jej kształt ich
zdaniem „nie pozwoli UE
wywiązać się ze swoich zobowiązań politycznych i reagować na ważne wyzwania w
przyszłości.”
W dokumencie wyrażono
także ubolewanie z powodu
tego, że „państwa członkowskie nie poczyniły znaczących postępów w poszukiwa-

Lista priorytetów PE
Parlament Europejski przyjął
także w ramach rezolucji listę
swoich priorytetów na negocjacje ws. WRF na lata 2021-2027.
Europosłowie chcą przede
wszystkim: utrzymania finansowania długoletniej polityki
spójności i polityki rolnej na
obecnym poziomie z uwzględnieniem inflacji; wzmocnienia
europejskiego strategicznego
planu inwestycyjnego (tzw.
Planu Junckera); zwiększenia
finansowania infrastruktury
transportowej oraz małych
i średnich przedsiębiorstw
(MŚP); podwojenia środków
na walkę z bezrobociem wśród
młodzieży oraz potrojenia
środków na program Erasmus+

czy ustanowienia budżetu programu badawczego „Horyzont
Europa” na poziomie 120 mld
euro, podczas gdy KE proponuje 85 mld.
Europosłowie oczekują też
uproszczenia systemu źródeł
dochodów UE (tzw. zasobów własnych). Miałyby one
pochodzić z systemu handlu
uprawnieniami do emisji, nowego podatku od plastiku oraz
podatku od osób prawnych (w
tym opodatkowania dużych
przedsiębiorstw w sektorze
cyfrowym).
Jednocześnie nowy, prostszy
system powinien – zdaniem
PE – znacząco zmniejszyć
bezpośrednie wkłady państw
członkowskich opartych na
dochodzie narodowym brutto
oraz zagwarantować odpowiednie finansowanie wydatków UE w ramach nowych
ra m finansowych. PE poparł
również zniesienie wszystkich
rabatów i innych mechanizmów korygujących.
Autor: Euractiv

Komitet Regionów przeciwny
cięciom budżetu
Komitet Regionów Unii
Europejskiej jest przeciwny
cięciom budżetu w takich
obszarach, jak polityka
spójności i rozwój obszarów
wiejskich. Popiera postulat
Parlamentu Europejskiego,
by zwiększyć budżet UE na
lata 2021-2027.
Zasiadający w Komitecie Regionów samorządowcy z zadowoleniem przyjęli stanowisko
Parlamentu Europejskiego w
sprawie wieloletniego budżetu
UE na lata 2021-2027.
Bez cięć dla Polityki Spójności
i Wspólnej Polityki Rolnej
To stanowisko zakłada zwiększenie budżetu (do poziomu
1,3 proc. dochodu narodowego
krajów członkowskich) oraz
utrzymanie dotychczasowej
rangi i skali polityki spójności
oraz Wspólnej Polityki Rolnej.
Określa też nowe sposoby finansowania unijnych inwestycji. Poparcie Komitetu Regionów zwiększa szanse na to, że
te propozycje zostaną przyjęte

(muszą je bowiem jednomyślnie zaakceptować wszystkie
państwa członkowskie).
„Głosowanie Parlamentu
Europejskiego jest dobrą wiadomością dla regionów, miast i
wszystkich obywateli, dlatego
niezwykle ważne jest, aby
Parlament dołożył wszelkich
starań, aby zapewnić UE odpowiednie środki, aby sprostać
wyzwaniom kolejnej dekady”
– powiedział przewodniczący
Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz.
Po przedstawieniu wniosków Komisji Europejskiej
dotyczących budżetu UE na
lata 2021-2027,przedstawiciele Komitetu Regionów zintensyfikowali współpracę ze
sprawozdawcami parlamentu,
aby zapewnić uwzględnienie
głosu lokalnych społeczności
europejskich w decyzjach
dotyczących przyszłości UE.
Komitet walczy o to, by
nie doszło do proponowanych
przez KE cięć w kluczowych
politykach, takich jak spójność
i rozwój obszarów wiejskich.

Jednocześnie lokalni liderzy
pracują nad poprawą wpływu
UE na takie obszary, jak innowacje, walka ze zmianami
klimatu, transformacja energetyczna i integracja migrantów,
poprzez zwiększenie zaangażowania lokalnych podmiotów i wspieranie lokalnych
inicjatyw.
„Zaprezentowane stanowisko Parlamentu Europejskiego
ma kluczowe znaczenie i jest
dobrym głosem w trwającej
dyskusji na temat przyszłości
Unii Europejskiej” – ocenił
Marek Woźniak, przewodniczący polskiej delegacji w KR.
„Realizacja wspólnych celów i polityk UE będzie
możliwa tylko dzięki mądrym
i przemyślanym decyzjom,
które muszą zostać podjęte
jak najszybciej. Pozwoli to
na zapewnienie stabilnych
i elastycznych ram finansowania umożliwiających
osiąganie trwałych efektów
rozwojowych” – dodał Marek
Woźniak
EurActiv.pl

Inwestycje i bezpieczeństwo Unii Europejskiej
Parlament Europejski,
Rada i Komisja osiągnęły
porozumienie polityczne w
sprawie unijnych ram monitorowania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
Uzgodniony pakiet umożliwi UE i państwom członkowskim odpowiednie środki ochrony ich interesów, a
jednocześnie zagwarantuje,
że Unia Europejska pozostanie jednym z najbardziej
otwartych na inwestycje
miejsc na świecie.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker
powiedział: - Europa musi zawsze bronić swoich strategicznych interesów i właśnie w tym
pomogą nam te nowe ramy.
To też mam na myśli, kiedy
mówię, że nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego
handlu. Potrzebujemy kontroli
nad zakupami zagranicznych
przedsiębiorstw, które dotyczą strategicznych aktywów

Europy. Wyrażam uznanie dla
Parlamentu Europejskiego i
rządów państw członkowskich
za tak szybkie osiągnięcie tego
porozumienia.
Komisarz ds. handlu Cecilia
Malmström stwierdziła: - Jest
to ważny etap tego procesu,
który rozpoczęliśmy zaledwie rok temu i który ma na
celu ochronę k rytycznych
technologii i infrastruktury w
Europie. Pokazuje on gotowość
Europy do reagowania na pilne
żądanie obywateli i zainteresowanych stron. W coraz
mocniej wzajemnie połączonym i współzależnym świecie
potrzebujemy odpowiednich
środków, by chronić nasze
zbiorowe bezpieczeństwo i
jednocześnie zachować otwartość Europy na biznes. Liczę na
to, że Parlament Europejski i
państwa członkowskie szybko
zatwierdzą uzgodnione dziś
mechanizmy monitorowania
inwestycji.
Otwartość na bezpośrednie

inwestycje zagraniczne jest
zapisana w unijnych traktatach. Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne pobudzają wzrost
gospoda rczy, innowacje i
zatrudnienie. W niektórych
przypadkach inwestorzy zagraniczni mogą jednak dążyć
do nabycia strategicznych
aktywów, które umożliwią
im kontrolowanie europejskich przedsiębiorstw, których
działalność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i
porządku publicznego w UE
i państwach członkowskich,
lub które umożliwią im wywieranie wpływu na takie
przedsiębiorstwa.
Poniżej wymieniono główne
elementy nowych europejskich
ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.Utworzony zostanie mechanizm współpracy,
w ramach którego państwa
członkowskie i Komisja będą
mogły wymieniać informacje
i zgłaszać konkretne problemy.

-Komisja będzie mogła wydawać opinie w sprawach
dotyczących kilku państw
członkowskich lub gdy dana
inwestycja może mieć wpływ
na projekt lub program leżący
w interesie całej UE, taki jak
„Horyzont 2020” czy Galileo.
-Wspierana będzie międzynarodowa współpraca w
zakresie strategii monitorowania inwestycji, m.in. poprzez
wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i informacji
dotyczących trendów inwestycyjnych.
-Potwierdzone zostanie, że
interesy bezpieczeństwa narodowego pozostają w zakresie
odpowiedzialności państw
cz łon kowsk ich. Pa ń st wa
członkowskie nadal będą mogły decydować o zachowaniu
już istniejących mechanizmów
monitorowania, wprowadzaniu
nowych lub niewprowadzaniu
żadnych takich krajowych
mechanizmów (obecnie tego
rodzaju mechanizmy posiada

14 państw członkowskich).
-Państwa członkowskie zachowają ostatnie słowo w
kwestii, czy dana transakcja
może dojść do skutku na ich
terytorium.
- Uwzględniana będzie konieczność działania w ramach krótkich, przyjaznych
dla przedsiębiorstw terminów
oraz przy przestrzeganiu rygorystycznych wymogów dotyczących poufności.]
Propozycja dotycząca ustanowienia europejskich ram
monitorowania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w
Unii Europejskiej wpisuje
się w dążenie Komisji do
stworzenia Europy, która zapewnia ochronę swoim przedsiębiorstwom, pracownikom i
obywatelom.
Kontekst i dalsze kroki
14 września 2017 r. Komisja
zaproponowała ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inicja-

tywa ta stanowi część pakietu
dotyczącego handlu, który
przewodniczący Jean-Claude
Juncker zapowiedział w swoim
orędziu o stanie Unii. 10 lipca
2018 r. Komisja rozpoczęła
trójstronne rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą,
a dzisiejszy wynik stanowi
zamknięcie tego procesu. Oba
te organy ustawodawcze muszą
jeszcze potwierdzić to porozumienie i dać zielone światło dla
wniosku ustawodawczego, aby
mógł on wejść w życie.
Równolegle do zaproponowanego wniosku Komisja
przeprowadza dogłębną analizę przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych
dokonywanych w UE. Razem
z państwami członkowskimi
Komisja powołała grupę koordynacyjną, która wspiera ją
w określeniu wspólnych strategicznych trudności i rozwiązań
w obszarze bezpośrednich
inwestycji zagranicznych.
Komisja Europejska
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80 zarzutów dla b. naczelnik promocji
m Bydgoszcz
Wydział Zamiejscowy CBA
w Bydgoszczy prowadzi
śledztwo dotyczące wyłudzania, na podstawie fikcyjnych faktur, pieniędzy z
Urzędu Miasta Inowrocław.
W proceder trwający w latach
2015-2017 byli zaangażowani
pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej urzędu i prywatni
przedsiębiorcy. Śledztwo jest
prowadzone pod nadzorem

Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz- Południe. Cała sprawa
rozpoczęła się równo rok temu,
11 października 2017 r. kontrolą, a w jej efekcie zawiadomieniem CBA do prokuratury
i zabezpieczeniem procesowo
dowodów.
Teraz zarzuty usłyszała była
naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej Urzędu Miasta
Inowrocławia – Agnieszka
Ch. Urzędniczka pełniła także
funkcję rzecznika prasowego
Prezydenta Miasta Inowro-

cławia. Przedstawiono jej 80
zarzutów związanych z wyłudzeniem pieniędzy na łączną
kwotę 253 tys. złotych.
Jak wskazują ustalenia bydgoskich agentów CBA, w tym
procederze w celu ukrycia
wyłudzenia posługiwano się
fałszywymi fakturami, którymi tuszowano zabór mienia.
Poświadczające nieprawdę
faktury opisywano jako prawdziwe, potwierdzając wykonanie fikcyjnych prac, celem
wypłaty pieniędzy za rzekomo
wykonane usługi lub celem

Wyłudzenia z ARiMR
m Poznań
06.11.2018 Kolejny wątek śledztwa wyłudzeń z
ARiMR. Zatrzymania. To
już łącznie 10 osób. Straty
Skarbu Państwa opiewają
na blisko 5,5 mln złotych
Kolejny wątek śledztwa wyłudzeń z ARiMR. Zatrzymania.
To już łącznie 10 osób. Straty
Skarbu Państwa opiewają na
blisko 5,5 mln złotych
Funkcjonariusze Delegatury
CBA w Poznaniu, zatrzymali
kolejne 7 osób w śledztwie
dotyczącym wyłudzenia środków unijnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Kwota wręczonych
korzyści, to co najmniej 73 tys.
złotych.
Zatrzymane osoby wręczały
korzyści majątkowe w kwocie

co najmniej 73 tys. zł oraz
obiecały udzielić korzyści majątkowe dwóm pracownikom
Biura Wsparcia Inwestycyjnego Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu.
Pracownicy Agencji w zamian
za otrzymane łapówki obiecali
pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na działania
inwestycyjne „Modernizacja
gospodarstw rolnych” oraz
„Premie do młodych rolników” objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
na lata 2007 – 2013 oraz 2014
– 2020.
W sprawie zebrano obszerny materiał dowodowy.
Ustalenia CBA wskazują, że
mogło dojść do szeregu przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych

Łapówka – zatrzymany na
gorącym uczynku. Ustawiał
przetarg w Dolnośląskim
Centrum Chorób Płuc
Agenci CBA z Warszawy
i Wrocławia zatrzymali na
gorącym uczynku przyjęcia łapówki pracownika z
Dol noś ląsk iego Cent r um
Chorób Płuc we Wrocławiu.
Zatrzymanie to efekt operacji
specjalnej tzw. kombinacji
operacyjnej CBA.
Fu n kcjon a r iu sz e C BA
wkroczyli do akcji w chwilę
po tym, jak mężczyzna w
jednej z bram kamienicy

nieopodal szpitala wziął łapówkę - 8 tys. zł w gotówce.
Po chwili był już w rękach
agentów Biura. Mężczyzna
nie spodziewał się takiego
obrotu sprawy i zdecydowanego działania funkcjonariuszy CBA.
Jak ustalili prowadzący
sprawę i operację agenci CBA
za te pieniądze zatrzymany
specjalista ds. przeciwpożarowych z Dolnośląskiego
Centrum Chorób Płuc tak
ukierunkowywał przebieg
postepowania przetargowego,
aby wygrała je konkretna firma. Zamówienie dotyczyło
robót budowlanych o wartości
ok. 100 tys. zł

a także nadużyć uprawnień
funkcjonariusza publicznego.
Już wcześniej CBA zatrzymało dwóch pracowników
ARiMR a także właściciela
prywatnego ośrodka doradztwa rolniczego. W zamian
za łapówki doprowadzili do
uzyskania przez rolników
pomocy finansowej. W toku
śledztwa ustalono, że pracownicy agencji rolnej angażowali się w opracowanie i
skompletowanie wymaganej
dokumentacji składanej przez
rolników. W konsekwencji
czuwali nad pozytywnym
rozpatrzeniem wniosków, zaś
doradca rolniczy „załatwiał”
wnioskodawcom zaświadczenia o odbyciu szkolenia, celem
zwiększenia szans otrzymania
dofinansowania.
Gabinet Szefa
Centralne Biuro Antykorupcyjne

16 października 2018 r.
funkcjonariusze Wydziału
Postępowań Kontrolnych
Delegatury Centralnego
Biura Antykorupcyjnego
w Białymstoku rozpoczęli
kontrolę na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie.
Kontrola dotyczy procedur
podejmowania i realizacji decyzji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w projekcie „E-administracja
warunkiem rozwoju Polski.
Wzrost kon kurencyjności
przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów
administracji publicznej” .
Projekt był realizowany w
latach 2009-2012.

P rojek t m ia ł ust a l ić i
wdrożyć standardy jednolitych i prostych procesów w
administracji publicznej na
wszystkich szczeblach - zarówno samorządowym jak
i państwowym. Procedury
powstałe w wyniku projektu miały usprawnić pracę
urzędników, poprawić jakość
obsługi interesantów, a także
pomóc polskim firmom informatycznym i doradczym
realizującym prace dla administracji publicznej (m.in.
przez dostarczenie wiedzy o
działaniu instytucji publicznych). Głównym beneficjentem programu był Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski. W ramach projektu z tą instytucją
i innymi polskimi uczelniami
współpracować m ia ło 14
urzędów miast, 8 urzędów
marszałkowskich i 8 urzędów

m Lublin
Delegatura CBA w Lublinie
przeprowadziła kontrolę
wybranych procedur związanych z realizacją przez
Zarząd Dróg i Mostów w
Lublinie zadania „Zaprojektowanie i Budowa Systemu
Zarządzania Ruchem w
Lublinie realizowanego w
ramach projektu „Zintegrowany System Miejskiego
Transportu Publicznego w
Lublinie”. Projekt ten był
współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013.
W wyniku kontroli agenci CBA
ustalili, że w grudniu 2015 roku
przedstawiciele Zarządu Dróg
i Mostów w Lublinie dokonali
odbioru końcowego przedmiotu

cia korzyści majątkowych.
Śledztwo nadal jest w toku,
niewykluczone poszerzenie
listy zarzutów. Kolejne osoby
mogą uzyskać status podejrzanego.
Badane są nowe wątki związane z ewentualnym przywłaszczeniem przez urzędników składników majątkowych
inowrocławskiego ratusza,
takich jak sprzęt biurowy,
czy nagród rzeczowych, które
powinny trafić do młodych
mieszkańców Inowrocławia.

Piotr Kaczorek, CBA

Ustalenia CBA wskazują,
że mężczyzna powoływał się
na wpływy, oferował załatwienie niezbędnych ekspertyz
zewnętrznych i za łapówkę
przekazywał informacje z
przetargu, podpowiadał co
ma się znaleźć w ofercie aby
wyeliminować konkurencję.
Zgromadzone materiały
trafią teraz do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we
Wrocławiu, gdzie zatrzymany
przez CBA usłyszy zarzuty
korupcyjne.
Czynności trwają, a sprawa
jest rozwojowa, badane będą
kolejne wątki.

Piotr Kaczorek, CBA

wojewódzkich. Koszt całego
przedsięwzięcia wynosił 12
mln zł, które pochodziły z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Celem kontroli CBA jest
sprawdzenie zgodności z przepisami prawa decyzji podejmowanych przez Uniwersytet
m.in. w związku z dwoma
k luczowym i przet a rga m i
ograniczonymi: na „Usługi
badawcze w zakresie opisu
organizacji” z wybraną ofertą
na kwotę ok. 6,6 mln z oraz
„Dostawę stacji badawczych
wyposażonych w wysokospecjalizowane oprogramowanie”
z wybraną ofertą na kwotę 3,3
mln zł.
Przewidywany termin zakończenia kontroli to 16 stycznia 2019 r.
Wydział komunikacji Społecznej CBA

zamówienia - systemu zarządzania ruchem w Lublinie, mimo że
system nie działał prawidłowo.
Potwierdziły to testy efektywności i prawidłowości dostrojenia
systemu dokonane przez zespół
specjalistów. Nie dawały one
także możliwości odbioru w
bliskiej perspektywie.
Ponieważ zamówienie nie zostało zrealizowane w ustalonym
terminie, powinny zostać naliczone stosowne kary umowne
za każdy dzień zwłoki. Tak się
jednak nie stało - nie naliczono
kary umownej, która mogła wynieść nawet ok.1,5 mln zł.
Delegatura CBA skierowała
do Prokuratury Okręgowej w
Lublinie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa – poświadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnień/niedopełnienia

obowiązków i działania na
szkodę interesu publicznego.
CBA skierowało jednocześnie
do PARP informację o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Na podstawie ustaleń CBA,
Prokuratura Rejonowa Lublin
Południe wszczęła pod koniec
października br. śledztwo w
sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień
przez funkcjonariuszy publicznych – osoby odpowiedzialne
w Zarządzie Dróg i Mostów za
realizację inwestycji.
Śledztwo dotyczy także zaniechania naliczenia kary umownej
z tytułu niewykonania zadania
w przewidzianym terminie oraz
poświadczeniu nieprawdy w
dokumentach dotyczących odbioru częściowego i końcowego
z grudnia 2015 roku.
Piotr Kaczorek , CBA

Zatrzymani oficer i biznesmeni
m Warszawa

Kontrola CBA na Uniwersytecie
m Białystok

zaangażowani przedsiębiorcy z
różnych branż: hotelarka, która
miała dostarczać catering na
imprezy na wydarzenia kulturalne; fryzjerka, która fikcyjnie
roznosiła ulotki, czy elektryk na
niby naprawiający instalacje.
W sumie w śledztwie 16
osobom - 4 urzędnikom i 12
przedsiębiorcom - przedstawiono 187 zarzutów oszustwa
i posługiwania się fałszywymi
lub poświadczającymi nieprawdę fakturami, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia
obowiązków w celu osiągnie-

Kontrola systemu zarządzania

Łapówkarz zatrzymany
m Wrocław

przedłożenia w kasie urzędu,
aby rozliczyć wcześniej pobraną i wyłudzoną zaliczkę
gotówkową. Początkowo w
celu zagarnięcia mienia posługiwano się fałszywymi
fakturami, a w miarę upływu
czasu wchodzono w porozumienie z przedsiębiorcami z
Inowrocławia i okolic, którzy
za udział w nielegalnych zyskach godzili się wystawiać
fikcyjne faktury i rachunki za
niewykonane usługi i dostawy
na rzecz Urzędu Miasta Inowrocławia. W proceder byli

Dodajemy, że śledztwo jest
prowadzone przez CBA pod
nadzorem Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej
w Warszawie na podstawie
ustaleń Służby Kontrwywiadu
Wojskowego (SKW).
Zarobili 13 mln zł na przepłaconych dostawach elektroniki
do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
Warszawska Delegatura CBA
prowadzi w sprawie działania
na szkodę Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia
(WITU) w Zielonce. Ustalenia
CBA wskazują, że grupa osób
działająca w porozumieniu,
wśród nich starszy oficer –
kierownik jednego z zakładów
instytutu, miała doprowadzić do
niekorzystnego rozporządzenia

mieniem znacznej wartości
W ramach śledztwa ustalono,
że oficer działając wspólnie i w
porozumieniu z innymi osobami
mógł stworzyć „łańcuch” firm,
które realizowały, w ramach
zamówień publicznych, dostawy elementów niezbędnych do
produkcji oraz serwisowania
systemu szkolenia strzeleckiego
„Śnieżnik” za cenę kilkunastokrotnie przewyższającą ich faktyczną wartość, wprowadzając
w błąd przedstawicieli WITU.
Śledczy szacują wstępnie, że w
wyniku ujawnionego procederu
w latach 2010-2018 wojskowy
instytut mógł stracić 13 mln zł.
Agenci CBA zatrzymali dziś
w Szczecinie podpułkownika,
a w Warszawie i okolicach trzy
inne osoby uwikłane w proceder
- właścicieli firm tworzących
„łańcuch”, dostarczających elementy do systemu „Śnieżnik”.

Zatrzymany przez CBA kierownik instytutu odpowiadał
w WITU m.in. za zamówienia
publiczne związane z zakupem
elementów (podzespołów) do
systemu „Śnieżnik”.
Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsca pracy oficera w
Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Zatrzymani zostaną przewiezieni do
Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.
„Śnieżnik” to system służący
do szkolenia żołnierzy na stanowiskach ogniowych, do oceny
celowania z broni strzeleckiej
- do prowadzenia treningów na
strzelnicach, na polu walki lub w
pomieszczeniach. Jest stosowany
także do szkolenia strzelców
śmigłowców, strzelców wyborowych czy obsługi moździerzy.
Piotr Kaczorek, CBA

Zatrzymany dyrektor promocji
m Warszawa
Delegatura CBA w Warszawie prowadzi śledztwo
dotyczące nieprawidłowości
w działalności żyrardowskiego ratusza
Zatrzymany dyrektor promocji
i b. rzecznik żyrardowskiego
ratusza. Wyprowadzone 350
tys. zł na telewizję samorządową Agenci CBA zatrzymali w Żyrardowie Dyrektora
Wydziału Promocji Urzędu
Miasta Żyrardowa oraz w Warszawie - byłą rzecznik prasową
tego urzędu.
Ustalenia CBA wskazują, że z Centrum Kultury i
Wydziału Promocji Urzędu
Miasta Żyrardowa wyprowadzono publiczne pieniądze –
ok. 350 tys. zł na rzecz firmy
zewnętrznej należącej do byłej

rzecznik prasowej prezydenta,
mającej realizować samorządową Telewizję Żyrardowską
(TVŻ). Jej firma wybrana z
pominięciem prawa zamówień
publicznych, oprócz kilkunastotysięcznego miesięcznego
wynagrodzenia, uzyskała też
bezpłatnie od miasta wyremontowany lokal na redakcję,
pracownika opłacanego przez
Centrum Kultury, zakupiono
dla niej specjalnie m.in. sprzęt
informatyczny, oprogramowanie, kamerę.
Zatrzymana przez CBA
dwójka usłyszała zarzuty w
Prokuraturze Okręgowej w
Ostrowie Wielkopolskim.
Tymczasowo aresztowanemu prezydentowi Żyrardowa
także przedstawiono nowe,
uzupełnione o ten wątek zarzuty.
Już wcześniej, w lipcu br.,

w tym śledztwie agenci z Delegatury CBA w Warszawie
zatrzymali Prezydenta Miasta
Żyrardowa oraz dwóch przedsiębiorców z województwa
zachodniopomorskiego, z Rewala i Gryfic. Watek ten dotyczył przekroczenia uprawnień
przez prezydenta, ustawiania
przetargów na ponad 1,5 mln
zł na sprzedaż nieruchomości
gminnych w Rewalu. Na gruntach tych, blisko nadmorskiej
plaży, znajdował się wcześniej
ośrodek wypoczynkowy miasta. Sąd Okręgowy w Kaliszu zastosował wtedy wobec
prezydenta Żyrardowa areszt
tymczasowy.
Śledztwo jest wielowątkowe. Czynności trwają, niewykluczone sa kolejne zatrzymania i powiększenie listy
zarzutów.

Piotr Kaczorek, CBA

Str. 16

METROPOLIA POZNAŃSKA

Folklor mają we krwi!
Światowy Przegląd Folkloru INTEGRACJE doczekał
się już osiemnastej edycji.
Po raz kolejny publiczność
mogła podziwiać tancerzy z
całego świata. W tym roku
koncert finałowy odbył
się w Swarzędzu. Festiwal
trwał aż dziewięć dni.
W festiwalu wzięło udział
sześć grup: ze Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii, Panamy, Kanady i Polski. Przegląd rozpoczął się koncertem w Nowym
Tomyślu, ale główny koncert
inauguracyjny odbył się w Poznaniu w Parku Wilsona. Przeszedł też kolorowy korowód
ulicą Półwiejską. Przez cały
festiwalowy tydzień artyści
odwiedzili Leszno, Wronki,
Damasławek, Wrześnię oraz
Luboń. Całość zakończyła
się koncertem finałowym w
Swarzędzu na rynku. Poza
tym w programie przewidziano wieczory narodowe oraz
turniej sportów tradycyjnych
– jednym słowem, moc ludowych atrakcji.
Tegoroczna edycja była wyjątkowa, gdyż organizatorzy
zainspirowani akcją Mam
folklor we krwi!, chcieli propagować oddawanie krwi.
W związku z tym festiwalowi towarzyszył krwiobus, w
którym każdy mógł oddać
krew. - Jesteśmy dumni, że
możemy propagować folklor i
równocześnie pomagać innym
– mówili pomysłodawcy akcji.
Organizatorzy postarali się,
by festiwalowe koncerty były
niesamowitym przeżyciem dla
publiczności i uczestników.
Podczas koncertu finałowego

3 grudnia 2018

W Wielkopolsce służby
wystartowały z akcją „Zima”
Pomoc osobom bezdomnym, ostrzeżenia przed
zabójczym działaniem
czadu i zabawą na dzikich lodowiskach to tylko
wybrane z zagadnień, które
wielkopolskie służby podejmą w ramach przygotowań
do nadchodzącej zimy. Pod
przewodnictwem wojewody
wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmanna odbyło się w
poniedziałek (19 listopada
br.) posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
Podczas posiedzenia służby
mundurowe potwierdziły gotowość do akcji „Zima”. Policja
na bieżąco monitoruje miejsca,
w których potencjalnie mogą
przebywać osoby bezdomne.

Podobne działania na terenie
nieruchomości kolejowych
podejmuje Straż Ochrony
Kolei. Patrole funkcjonariuszy
odbywają się we współpracy
z pracownikami opieki społecznej. Monitoringu placówek
udzielających tymczasowego
schronienia dokonuje Wydział
Polityki Społecznej WUW. Na
terenie województwa wielkopolskiego obecnie znajduje się
1564 miejsc dla bezdomnych.
- Obowiązkiem państwa jest
zadbać o osoby bezdomne w
taki sposób, aby uchronić je
przed możliwymi konsekwencjami, jakie niesie za sobą
okres zimowy. Nie byłoby to
również możliwe, gdyby nie
ścisła współpraca z samorządami. W związku z tym apeluję do samorządowców, aby

podobnie jak w ubiegłych latach, ze szczególną wrażliwością otoczyli wsparciem osoby
narażone na mróz - zwraca
się wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann.
Funkcjonariusze zaplanowali przeprowadzenie w trakcie okresu zimowego kampanii
informacyjnych. Policjanci
przestrzegać będą przed zagrożeniami wynikającymi z zabawy na dzikich lodowiskach.
Z kolei strażacy z Komendy
Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej podejmą działania profilaktyczne związane
z zagrożeniem zatrucia tlenkiem węgla. Jednostki już teraz dokonują przeglądu pojazdów i sprzętu, który może być
użyty na wypadek trudnych
warunków pogodowych.

997 przełączone do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego
prezentowane były najlepsze
punkty programu zespołów, a
do jego organizacji zbudowano kilka scen, wykorzystano
kilkadziesiąt reflektorów oraz
ponad sto mikrofonów. – Na
miejsce koncertu wybieramy
co roku inne miejsce, które
stanowi urokliwe tło do spektaklu składającego się z tańca,
śpiewu i muzyki – mówi Dariusz Majchrowicz, dyrektor
artystyczny festiwalu. - W
tym roku był to Swarzędz, w

którym od lat uwielbiamy występować, dzięki fantastycznej
atmosferze, którą budujemy
ze wspaniałą publicznością
- dodał.
Uczestnictwo we wszystkich
wydarzeniach było bezpłatne,
więc festiwal cieszył się sporym zainteresowaniem. Jego
organizatorem była Akademia
Wychowania Fizycznego w
Poznaniu.

Oprac. Michał Szott
Źródło / zdjęcia: materiały prasowe

I Wielkopolski Kongres Gospodarczy
w Poznaniu i w Pile

Od kwietnia do grudnia 2018
r. trwa w Polsce proces przełączania numeru alarmowego
997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W Wielkopolsce przełączanie numeru
alarmowego zakończyło się
21 listopada.
- Numer 997 nadal będzie
działał, zmieni się natomiast
miejsce odbioru zgłoszenia.
Dzięki temu, że informacja
od razu trafi do operatów numerów alarmowych w CPR,
możliwe będzie jednoczesne
powiadomienie o zdarzeniu
wszystkich właściwych służb
– zapowiada wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Przejęcie obsługi zgłoszeń

Marek Woźniak i Wojciech
Kruk – Przewodniczący WR
30, Prezydent Wielkopolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej,
których wystąpienia w Poznaniu zainaugurowały Kongres,
a także prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary – z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
oraz prof. dr hab. Józef Orczyk
– Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
Wszyscy prelegenci to osoby
odpowiedzialne za budowanie
regionalnych strategii rozwoju
oraz współpracę podmiotów
funkcjonujących w obrębie
lokalnych rynków. Tematyka
paneli odzwierciedlała realne
potrzeby zgłaszane przez wielkopolskich przedsiębiorców.
Wystąpienia i dyskusje zostały poświęcone korzyściom,
wyzwaniom i możliwościom
stojącym przed lokalnymi
firmami – między innymi w
zakresie rynku pracy, dostosowania modelu działania
do nowoczesnych trendów i

rozwiązań gospodarczych, a
także ekspansji zagranicznej
i inicjatyw subregionalnych.
W Poznaniu odbyły się trzy
panele. Pierwszy był poświęcony wyzwaniom, jakie stoją
przed rozwojem gospodarczym Wielkopolski. Wykład
wprowadzający pt. „Wielkopolska 4.0” wygłosił prof. dr
hab. inż. Wojciech Cellary.
Prelegenci panelu drugiego,
który zainaugurował wykład
prof. dr hab. Józefa Orczyka,
zajęli się analizą rynku pracy, a trzeciego - ekspansją i
obecnością wielkopolskich
przedsiębiorstw na rynkach
pozaregionalnych. W tej części
poznańskiego Kongresu wykład wprowadzający pt. „Kierunek: globalny biznes – szansa czy zagrożenie” wygłosił
prof. dr hab. Marian Gorynia z
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.
Oprac. red. Michał Szott
Info / foto: Biuro Prasowe
UMWW / WKG

z numeru alarmowego 997
przez operatorów Centrów
Powiadamiania Ratunkowego
spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych.
Dyspozytorzy z Policji będą
otrzymywali z CPR tylko
te zgłoszenia alarmowe, w
których zagrożone jest życie,
zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny. W związku z tym przełączenie
numeru alarmowego 997 do
CPR pozwoli na zmniejszenie
liczby zgłoszeń niezasadnych
lub fałszywych. Będzie to
miało pozytywny wpływ,
zarówno na czas, jak i na skuteczność udzielania pomocy
osobom, które rzeczywiście jej

potrzebują – komentuje Zbigniew Hoffmann. Odbieranie
zgłoszeń bezpośrednio przez
operatorów CPR pozwala na
jednoczesne i automatyczne
(za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb
właściwych ze względu na
rodzaj zdarzenia.
Średni czas mierzony od
momentu wybrania numeru
alarmowego 112 do odebrania
połączenia przez operatora
numerów alarmowych w CPR
mieści się w przedziale 10 do
13 sekund. Po przełączeniu
numeru alarmowego 997 do
CPR, czas oczekiwania na
połączenie będzie podobny.

Mecz podwyższonego ryzyka
Mecz podwyższonego ryzyka. Odbyło się posiedzenie
Wojewódzkiego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wojciech Kruk,
Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu,
zaprosili na I Wielkopolski
Kongres Gospodarczy, który odbył się w Sali Sesyjnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu oraz
w DPS Gabionen przy ul.
Strefowej 9 w Pomorskiej
SSE Podstrefie w Pile.
Organizatorem wydarzenia
był Samorząd Województwa
Wielkopolskiego wraz z Wielkopolską Radą Trzydziestu,
powołaną przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, w skład której weszli
przedstawiciele organizacji
gospodarczych z Wielkopolski.
I Wielkopolski Kongres
Gospodarczy to wydarzenie
zorganizowane z inicjatywy przedsiębiorców oraz dla
przedsiębiorców. Jego celem
była dyskusja na temat konkurencyjnego i innowacyjnego
rozwoju wielkopolskiej gospodarki, a także przygotowanie
praktycznych rekomendacji w
każdym z poruszonych obszarów tematycznych.
Uczestnicy Kongresu wzięli
udział w wykładach i panelach
dyskusyjnych, podczas których wystąpili doświadczeni
specjaliści, przedstawiciele
samorządu regionalnego, a
także grupa wiodących przedsiębiorców z regionu. Wśród
nich byli m.in. Marszałek

POWIATY-GMINY

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przewodniczył posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa
Imprez Masowych. Tematem
posiedzenia było omówienie
stanu bezpieczeństwa na meczach piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Miejskim
w Poznaniu.
Już 7 grudnia na stadionie przy ulicy Bułgarskiej

rozegrany zostanie mecz pomiędzy Lechem Poznań i
Śląskiem Wrocław zakwalifikowany jako spotkanie
„podwyższonego ryzyka”. O
przygotowaniach do spotkania, w kontekście wdrażania
„programu naprawczego”,
wojewódzki zespół rozmawiał
z przedstawicielem poznańskiego klubu. W rozmowach
uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych, którzy odnieśli się do
rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo na stadionie
przy ul. Bułgarskiej.
- Służby są przygotowane
do meczu. Będziemy obserwować przebieg zdarzeń,

ocenimy również, jak sprawdzają się rozwiązania, które
wypracowaliśmy w ramach
„programu naprawczego” w
celu poprawy bezpieczeństwa na stadionie przy ulicy
Bułgarskiej. Jestem dobrej
myśli, zarówno jeśli chodzi
o bezpieczeństwo, jak i o
wynik - mówił po posiedzeniu wojewoda Zbigniew
Hoffmann.
Spotkanie jest konsekwencją prac zespołu roboczego
wojewody wielkopolskiego,
który został utworzony po
wydarzeniach mających miejsce na Stadionie Miejskim
podczas meczu Lech Poznań
- Legia Warszawa.

Decyzja w sprawie budowy Ośrodka Kontroli
Ruchu Lotniczego w Poznaniu
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał decyzję pozwalającą na budowę
Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu. Będzie
pełnił funkcję jednostki zapasowej dla nowo projektowanego ośrodka w Regułach pod
Warszawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli
ruchu lotniczego w Poznaniu.
Inwestycja wyniesie ponad 107
mln zł i powstanie w podpoznańskim Wysogotowie.
Wojewoda Hoffmann podpisał decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji w
zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji, która

obejmie budowę Ośrodka
Kontroli Ruchu Lotniczego
w Poznaniu. W skład ośrodka
wejdzie m.in.: budynek główny, budynek Avii, budynek
wartowni, budynek agregatu
prądotwórczego i stacji SN,
garaż, miejsce gromadzenia
odpadów stałych, zbiornik
retencyjny wód opadowych,
zbiornik wody na cele przeciwpożarowe, system pomp
ciepła oraz niezbędny układ
drogowy.
Projektowany Ośrodek w
Poznaniu stanowił będzie
ośrodek zapasowy w stosunku do nowo projektowanego
ośrodka w Regułach pod War-

szawą oraz ośrodka podstawowego dla służb kontroli ruchu
lotniczego w Poznaniu.
- Ze względu na konieczność
ciągłości nadzorowania ruchu
lotniczego na terenie Polski
przedmiotowa inwestycja stanowi element infrastruktury
krytycznej o najwyższej wadze. W związku z tym nadałem
decyzji rygor natychmiastowej
wykonalności, który uprawnia Polską Agencję Żeglugi
Powietrznej do rozpoczęcia
prac budowlanych - tłumaczy
wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Inwestycja
kosztować będzie ponad 107,8
mln złotych.
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Akademia „Kopernika” z okazji 100 lat
Niepodległości
15 listopada br. społeczność
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika
zorganizowała w Nowotomyskim Ośrodku Kultury
we współpracy z nim uroczystą Akademię obchodów
100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością m. in.: Starosta
Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Dyrektor Delegatury w
Lesznie Tadeusz Baczyński,
zastępca dyrektora Caritas
Archidiecezji Poznańskiej ks.
mgr Łukasz Łukasik, st. kpt.
mgr Marek Kołdyk - Komendant Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym
Tomyślu, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w
Nowym Tomyślu nadkomisarz
mgr Sławomir Wenderski,
Marek Wichtowski - Prezes
Zarządu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w
Nowym Tomyślu, Mirosława
Kortus - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym
Tomyślu, Dyrektor NOK Beatę Baran, Lucyna Kończal
– Gnap – dyrektor Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, Andrzej Wałęsa – dyrektor SP nr
3 im. F. Szołdrskiego, Mirosława Jurga– wicedyrektor SP nr
2 im. M. Skłodowskiej – Curie.
Po okolicznościowym przemówieniu dyrektor ”Kopernika” Agnieszki Kaczmarek
nastąpiła radosna chwila dla
laureatów przeprowadzonych
i rozstrzygniętych wcześniej
konkursów o tematyce patriotycznej, a zorganizowanych
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w
Nowym Tomyślu. Dyrektor
szkoły Agnieszka Kaczmarek

oraz Starosta Powiatu Nowotomyskiego Ireneusz Kozecki
wręczyli nagrody laureatom
konkursów recytatorskiego,
plastycznego i muzycznego. Zwycięzcami międzyszkolnego konkursu piosenki
patriotycznej zostali w kategorii szkół podstawowych: I
miejsce ex aequo zajęli - zespół ze Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Andrzeja i Władysława
Niegolewskich w Opalenicy w składzie : Dobrosława
Ganda, Jagna Trzeciak, Zofia
Marchewka oraz wokaliści
z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zbąszyniu: Julia
Kałuska, Sandra Reiman, Zofia Dzięcioł, Zuzanna Chwałkowska, Kornelia Brudnicka,
Aleksandra Reiman. Laureatami w kategorii szkół
ponadpodstawowych zostali:

I miejsce - Katarzyna Klus
z Zespołu Szkół nr 2 im. St.
Staszica w Nowym Tomyślu,
II miejsce: Karolina Torchała
z Liceum Ogólnokształcącego
w Zbąszyniu, a III miejsce
ex aequo: Jagoda Piechowicz
z Technikum Hotelarstwa w
Zbąszyniu oraz Daria Wlekły
i Mateusz Walczak z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
Laureatami szkolnego konkursu recytatorskiego zostali:
I miejsce Michalina Janas, II
miejsce ex aequo: Julia Lisek
i Alicja Czaprańska, III miejsce Marcin Woga. Laureatów
konkursu plastycznego zostali:
I miejsce zajęły Paulina Marchewka i Karolina Szajek,II
miejsce Michalina Janas, III
miejsce Adrianna Ruta. Zwycięzcy konkursów piosenki

patriotycznej oraz recytatorskiego raz jeszcze wystąpili
przed szerokim audytorium.
Podczas uroczystości nauczyciel historii w Koperniku
Jacek Stępniewski wygłosił
wykład pt. „Nasz region w
Powstaniu Wielkopolskim”,
który wzbudził niezwykłe
zainteresowanie. Okazało się,
że lepiej znamy historię ogólną Polski niż historię „małej
Ojczyzny.”
W cz ę ś c i a r t yst ycz nej
uczniowie „Kopernika” zaprezentowali montaż słowno-muzyczny opowiadający
o drodze naszego kraju do
niepodległości. Wokalistki i
muzycy ze szkolnego zespołu Kopernik Band wykonali
kilka wzruszających utworów
patriotycznych w autorskich
aranżacjach.
Całe przedsięwzięcie wsparli uczniowie klas wojskowych z
nowotomyskiego „Kopernika”,
którzy w trakcie uroczystości
zapewnili asystę honorową.
Odczytany został również apel
pamięci wszystkich poległych
i walczących za ojczyznę.
Na koniec obecni zaśpiewali
„Rotę” oraz piosenki z Powstania Wielkopolskiego, których
tekstów młodzież licealna
uczyła się wcześniej pod okiem
nauczycieli historii. Na koniec
wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać wystawę prac
konkursowych ze szkolnego
konkursu plastycznego.
Tę wzruszającą, ale i radosną uroczystość przygotowali
nauczyciele: Małgorzata Herla,
Karolina Nawrocka, Jacek
Stępniewski, Adam Cieślak i
Maciej Mendel wraz z uczniami z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika przy
współpracy z dyrekcją oraz
pracownikami Nowotomyskiego Ośrodka Kultury.

Inwestycje kolejowe
Grupy PKP

Za nami wydarzenie
poświęcone inwestycjom
kolejowym Grupy PKP w
Wielkopolsce i Poznaniu.
Spotkanie obejmowało:
briefing na temat modernizacji linii kolejowej Poznań
– Piła, briefing na temat
modernizacji wagonów
dla PKP Intercity przez
Fabrykę Pojazdów Szynowych Cegielski, otwarcie
zmodernizowanego Dworca
Zachodniego w Poznaniu.
W uroczystościach wzięli
udział: Andrzej Adamczyk
– Minister Infrastruktury,
Andrzej Bittel – Wiceminister Infrastruktury, Zbigniew
Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP
S.A., Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity
S.A., Arnold Bresch - Członek
Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Hubert
Stępniewicz - Prezes Zarządu
Fabryki Pojazdów Szynowych,

Andrzej Kensbok – Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu i przewodniczący Rady
Nadzorczej PKP S.A.
Wydarzenie rozpoczęło się
na stacji Oborniki Wielkopolskie, gdzie miał miejsce
briefing na temat modernizacji
linii Poznań – Piła. Stamtąd
nastąpił przejazd składem
PKP Intercity na stację Poznań
Główny. Tam na peronie nr 6.
zorganizowano briefing na
temat modernizacji taboru
PKP Intercity we współpracy
z FPS. Następnie odbył się
briefing w związku z otwarciem Dworca Zachodniego,
a po nim przejście ponownie
na peron 6 i przejazd na stację Poznań Garbary. W tym
miejscu przewidziano krótkie
zwiedzanie niedawno otwartego dworca Poznań Garbary,
które stanowiło koniec całego
wydarzenia.
Oprac. i zdjęcia: Michał Szott
Źródło: Wydział Prasowy / Biuro
Komunikacji i Promocji PKP S.A.

Ciepło pod kontrolą
Gdyby policzyć godziny,
w których przebywamy w
pomieszczeniach okazałoby
się, że aż 90 procent naszego
życia zajmuje czas spędzany
wewnątrz domu, pracy czy
szkoły. Jednym z ważniejszych czynników determinujących nasze samopoczucie
jest utrzymywana w pomieszczeniu temperatura. O
ile w niektórych sytuacjach
nie mamy na nią wpływu, o
tyle budując czy remontując
dom można przebierać w
systemach sterowania ogrzewaniem. Właściwy dobór i
inteligentna kontrola temperatury w systemie ogrzewania, oprócz lepszego stanu
zdrowia, może przynieść
także znaczące oszczędności
w domowym budżecie.
Określenie temperatury zapewniającej komfort cieplny
jest często niezwykle trudne.
Jest ona indywidualna dla
każdej osoby i zależy od pory
dnia, aktywności fizycznej
czy funkcji pomieszczenia.
Człowiek jest stworzeniem
stałocieplnym, więc najlepiej
czuje się, gdy warunki środowiskowe pozwalają na utrzymanie temperatury wewnętrznej organizmu na poziomie
37°C. Nad optymalną dla nas
temperaturą pomieszczenia
warto się dłużej zastanowić,

gdyż jej dopasowanie jest gwarancją dobrego samopoczucia,
większej wydajności i lepszego
stanu zdrowia.
Wraz z rozwojem rynku szeroko dostępne są rozwiązania
o różnym stopniu zaawansowania technologicznego. Od
lat montowane na grzejnikach
mechaniczne głowice termostatyczne to najprostsze
urządzenia do regulacji temperatury w pomieszczeniu. Nazywane też regulatorami dopływu ciepła pozwalają sterować
temperaturą we wnętrzu i
utrzymywać ją na wymaganym
poziomie. Niska cena i prostota obsługi niestety nie idą w
parze z wygodą użytkowania
- zmiana parametrów grzania
musi nastąpić ręcznie, poprzez
ustawienie odpowiedniej wartości na pokrętle głowicy.
Obecnie w budownictwie
mieszkalnym miejsce tradycyjnych grzejników coraz częściej
zastępuje wodne ogrzewanie
podłogowe. Aby osiągnąć
komfort cieplny podczas użytkowania systemu, już na etapie projektowania instalacji
grzewczej należy uwzględnić
właściwy rozkład temperatury
w pomieszczeniu. To właśnie
ogrzewanie podłogowe jest
jednym z najpopularniejszych
rozwiązań mogących sprostać
temu kryterium. Ponieważ w
tym systemie grzejnikiem jest

cała powierzchnia podłogi, a
łagodnie wypromieniowane
ciepło rozchodzi się równomiernie, nie pozostawiając
stref przegrzania. Powietrze
jest najcieplejsze w okolicy
stóp, a chłodniejsze na wysokości głowy i jak wynika
z badań fizjologów jest to
idealny dla człowieka profil
rozkładu temperatury. Tradycyjne grzejniki oddają ciepło
głównie przez konwekcję, więc
rezygnując z tego elementu
minimalizujemy także ruch
powietrza, jednocześnie ograniczając zjawisko unoszenia
kurzu.
Ogrzewanie podłogowe, lub
inne płaszczyznowe, powinno
być również pierwszym wyborem jeżeli decydujemy się
w naszym domu na system
grzewczy oparty o pompę ciepła. To doskonałe połączenie
da nam możliwość podreperowania domowego budżetu
co wynika z faktu, że jest to
ogrzewanie niskotemperaturowe, więc energooszczędne.
Obniżenie temperatur y w
pomieszczeniu o ok 2-3°C nie
powoduje pogorszenia komfortu cieplnego, a w połączeniu ze
zdolnością do samoregulacji
ogrzewania podłogowego uzyskujemy znaczne oszczędności
energii. Ogrzewanie niskotemperaturowe najefektywniej
współpracuje z tzw. niskotem-

peraturowymi źródłami ciepła takimi jak pompy ciepła.
Podłączenie do tradycyjnego
kotła również jest możliwe,
jednak oszczędności w zużyciu energii będą wówczas
znacznie mniejsze. Co więcej
przy zastosowaniu odpowiedniej pompy ciepła ta sama
instalacja może zostać wykorzystana latem do chłodzenia
pomieszczeń. Taką możliwość,
dzięki pracy odwracalnej, dają
urządzenia marki Sofath typoszeregu Termeo oraz Lizea.
W systemie Sofath, inteligentny sterownik zarządzający całą instalacją w prosty
sposób dostosowuje pracę
pompy ciepła do
oczekiwań użytkow n i k a , p r z y
jednoczesnym zachowaniu wysokiej
efektywności ogrzewania. Dedykowane
regulatory pokojowe
pomogą w utrzymaniu
kontroli nad temperaturą
w pomieszczeniach z dowolnego miejsca w domu.
Intuicyjny system sterowania i nieabsorbująca obsługa
urządzenia gwarantują wysoki komfort użytkowania.
W obecnych czasach nie musimy już przebywać w domu,
aby włączyć czy wyłączyć
jego ogrzewanie. Możliwości
jest naprawę wiele, a dostępne

rozwiązania opłacalne i łatwo
dostępne. Marka Sofath w
swojej ofercie posiada moduł
zdalnego sterowania SOFAControl, do sterowania pompami ciepła typoszeregu Caliane
i Termeo przez internet. Za
pomocą smartfona lub tabletu
z systemem Android aplikacja
pozwala na zdalną zmianę
podstawowych parametrów
pracy urządzenia. Można góry
zaplanować cykle dzienne czy
tygodniowe, dostosowane do
obecności i wymagań mieszkańców, nie martwiąc się
w i ę - cej o niezakręcone
grzejniki i zwiększone rachunki

za ogrzewanie. Aplikacja daje
również wgląd w parametry
pracy urządzenia i sygnalizuje ewentualne problemy
techniczne.
Inteligentne sterowanie
ogrzewaniem jest niestety często postrzegane jako rozwiązanie kosztowne. Wymierne
korzyści, zarówno w kwestii
generowanych oszczędności
finansowych, jak i komfortu
użytkowania takich systemów
sprawiają, że są to rozwiązania coraz bardziej popularne.
Mobilne sterowanie ich pracą
daje użytkownikowi nie tylko
większą kontrolę, ale wielu też
przynosi satysfakcję.
P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner
marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice
www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl
tel. 61 441 17 25
tel. kom. 606 327 863
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„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”
W całej Polsce każdego dnia
odbywają się setki różnego
rodzaju pokazów i prezentacji, na które jesteśmy
zapraszani, a organizatorzy
robią wszystko, aby zachęcić
nas do przyjścia. Sprzedawcy
mamią darmowymi prezentami, badaniami, promocjami różnych „cudownych”
produktów, masażami itd.
Niestety większość firm sprzedaży bezpośredniej posługuje
się manipulacjami oraz sztuczkami handlowymi, aby sprzedać nam, często niepotrzebne,
a na pewno zbyt kosztowne
produkty. W rezultacie takich
działań kilkadziesiąt tysięcy
osób rocznie jest poddawanych
manipulacjom. Wydawałoby
się, że już tyle złego napisano
na temat różnych pokazów i
prezentacji, na których są sprzedawane różne bardzo drogie
rzeczy, że już nikt się na to nie
nabierze. Tymczasem biznes
polegający w dużej mierze na
manipulacji sprzedażowej ma

się znakomicie i nadal przynosi
krociowe zyski organizatorom. Prawie każdemu potrafią
wcisnąć sprzęty medyczne,
paramedyczne, cudowne kołdry
wełniane, antyrakowe naczynia
czy abonamenty medyczne…
za kilka lub kilkanaście tysięcy
złotych. Często są to kwoty przekraczające możliwości
przeciętnego emeryta.
Aby ukrócić tego typu praktyki powstała ogólnopolska
kampania „Stop manipula-

cji, nie kupuj na prezentacji!”,
której organizatorami są: Stowarzyszenie Manko, Polska
Unia Seniorów wraz z Fundacją Aktywizacji Seniorów
Teraz. Program poświęcony jest
uświadamianiu społeczeństwa
o zagrożeniach wynikającym z
udziału w różnych pokazach i
prezentacjach, umożliwiających
zakup po „okazyjnych” cenach
wszelkich wyrobów. Skierowany jest przede wszystkim
do seniorów, którzy stanowią

grupę potencjalnie najbardziej
narażoną na działania nieuczciwych sprzedawców, chociaż z
jego tezami powinny zapoznać
się również osoby młode i w
średnim wieku, ponieważ to
one mogą mieć największy
wpływ na podejmowanie działań rodziców czy dziadków.
Upowszechnienie wiedzy konsumencko-psychologicznej,
ostrzeganie przed nieuczciwymi
praktykami, a przede wszystkim
zapoznanie się z metodami,
stosowanymi przez nieuczciwych sprzedawców przy tego
typu prezentacjach, powinno
zaowocować tym, że seniorzy
z większą rezerwą podchodzić
będą do udziału w tego typu
spotkaniach.
W ramach kampanii odbywają się spotkania z seniorami,
na których uczestnicy mają
możność poznania wszelkich
„chwytów”, jakie stosowane
są przez firmy sprzedaży bezpośredniej, na czym polegają
tzw. promocje, „prezenty” za
udział w pokazach i manipu-

lacje stosowane przez pseudo
handlowców, czy w końcu jak
odstąpić od umowy zakupy,
jeśli już dojdzie do jej podpisania. Akcja uświadamiania, tak
niezbędna na dzisiejsze czasy,
to doskonała forma dotarcia
do świadomości wszystkich, a
szczególnie seniorów, staje się
skuteczną bronią przeciw oszustwom i wyłudzeniom.
A oto kilka rad dla osób, które
mogą stać się potencjalną ofiarą manipulacji sprzedażowej:
a Nie działajmy pod wpływem
impulsu. Pośpiech nie jest dobrym doradcą. Nie pozwólmy,
aby ktokolwiek wywierał na
nas wpływ: szczególnej okazji,
wspaniałych prezentów, niesamowitej promocji tu i teraz.
a Działajmy w sposób racjonalny i opanowany. Poprośmy
nasze dzieci, wnuki lub młodszych sąsiadów, aby sprawdzili
opinie o firmie, z którą chcemy zawrzeć umowę kupna na
ich produkty. Jako konsument
mamy prawo poprosić o czas,

w którym porównamy ceny
oferowanych produktów np. w
Internecie.
a Jeżeli w grę wchodzą zakupy
sprzętów medycznych, paramedycznych, masażerów etc. Porozmawiaj ze swoim lekarzem
rodzinnym, czy możesz w celach leczniczych używać danych
kategorii produktów. Lekarz
rodzinny jako osoba, która zna
stan Twojego zdrowia, doradzi
Ci, dbając o twoją kondycję.
a Zachowaj zimną krew, nie
bądź podatny np., na informacje których szybko nie jesteś w
stanie sprawdzić. To czas musi
być Twoim największym sprzymierzeńcem.
a Bądź ostrożny; pamiętaj,
chodzi o duże pieniądze. Nie
podejmuj decyzji, które mogą
owocować kłopotami finansowymi dla Ciebie i tym samym
dla Twojej rodziny (często dzieci
muszą pomagać spłacać wysokooprocentowane kredyty na
zakupy dóbr, których nie do
końca potrzebujemy).
Roman Szymański

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów w III kadencji (2015-2018)
Łatwiej będzie zrozumieć dorobek Rady Seniorów, jeśli odwołamy się do celów i zasad
działania wyznaczonych Radzie
przez § 2 jej ‚Statutu‘. Są to:
- zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów; - wspieranie aktywności
lud z i st a r sz ych; - p r oblemy
mieszkalnictwa dla seniorów;
- problemy profilaktyki i promocji
zdrowia seniorów; - przełamywanie
stereotypów na temat seniorów i
starości oraz budowanie ich autorytetu i pozytywnego społecznego
wizerunku; wreszcie - rozwój form
wypoczynku, dostęp do edukacji
i kultury.
To są główne obszary, którymi
według Statutu Rady, uchwalonego
przez poznańskich samorządowców, możemy i powinniśmy się
zajmować. Dla ogólnej orientacji
w tym, co pomyślnego działo się w
ostatnich latach w Poznaniu dla seniorów sporządzono, nie tylko dla
własnych potrzeb, aktualny wykaz
głównych wydarzeń sprzyjających
poprawie warunków ich codziennego życia. Wyszły 42 pozycje
(zob. załącznik). Nie twierdzimy,
że wszędzie Rada była ich autorką,
nie posiadamy bowiem funkcji wykonawczej, tylko inicjatywną, ale
wydaje się, że w miarę efektywnie
wykorzystano dany Radzie czas.
Zakres przedmiotowy ‚Sprawozdania‘
Uwaga zostanie skupiona na wybranych, nowych sprawach, które
są oryginalnym i istotnym dorobkiem III kadencji Miejskiej
Rady Seniorów (MRS). Natomiast
szczegółowe relacje z prac w poszczególnych latach – zob. ‚Sprawozdania‘ zamieszczone na stronie
internetowej MRS.
Ilustrują one równocześnie ciągłość ramowej polityki senioralnej
Miasta zapoczątkowanej jeszcze w
2003 roku uchwałą Rady Miasta,
którą starano się wzbogacić o nowe
kierunkowe działania.
‚Sprawozdanie‘ za kadencję
osadzono w kontekście statutowych
celów i zadań MRS, które są kompatybilne wobec przyjętej polityki
senioralnej: podniesienia jakości
życia osób starszych poprzez niesienie pomocy (w formie nieodpłatnych usług) w drobnych, jak
można z pozoru sądzić, przejawach
codziennego życia, umożliwianie
jak najdłuższej samodzielności,
zapewnienie bezpieczeństwa i
motywowanie do aktywności.
Wydawać się może, iż działalność MRS nakierowana była
na zaspokajanie potrzeb całego
środowiska Seniorów Poznania liczącego 144-tysiące mieszkańców.
Wrażenie takie można odnieść, gdy
analizujemy motywowanie środowiska DPS-ów i Klubów Seniora do
aktywności kulturalnej: wyjścia do
teatrów, w tym na próby generalne,
na kilkanaście imperez targowych
w roku, tańsze bilety od ulgowych
lub w ogóle bezpłatne, 4-krotne
wyjazdy w roku dwoma autokarami na imprezy do strzeszyńskiej
‚Oazy‘, warsztaty malarskie, liczne

koncerty muzyczne w DPS-ach,
to wszystko w III kadencji rozkwitło w wymiarze dotychczas
nieznanym! Patrząc z dzisiejszej
perspektywy miało to związek
z przyjęciem Poznania w 2016 roku
do światowej sieci WHO ‚Miast
Przyjaznych Starzeniu‘, w czym
inicjatywną rolę odegrała MRS II
kadencji, której uchwała zostało
później przypomniana na forum
Komisji PSiZ RM przez Instytut
Rozwoju Aktywności, pokonując
tym sposobem „zacięcie“ w procedowaniu sprawy w RM.
Mimo to mieliśmy świadomość niedostatku zadań nakierowanych na potrzeby osób o
og ra n iczonej sa modziel ności
(Seniorów Sędziwych, tj. 80+).
Wyrażało się to w licznych sygnałach (dyskusja z Władzami,
publikacje w mediach) o potrzebie wzbogacenia medycznych
usług geriatrycznych , a zwłaszcza
utworzenia Szpitalnego Oddziału
Geriatrycznego z 30 łóżkami.
Ukazywaliśmy w ten sposób niejednolitość stereotypu osób starszych jako populacji wymagającej
zróżnicowanych form pomocy
stosownie do ograniczonej w
różnym stopniu samodzielności.
Odczuwamy niedosyt troski o
Seniorów Sędziwych, wskazując
to jednocześnie jako ważne zadanie
dla MRS IV kadencji.
MRS wśród podmiotów polityki
senioralnej
‚Sprawozdanie‘ wraz z załącznikiem pokazuje, na ile Rada
Seniorów była kreatorem polityki
senioralnej, nazywanej nieraz
‚polityką społeczną wobec osób
starszych‘, co wynika z jej statutowej funkcji inicjatywnej. Można
przyjąć, że Rada jako uczestnik
procesu decyzyjnego w polityce
publicznej Miasta, odegrała istotną
rolę współdecydując również o
wielu sprawach 144-tysięcznego
środowiska Seniorów Poznania.
Miejscem, gdzie to się działo, były
głównie comiesięczne „narady
robocze“ najaktywniejszej części
składu Rady u zastępcy prezydenta
Miasta - Jędrzeja Solarskiego.
Natomiast, gdy chodzi o realizatora tej polityki, to nie ulega
wątpliwości, że był nim Urząd
Miasta, którego Kierownictwo i
część jednostek organizacyjnych
(WZiSS, CIS) wykazało maksimum zrozumienia i zaangażowania
w wypełnianie tejże roli.
Podkreślić należy, że w Poznaniu już dawno dostrzeżono
konieczność stworzenia na poziomie lokalnym podmiotu, który zajmowałby się koordynacją
polityki senioralnej czy to na
poziomie działań instytucji, czy
na poziomie jednostki. Zajmują się
tym CIS i najstarsza w kraju MRS,
która w październiku 2017 roku
obchodziła uroczyście jubileusz
10-lecia powstania (cotygodniowe
dyżury, teraz z udziałem ekspertów
ZUS-u, systematyczne spotkania
z Władzami Poznania). Osoba
starsza potrzebująca informacji lub
jakiejkolwiek formy wsparcia może

łecznym, co rozwija solidarność
międzypokoleniową. Dano przykład „społecznego włączenia“
podejmując w miarę aktywną
współpracę z Młodzieżową Radą
Miasta oraz organizując przy
wsparciu WZiSS i Estrady Poznańskiej 2 czerwca 2018 r. pierwszą
Poznańską Paradę Pokoleń. Podjęto
też wspólne działania z proekologiczną NGO w zakresie troski o
zieleń w mieście.

znaleźć pomoc o bardzo zróżnicowanym charakterze.
Ukształtował się nawet pogląd,
że Poznań wyznacza standardy dla
innych ośrodków w prowadzeniu
polityki senioralnej, co potwierdzono dwiema konferencjami z listopada 2016 r. i października 2017
i opublikowanymi materiałami w
formie książkowej z tej pierwszej.
Tak więc głównych podmiotów
polityki senioralnej było dwa i
każdy odegrał swą rolę w sposób
pozytywnie zauważalny. Tu trzeba
też podkreślić stosowną rolę NGO,
sprowadzającą się do wykonywania
wskazanych zadań (niektórych
usług dla Seniorów) zleconych
przez Samorząd. Partnerem realizujacym niektóre zadania w
zakresie polityki społecznej wobec
osób starszych był też Kościół, por.
prowadzenie przez Caritas wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Wymienione podmioty: samorządowy, społeczny i NGO sektora
non-profit prowadzące działalność
pożytku publicznego, współpracowały w sposób modelowy honorując przy tym wzajemnie zasadę
pomocniczości w realizacji polityki
senioralnej Miasta.
Doprowadzając do powstania
dokumentu strategicznego i wieloletniego związanego z osobami
starszymi („Polityka senioralna
Miasta Poznania na l. 2017-2021‘)
bynajmniej nie chodziło o wydzielenie polityki wobec ludzi
starszych, co byłoby nieuwzglednieniem propagowanej przez ONZ
zasady ‚mainstreaming ageing‘,
czyli takiej, która nasyca wszystkie
szczegółowe polityki publiczne
tym, co związane z potrzebami
starszego pokolenia. Wspomniany
poznański dokument jest jedynie
bardzo ważnym odniesieniem dla
uświadomienia sobie, co trzeba
w poszczególnych politykach publicznych uwzględnić. I tak to jest
realizowane, co zostało wyżej już
zasygnalizowane.
Miasto uznało za ważny składnik „Polityki senioralnej... na l.
2017-2021‘ monitorowanie jej realizacji w formie okresowej (kilka
razy w roku) ewaluacji bieżących
poczynań, co skrupulatnie i systematycznie realizuje powołana
przez Prezydenta Miasta ‚Rada
programowa ds. realizacji polityki
senioralnej‘. MRS z zadowoleniem
odnotowuje tego rodzaju działanie
dokumentując je równocześnie na
swojej stronie internetowej.
Natom ia st R a d a Sen iorów
wstrzymuje się, od choćby pobieżnej, ewaluacji swojej działalności,
nie oceniamy bogatych i nowatorskich doświadczeń, różnorodnych
inicjatyw i propozycji oddolnych
okresu blisko 4 lat realizacji naszego programu przyjętego na
początku kadencji (zob. dokument
na stronie MRS), pozostawiając to
zadanie samym Seniorom.

a bezpłatna usługa nazwana „złotą
rączką“: nieodpłatne naprawy
niewielkich domowych uszkodzeń
(1200–1500 rocznie);
usługi podologiczne (obcinanie
wrastających paznokci osobom
80+);
a dostawa książek do domu czytelnikom Biblioteki Raczyńskich;
a uruchomienie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;
a dostrzeżenie problemu wykluczenia transportowego osób
starszych i wprowadzenie dla nich
‚bezpłatnej taksówki‘ (ok. 8 tys. realizowa-nych zamówień rocznie);
a partycypacja Miasta w budowie
dźwigów umożliwiających Seniorom (na wózkach, z balkonikami)
wydostanie się z bloków, w których
winda kończy bieg na półpiętrze;

Budowanie solidarności międzypokoleniowej
Jako MRS propagowano i promowano różne formy uczestnictwa
starszego pokolenia w życiu spo-

Pomoc w samokształceniu seniorów-społeczników
W 2017 roku uruchomiono e-platformę edukacyjną początkowo o
nazwie ’Poznański e-senior‘, z cza-

Praca dla Seniorów
Dotknęliśmy zaledwie w swej działalności zagadnienia aktywności
Seniorów na rynku pracy (Okienko
dla emeryta w Powiatowym Urzędzie Pracy), co ma związek z ich
bezpieczeństwem ekonomicznym.
Wiemy, że kluczowe znaczenie
ma tu polityka emerytalna, ale
z wiadomych powodów leży ona
poza zasięgiem kompetencji MRS.
Jednakże czynnie wspieraliśmy
wszelkie próby z tego zakresu
promując określone możliwe rozwiązania, jak np. emerytura bez
podatku.
Działania umożliwiające najdłuższą samodzielność Seniorów i starzenie się w miejscu
zamieszkania
Przyczyniło się do tego cały szereg poczynań, jak np.:
a podjęty w 2018 r. jako jedyny w
kraju projekt: adaptacji mieszkań
do starości wyrażający się w przyznaniu 50 użytkownikom mieszkań
komunalnych bezzwrotnego celowego grantu o wysokości 10 tys.
zł każdy, najczęściej na remont i
dostosowanie łazienki do wymogów starości;
a wydzielenie 15% mieszkań dla
Seniorów z puli 1300 budowanych
aktualnie (zakończenie w 2019) w
Poznaniu oraz wywołanie dokumentu nt „Strategii budownictwa
mieszkaniowego w Poznaniu“,
w którym jeden z rozdziałów
poświęcony jest mieszkalnictwu
osób starszych;

sem gdy zasięg uległ rozszerzeniu
– ‚Wielkopolski e-senior‘. E-platforma edukacyjna adresowana do
lokalnych i regionalnych MRS
(z czasem UTW) jest pierwszym
działającym w kraju tego typu
nowoczesnym przedsięwzięciem.
Inicjatorem i twórcą projektu
jest MRS w Poznaniu, wspierana
przez z-cę prezydenta Jędrzeja
Solarskiego i ROPS. Adres e-platformy: http://senior.um.poznan.pl
Jej istotą jest bezpłatny program
‚Moodle‘ do zdalnego nauczania,
szeroko użytkowany w szkolnictwie wyższym. E-platforma
jako repozytorium materiałów
dydaktycznych (aktualne 54 pliki)
spełnia funkcję pomocniczą w
doskonaleniu wiedzy i umiejętności Seniorów, tworząc swoistego rodzaju zdalnie dostępny dla
uprawnionych użytkowników bank
wiedzy przydatnej na początek
członkom Rad Seniorów Poznania i
województwa wielkopolskiego (korzysta kilkudziesięciu użytkowników), a z czasem także słuchaczom
Uniwersytetów Trzeciego Wieku o
podobnym zasięgu terytorialnym.
Stanowi też atrakcyjną formę
przeciwdziałania ‚wykluczeniu
cyfrowemu‘ osób starszych, co jest
jednym ze strategicznych dzisiaj
zadań MRS i UTW.
Opisane działanie ma za zadanie
niwelować bariery w funkcjonowaniu Rad Seniorów dzięki:
- wzmocnieniu funkcji doradczo-konsultacyjnej i inicjatywnej
Rad poprzez wzbogacanie ich
kompetencji;
- promowanie tworzenia Rad przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Drugim kierunkowym działaniem
MRS mającym za cel rozwijanie
kompetencji członków Rad Seniorów było zainspirowanie zorganizowania dwóch Wiosennych Szkół
Wielkopolskich Rad Seniorów.
Uczestniczyło w nich każdorazowo
80 członków Rad z 26-32 G/MRS.
Program pierwszej Szkoły w Rokosowie (czerwiec 2017) jest dostępny
jako dokument CC na stronie MRS.
Trzecim działaniem rozwijającym pogląd członków MRS na
możliwe nowe zakresy pracy na
rzecz środowiska senioralnego były
wizyty studyjne (pięć w okresie
III kadencji) członków Rady do
wybranych Rad Seniorów w kraju,
a także dość liczne i przeważnie aktywne (z referatami) uczestnictwa
grupy członków MRS w poznańskich i krajowych (m.in. Sejm RP)
konferencjach tematycznych.
Komunikcja społeczna w środowisku Seniorów Poznania
Rada stosowała w swej praktyce
instrumenty należące do działań
„miękkich“, o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, a
więc: promocja, upowszechnianie,
budowanie określonej świadomości. Wiele ważnch dla Seniorów
przykładów „dobrych praktyk“
zauważonych w kraju, znalazło
miejsce na poczytnej stronie inter-

netowej MRS lub na e-platformie
edukacyjnej opartej na Moodle’u,
o czym mówiono wyżej.
Skuteczna komunikacja ze
środowiskiem zawsze stanowiła
problem i nie wydaje się on być
- mimo podjętych efektywnych
działań – do końca rozwiązany. Na
pewno nadal istnieje liczna grupa
osób samotnych, sporadycznie
opuszczająca swe mieszkania.
Założono więc stacjonarną stronę
internetową z elementami społecznościowymi (http://mrs.poznan.
pl), którą internauci odwiedzili w
ciągu 4 lat 300 tys. razy. Uruchomiono też wszystkie pozostałe 3
kanały e-komunikacji ( Fb, e-mail,
Twitter), a także e-PUAP, które
wykorzystywane są aktywnie. Według prof. Czapińskiego w dużych
aglomeracjach miejskich prawie
40% populacji Seniorów korzysta
z internetu. Dla nich są ww strony.
Dla pozostałych 60% uruchomiono w kwietniu 2017 r. 4-kolumnowy dodatek do bezpłatnego
miesięcznika „Poznan*“ z własną
winietą tytułową “Aktywny Senior“ (AS). Periodyk Miasta wydawany był początkowo w nakładzie
30 tys. egz., kilka miesięcy temu
nakład wzrósł do 40 tys. egz. Od
stycznia br. ‚AS‘ posiada wersję
online. Dopracowania wymagają
kanały dystrybucji papierowego
periodyku, m.in. dokończenie
poszerzenia ich o poznańskie Przychodnie lekarskie (50), co już trwa,
w których najliczniejszą grupą
pacjentów wydają się być Seniorzy.
Znacznie wzrosła liczba kontaktów członków MRS z mediami:
prasą, tv, radiem. Można powiedzieć, że problematyka senioralna
stała się codziennością w doniesieniach mediów. Nie sposób pominąć
także elektronicznych nośników
informacji, w których również
liczba doniesień senioralnych była
ogromna.
Zakończenie
MRS wyznawała zasadę, że dla
efektywnego działania ważna jest
niewątpliwie własna kreatywność
wyrażająca się w różnorakich
inicjatywach i propozycjach oddolnych. Również otwartość posiedzeń Rady miała niebagatelne
znaczenie, czasem uczestniczyło
w nich 160 osób (np. w CDV, kilkadziesiąt w Domu Tramwajarza
na ul. Słowckiego – spotkanie typu
„wędrująca agora“). Starano się tak
właśnie funkcjonować. Podkreślić
jednak należy, że skuteczność
inicjatyw wynikała głównie stąd,
że trafiały one zawsze na gotowość Władz Miasta, w tym także
współpracujących z Radą jednostek
organizacyjnych (WZiSS, CIS), do
realizacji zgłaszanych oczekiwań
społecznych, co dało w sumie
pomyślne wyniki. Sprawiło to nam
członkom MRS ogromną satysfakcję, za którą jesteśmy wszystkim
Współpracującym z nami bardzo
wdzięczni.
Przewodniczacy MRS
/-/ dr Zdzisław Szkutnik
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Najpiękniejsze patriotyczne utwory z katalogu Polskich Nagrań w
tradycyjnych, klasycznych
wykonaniach. Pieśni te w
trudnych czasach niosły Polakom nadzieję i
otuchę. Zachęcam do
rodzinnego śpiewania
w ramach obchodów
100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

Niniejszy album to muzyczna historia dróg do
niepodległości utrwalona
w żołnierskiej pieśni od
czasów Powstania Listopadowego, Powstania
Styczniowego i Legionów
po okres okupacji i II wojny
światowej.

Drogi Do Niepodległości.
Pieśni Powstańcze, Legionowe i Wojenne
Chór i Orkiestra Polskiego
Radia

Pieśni żołnierskie powstawały od wieków, począwszy od Bogurodzicy
aż po lata współczesne.
Skarbnicę pieśni narodowych wzbogacali nie tylko
znani poeci i muzycy, ale
również lud wsi i miast,
żołnierze i powstańcy,
których nazwisk historia
nie utrwaliła. O samych
pieśniach wielokrotnie
niewiele wiemy, chociaż
znają je i śpiewają już
kolejne pokolenia.
Na płycie prezentujemy
przepiękne wykonania
Kazimierza Pustelaka, Jó-

zefa Wojtana oraz Chóru i
Orkiestry PR pod dyrekcją
prof. Jerzego Kołaczkowskiego.
Mazurek Dąbrowskiego.
Hymn Polski i pieśni patriotyczne
Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej, Chór i
Orkiestra PR

m.in. Mazurek Trzeciego
Maja, Rozkwitały pęki
białych róż, Czerwone
maki na Monte Cassino,
Hej chłopcy! Bagnet na
broń. Książeczkę albumu wzbogaciły ilustracje
eksponatów z Muzeum
Hymnu Narodowego w
Będominie oraz tekst
hymnu w wersji oficjalnej

Płyta zawiera trzy wersje hymnu narodowego
wykonywane podczas
uroczystości państwowych (w tym orkiestrową)
oraz popularne pieśni z
lat walki o niepodległość,

POLANIE - A ty pocałujesz mnie LP
Po raz pierwszy na płycie
winylowej !!!
Zbiór 18-stu (!!!) nagrań
Polan z lat 1965-1968.

Nakład każdej z wersji to tylko
100 sztuk !!!
na płycie znalazły się (głównie wokalne) nagrania z pogra-

a

nicza beatu i rhythm ‚n’ bluesa
znakomicie portretujące dokonania tej pierwszej polskiej
supergrupy
a 3 nagrania z płyty (Comin’
Home Baby, Wade In The
Water oraz dużo lepsza od
znanej z EP wersja utworu Mój
przyjaciel cień) to absolutne
rarytasy – nigdy niepubliko-

wane na żadnym nośniku
a tylko 3 nagrania z albumu
były kiedyś dostępne na składankowych winylach, a 15
(!!!) ma swoją premierę na LP
dopiero teraz
a wydawnictwu towarzyszy
piękna szata graficzna oraz
dodatki (zawarte w wersjach
deluxe i super deluxe)

20 LAT ERY JAZZU
– PONAD 100 LAT JAZZU W PIGUŁCE
Jazz ma prestiż, bo ma swoją
historię. Zrodził się w erze,
która doceniła go jako dziecko mające predyspozycje
do zostania geniuszem. Era
Jazzu ma klasę, bo wychowała to dziecko w kulturze
polskiej, by nie żył tylko
za oceanem, ale był Nasz –
światowy w marzeniach lecz
namacalny jako bezpośrednie spotkanie międzynarodowych kultur brzmienia i
pokoleń artystów.
Wszystko na jednej scenie;
ponad sto lat dziedzictwa
jazzu wyselekcjonowane w
dwadzieścia koncertowych lat.
Wszystko z jednym „jazzmanem” na czele orkiestracji
przeżyć – Dionizym Piątkowskim, autorem pierwszej
na polskim rynku encyklopedii jazzu. Autorem wizji
artystycznych, które tworzą
encyklopedię zdarzeń życia
każdego jazzfana w tym kraju.
24 listopada 2018 roku do
najjaśniejszych kart encyklopedii jazzu nasz podziw dopisał nowy artykuł – Uroczystą
Galę Ery Jazzu „Gramy już
20 lat!!!”. Zagrała i zaśpiewała na skrzypcach Regina
Carter. Na wskroś autorsko
i finezyjnie. Podglądaliśmy
z bliska jej – bądźmy skorzy
to wyznać – geniusz. Polegał
on na zdolności zadziwienia
wyobraźni, przy stworzeniu
wrażenia, że dotykamy czegoś
na pozór nienamacalnego lecz
istniejącego dzięki naszym

z 15 października 1926
roku.
O wyjątkowej roli pieśni
patriotycznej wypowiedział się Tadeusz Kościuszko, który zwrócił się do
Józefa Wybickiego w 1798
słowami: „Znasz, ile pieśni
entuzjazmu wpajają w
dusze ludzi, co dyszą za
wolnością; chciej je pomiędzy współziomkami
pomnażać.”
Echa ojczyzny.
Pieśni patriotyczne, ludowe i biesiadne.
Chór i Orkiestra Polskiego

uczuciom. Regina Carter dyrygowała naszymi emocjami
swoim smyczkiem jak batutą. Orzeźwiał nas wodospad
nut, udowadniający, że dzieje
jazzu są nurtem, który nie
tylko powinien, ale musi być
niepokorny i płynie coraz
szybciej. Heraklit wypowiedziałby słynne – „dwa razy
nie wejdziesz do tej samej
rzeki”… i by się pomylił,
bo tutaj usłyszeliśmy ocean.
Melodyjność jako wisienka
na torcie nonkonformizmu,
energia, osobisty urok, warsztatowa precyzja i elokwencja
dźwięków…
Tego wieczoru Poznań poznał się również na premierze
„Star Cadillac” – nowego
albumu poznańskiego zespołu Weezdob Collective
– kwintetu improwizatorów,
kompozytorów i... laureatów
nagród Ery Jazzu (perkusista
Adam Zagórski, laureat z
2016 roku kwartetu Zagórski
/ Skowroński, gitarzysta Piotr
Scholz – Nagroda Ery Jazzu
w 2017, harmonijkarz Kacper
Smoliński – Era Jazzu 2018).
Premierowy album „Progression” oraz nowy kwintet zaprezentował gitarzysta Dawid
Kostka – oczywiście, również
laureat Nagrody Ery Jazzu
2015. Jazz w prezentacji tego
młodego pokolenia artystów
jest pełen mądrej przekory.
Gdy ich słyszymy, czasem
oczekujemy czegoś konkretnego i… słyszymy niespodziankę. I cieszymy się z tego,

bo przyjmujemy ją z radością
i uznaniem dla twórczych
ambicji wspomnianych laureatów. Należy podkreślić, że
ci młodzi ludzie poza ambicją
mają dokonania i wrodzoną
intuicję muzyczną, która jak
klucz wiolinowy rozpoczyna
pięciolinię przeżyć każdego
z projektów z ich udziałem.
Do historii następnych dwudziestu lat Ery Jazzu przejdzie
wspólne wykonanie dwóch
utworów przez Reginę Carter
i Dawida Kostkę. Wybitna
skrzypaczka i mający zadatki
na wybitność, ale już wyjątkowy gitarzysta grali jak równy
z równym. Szczególnie dało
się to posłyszeć w drugiej
kompozycji, która stworzyła
możliwość prezentacji solówki instrumentalnej naszego
krajana.
W jazzie nie można się bać
jazzu! Tak jak w życiu nie
można się bać życia! Stawiając wszystko na jedną kartę,
a właściwie na nutę; warto
wybrać ekskluzywność i prestiż. Te dwie cechy w znacznej
mierze zadecydowały o tym,
że Era Jazzu świętuje dwadzieścia lat. Oparła się modom
i spontanicznym tendencjom.
Wierzyła w siebie. Wierzyła
w nas. Dlatego z nią jesteśmy
i jak powiedziałby pewien zaprzyjaźniony jazzman, który
sto lat temu zapewne łyknął
pigułkę tytułowego jazzu…
będzie w nas i z nami przez
kolejne dwadzieścia lat.
Dominik Górny

Radia
Pieśń polska zawsze była
i jest nadal manifestacją naszej wspólnoty i
tożsamości narodowej
oraz łącznikiem pokoleń
w kraju i na emigracji.
Może dlatego, że budzi
wspomnienia rodzinnego domu i nostalgię za
minionymi latami a dla
rodaków rozsianych po
świecie staje się echem
ojczyzny.

i poloneza „Pożegnanie
Ojczyzny” poprzez pieśni patriotyczne „Witaj
m a j o w a j u t r z e n ko ”,
„Rozkwitały pęki białych
róż”, „Piękna nasza Polska
cała”, „Płynie Wisła płynie” i ludowe „Czerwone
jabłuszko”, „Albośmy to
jacy tacy”, „Pojedziemy
na łów”.

Na płycie znalazł się różnorodny repertuar – od
hejnału z wieży Mariackiej

Umieszczono też kilka
popularnych pieśni i piosenek, do dziś chętnie
śpiewanych i słuchanych
na spotkaniach rodzinnych i towarzyskich tj.
„Upływa szybko życie”,
„Wszystkie rybki”, „Góralu
czy ci nie żal” oraz okolicznościowe „Sto lat!”
Wszystko wyniesione do
rangi sztuki dzięki aranżacji na orkiestrę oraz
przepięknemu wykonaniu
solistów, Chóru i Orkiestry i Polskiego Radia pod
dyrekcją Jerzego Kołaczkowskiego.

50–lecie Fleetwood Mac
W 2018 roku legendarna
grupa Fleetwood Mac
świętuje 50-lecie istnienia.
Z tej okazji ukazała się, na
kompakcie oraz winylu,
kolekcja nagrań formacji z
całej kariery pod tytułem
„50 Years – Don’t Stop”.

Album jest idealnym uzupełnieniem jedynego katalogowego LP zespołu z 1967 roku – w
stosunku do którego nie powtarza się ani jedno nagranie !
Materiał został zremasterowany z taśm matek oraz w
przypadku ich zaginięcia z
najlepiej zachowanych kopii.
Album został wydany w 3
wersjach:
a SUPER DELUXE (wytłoczoną na PRZEPIĘKNYM
przezroczystym niebieskim
winylu i zawierającą 8 stronicową książkę oraz foto-insert)
a DELUXE (wytłoczoną na
tradycyjnym czarnym winylu
i zawierającą 8 stronicową
książkę)
a STANDARD (wytłoczoną
na tradycyjnym czarnym winylu i NIE zawierającą 8 stronicowej książki ani foto-insertu)
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Na trzech płytach kompaktowych oraz w zestawie pięciu
analogów znajdziemy 50 najwspanialszych utworów, jakie
nagrała brytyjska grupa, choć
największe triumfy święcąca
po przeprowadzce do
USA. Wydawnictwo
zawiera kompozycje
zarówno z najwcześniejszego, bluesowego okresu, jak i późniejsze rockowe oraz
poprockowe perełki.
„ 50 Yea rs - Don’t
Stop” dostępne jest
też w wersji pojedynczej płyty CD z 20
utworami oraz jako
pliki cyfrowe.
Na płytach znalazły się piosenki,
które czasowo rozciągają się od 1968
aż do 2013 roku. Są
więc te, na których

słychać Petera Greena, Jeremeya Spencera, Danny’ego
Kirwana, Boba Welcha, Boba
Westona, Billy’ego Burnette’a,
Ricka Vito, Dave’a Masona i
Bekkę Bramlett, a także najsłynniejszy z punktu widzenia
sukcesu komercyjnego skład,
czyli: John McVie, Mick
Fleetwood, Christine McVie,
Lindsey Buckingham i Stevie
Nicks.
Kolekcja zawiera też zestaw
zdjęć zespołu oraz notkę o
nim autorstwa Davida Wilda.

Płyty ułożone są chronologicznie, więc na pierwszej
mamy najwcześniejsze piosenki Fleetwood Mac do 1974
roku, chociażby „Man Of The
World”, „Oh Well – Pt. 1”,
„The Green Manalishi (With
The Two Prong Crown)”, „Albatross”. Na kolejnej utwory
z czasów ogromnego sukcesu
komercyjnego, płyt „Fleetwood Mac” (1975), „Rumours”
(1977) i „Tusk” (1979), a więc
„Rhiannon”, „Say You Love
Me”, „Go Your Own Way”,
„Don’t Stop”, „You
Make Loving Fun”,
„Dreams”. Dysk trzeci to lata 1982-2013
i piosenki takie jak
„Hold Me”, „Gypsy”,
„Big Love”, „Little
Lies”, „Everywhere”.
Nie zabrakło rarytasów, chociażby „Paper
Doll”, „As Long As
You Follow”, wersji
live „Silver Springs”.
Ostatnie studyjne dzieło Fleetwood Mac, EPkę „Extended Play”, reprezentuje kompozycja
„Sad Angel”.
K.W.
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„Ławka Niepodległości”
dofinansowana
W dniu 23 listopada 2018
roku, Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Piotr Hojan
i Skarbnik Gminy Iwona Prusak, w siedzibie Ministerstwa
Obrony Narodowej w Warszawie, podpisali umowę o
dofinansowanie projektu pt.
„Ławka Niepodległości dla
samorządów”, polegającego na
budowie ławek pomnikowych,
upamiętniających 100. roczni-

I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
W dniu 21 listopada po
raz pierwszy spotkali się
na obradach Radni Rady
Miejskiej VIII kadencji.
Podczas sesji, członkowie
rady złożyli ślubowanie,
by zachowując wierność
Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej
godnie, rzetelnie i uczciwie
sprawować powierzoną
funkcję dla dobra gminy i
jej mieszkańców.
Nowo powołana Rada dokonała również wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. Przewodniczącym
Rady Miejskiej VIII kadencji
został Pan Józef Gawron.
Wiceprzewodniczącymi Rady

Miejskiej zostali: Pani Danuta Grzanowska i Pan Rafał
Maluśki.

Przypomnijmy, że Radnymi Rady Miejskiej VIII
kadencji zostali: Michał Bart-

60-lecie ślubu

kowiak, Zofia Bartkowiak,
Izabela Drgas, Marcin Drgas,
Anita Fabiś - Palicka, Józef
Gawron, Danuta Grzanowska,
Anna Koza, Rafał Maluśki,
Dariusz Matuszewski, Karolina Nadobnik, Grzegorz
Pełko, Sławomir Pucicki,
Szymon St r uga ła, Ra fa ł
Szymkowiak.
W trakcie sesji, ślubowanie
złożył Burmistrz Piotr Hojan.
Burmistrz poinformował zebranych o mianowaniu z dniem
22 listopada 2018 roku na stanowisko Zastępcy Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego
Marcina Brudło. Radni otrzymali również projekt budżetu
gminy Grodzisk Wielkopolski
na 2019 rok.

cę odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Ławka Niepodległości w
Grodzisku Wielkopolskim
stanie przy ulicy 3 Maja, vis
à vis Pomnika Wdzięczności.
Jej wartość wyniesie 43 820,18
zł, dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej – 30
000,00 zł. Termin realizacji
- 28 grudnia 2018 roku.

Budżet przekazany
Przewodniczącemu Rady Miejskiej
W dniu 15 listopada Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Henryk Szymański przekazał
na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej Marka Kineckiego projekt Budżetu Gminy
na rok 2019. Przygotowywany każdego roku projekt,
uwzględnia zadania nałożone
na Gminę przepisami ustaw,

ale też cały szereg ważnych
dla miasta i gminy zadań
inwestycyjnych, które służyć
mają mieszkańcom oraz pozytywnie wpływać na rozwój
Naszej Małej Ojczyzny.
Projekt Budżetu przeanalizują teraz radni Rady Miejskiej VIII kadencji, podczas
prac poszczególnych komisji.

Koniec służby Rady Miejskiej
W czwartek, 15 listopada
zakończyła swoją służbę na
rzecz rozwoju gminy Grodzisk Wielkopolski Rada
Miejska VII Kadencji.
Ostatnim, uroczystym
obradom towarzyszyło
wiele wzruszeń, pięknych
wspomnień i podziękowań.

Piękny jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego
obchodzili w czwartek 29
listopada Państwo Anna i
Seweryn Bobowscy.
W tym wyjątkowym dniu,
jubilatów odwiedziła delegacja w osobach Zastępcy
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcina Brudło
oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Agnieszki Maik.
Goście złożyli Jubilatom
najserdeczniejsze życzenia, by
dobre zdrowie pozwoliło doczekać szczęśliwie kolejnych
jubileuszy, a pomyślność była
źródłem radości każdego dnia.

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
oraz CK Rondo zapraszają na

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Grodzisku Wielkopolskim
przez minione 24 lata - Marek
Kinecki.
Realizując obowiązek informowania mieszkańców o
funkcjonowaniu Rady Miejskiej i Burmistrza, Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
Henryk Szymański przedstawił „Raport z działalności
Gminy Grodzisk Wielkopolski
za lata 2014 – 2018”, który
jest podsumowaniem obejmującym kluczowe obszary
funkcjonowania gminy.
Szczególne słowa podziękowania, Burmistrz skierował
do Rady Miejskiej z Przewodniczącym Markiem Kineckim
na czele, za twórcze i pełne
poświęcenia działania, służące
rozwojowi gminy Grodzisk
Wielkopolski.

Podczas obrad, wręczone
zostały medale „Zasłużony
dla miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski”, które
otrzymali: Barbara Rożyńska
- Szumska, Anna Hoffman,
Antoni Kłak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kinecki, który
wraz z VII kadencją zakończył służbę w Grodziskim
Samorządzie, podziękował
wszystkim za lata owocnej
współpracy, życząc sukcesów
w dalszej działalności.
Również obecni na sesji
przedstawiciele jednostek organizacyjnych, instytucji i
firm, podziękowali wielolet-

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

niemu Przewodniczącemu za
współpracę, zrozumienie i
okazane wsparcie.
Słowa podziękowania skierowane zostały również do
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Henryka Szymańskiego, który kończąc po 16
latach owocną pracę na rzecz
„Naszej Małej Ojczyzny”,
zasiądzie teraz w gronie radnych Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.
Ostatnia Sesja Rady Miejskiej z pewnością pozostanie
na długo w pamięci uczestników, a szczególnie tych radnych, którzy zakończyli swoją
pracę w Radzie Miejskiej.

POWIATY-GMINY
3 grudnia 2018

MUZYCZNE BRZMIENIA

Str. 21

Inicjator Posnania Sound
Z Krzysztofem Wodniczakiem, inicjatorem współczesnego POSNANIA SOUND, rozmawia redaktor Dominik Górny
Jak tylko dowiedziałem się
o Pańskim pomyśle wskrzeszenia Posnania Sound, czyli
Poznańskiego Brzmienia,
od razu przyszło mi na myśl
określenie El Muzyki, wymyślone przez poznaniaka
Marka Bilińskiego i Czesława
Niemena…
Dobre skojarzenie. El Muzyka
to była poznańska scena muzyczna, a ja chcę dziś pokazać
i przywrócić to, co było i może
być jej wyróżnikiem.
Jakie są zatem pierwsze nuty
zdarzeń, które dziś inspirują
Pana do realizacji wspomnianego pomysłu?
29 września 1988 roku w Poznaniu zarejestrowano Stowarzyszenie Muzyki Elektronicznej. Prezesem honorowym
zgodził się zostać Czesław
Niemen Wydrzycki.. EL Muzyka sekwencjonalna, wariacyjna,
jest szczególnie predestynowana do tego, by wyrazić elan vital
-pęd życia. Progresywny rock
dał jej zamiłowanie do rozbudowanych suit, technologicznego filozofowania, podróży w
wyobrażone światy albo w głąb
własnych fantazji. Niekiedy z
muzyki użytecznej wzięło się
ilustracyjne traktowanie tematów i opisowe tytuły kierujące
słuchacza w stronę określonych
obrazów i emocji. Minęły lata,
blisko trzy dekady, koniunktura
na EL muzykę nieco zmalała,
ale .muzycy - Romuald Andrzejewski, Grzegorz Stróżniak, Ryszard Kniat, Zbigniew
Łowżył, Krzysztof Jarmużek,
Piotr Wiza, Krzysztof Kac-

wyobraźnię dzięki prawdziwym
brzmieniom zwiększonej kontroli oraz intuicyjnemu panelowi dotykowemu.

perski Bolesław Gryczyński,
Marek Manowski, Andrzej
Karpiński, Wojciech Szopka
pozostali jej wierni.
Proszę doprecyzować – co jest
lub ma się stać wyróżnikiem
El Muzyki?
Jej koryfeusze potrafili stworzyć pewien bastion muzyczny
wyróżniający się na tle innych
środowisk i ośrodków. Skojarzyli bowiem ze sobą różnorodne „silniki dźwiękowe”, współpracujące ze sobą oraz nowe,
interakcyjne funkcje, które odzwierciedlają naturalny sposób
gry konkretnego instrumentu.
Co najważniejsze, ta tendencja
stanowi niewyczerpany zbiór
spektakularnych dźwięków. Zaawansowane możliwości instrumentów rozbudzają muzyczną

Sprzyjają temu m.in. pojawiające się nowe modele
instrumentów...
Dokładnie tak. Podarowują
one aranżerom klawiszowym
obiecującą przyszłość. Dźwięki
i brzmienia, to innowacyjna
funkcjonalność. Zestawienie
różnorodnych tonów (Versatile
Tone) umożliwia grę realistycznych flażoletów gitarowych,
basowych glissando i innych
wariacji tonalnych charakterystycznych dla instrumentów strunowych. Zaś funkcja
edycji brzmienia umożliwia
intuicyjnie tworzenie dźwięku
dzięki prostemu operowaniu
gałką. Korzystając z Synchro
Start Stop zapewniają perfekcyjne „odegranie zamysłów
muzycznych” przez aranżerów
dając możliwość systemu do
odczytania rozbudowanych
akordów ułatwia grającym
wykorzystanie technicznych
aranżacji. Nie zawsze musi to
być muzyka elektroniczna, sentymentalnej nostalgii, czy jak
chce brytyjski krytyk Simon
Reynolds retromania zaczyna
rządzić kultur a popularna już
od dobrej dekady.
Jakie będzie w tym wszystkim
miejsce dla artystów z nurtu
muzyki eksperymentalnej?
Chętnie ugościmy przedstawicieli przyszłości muzyki
nawet tej eksperymentalnej
jak i jej chwalebna przeszłość

IX wyścIg
Jaszczurów

6 grudnia 2018 roku, godz. 9
scena na Piętrze
Poznań, ul. Masztalarska 8
Polskie Towarzystwo artystów, autorów,
animatorów Kultury PTaaaK

Festiwal
Twórczości
Filmowej
i Fotograficznej
Osób Dojrzałych 60+

z ogromnym katalogiem wydawniczym. Wszystkie te znaczące elementy mają w sobie
szlachetność zakurzonych przebojów, refrenów sprzed wielu
dekad, ale też intymną atmosferę EL muzyki tworzonej w
samotności. Potrafią „skusić” i
ładną melodią, ale i zaskoczyć
zupełnie współczesną, na poły
eksperymentalną partią solową
syntezatora czy psychodelicznym „skokiem w bok” innego
instrumentu, a nawet w innym
metrum, co prowadzi do nie
bagatelnych rozwiązań. Senne
słodko - gorzkie wizje, w których nostalgiczne wspomnienia przeszłości mieszają się z
doświadczeniami codzienności- na wyższym poziomie - tu
i teraz.
Gdyby w jednym zdaniu
scharakteryzować współczesną El Muzykę, to jest ona…
…otwarta na różne brzmieniowe nowalijki. Takie powinno
być credo tego się trzymajmy
jako status quo szeroko pojmowanej muzyki elektronicznej.
Pośród jakiej publiczności ta
muzyka, o której Pan mówi,
może znaleźć najlepszy odbiór?
Myślę, że u wszystkich. Melomani poznańscy, jeżeli dowiecie się o planowanych koncertach EL Muzyki to bez oporu
dajcie się zabrać na muzyczną
ucztę przyprawiona solidną
dawką bitów zarówno tych
„retro” i współczesnych, bo
jest miejsce także na nową
elektronikę. Melodie snują się

na pograniczu jawy i snu oraz
czystych przestrzeni brzmieniowych, wydestylowanych
na poziomie grawitacji ,gdzie
mogą ci muzycy eksploatować
nową przestrzeń muzyczną.
Różnorakimi formami ekspresji wyrażają oni w kompozycjach czynią sztukę czystą
ukazującą na niezwykłe piękno.
Chętnie goszczą przyszłość, jak
i jej chwalebna przeszłość, niby
nostalgie z dodatkiem retro.
Niezależnie od indywidualnych gustów melomanów, jaki
jest cel odkrywania w nowej
formie terminu, czy może
bardziej zjawiska POSNANIA SOUND?
To ważny cel, bo po latach
prosperity zaniedbano to określenie, nie znalazł się żaden
teoretyk w Poznaniu, aby ten
termin w należyty sposób wypromować. Przecież muzyka
ilustracyjna, jako forma muzyki
przestrzennej, żyje swoim życiem nie tylko w spektaklach
teatralnych czy obrazach filmowych. Obecnie odbywają
się liczne koncerty muzyki
filmowej cieszące się wśród
słuchaczy dużym, a nawet
bardzo wielkim powodzeniem.
Może po 30. latach i aktywności niektórych z wymienionych
wyżej muzyków uda się wprowadzić do leksykonu konwencji
stylistycznych to brzmienie, w
sposób niekonwencjonalny, po
trosze nawet improwizacyjny,
ale mające swój „ matecznik” w
Grodzie Przemysła. Zacznie się
era EL muzyki i POSANANIA
SOUND. Dzięki niej można

częściej eksploatować nową
przestrzeń muzyczną. Będzie
też miejsce na nowe elektroniki, a melodie tworzące przez
kompozytorów snują natchnione tonacje w dur i moll, a czyste
przestrzenne brzmienie wydestylowane na wzór chemiczny
realizują (nie)chciany skok w
przyszłość IDM. Upomnieć się
nie tylko należy, ale i trzeba o
swoje miejsce na muzycznej
mapie Poznania dbać bowiem
miejsce poznańskich twórców
i wykonawców EL muzyki jest
tak znaczące, że ich kompozycje zaskakują zarówno oryginalnością jak i dojrzałością,
Proszę powiedzieć, kiedy na
żywo będziemy mogli spotkać
się z El Muzyką?
Już wkrótce. Termin ten można
i trzeba lansować „od zaraz”, od
koncertów z cyklu POSNANIA
SOUND w poznańskich klubach i domach kultury. Takie
koncerty organizowane będą
m.in. Pod Lipami, w Sloncu, w Bajce, w Wierzbaku z
udziałem duetu muzyk - aktor
(np. Romuald Andrzejewski
- Janusz Andrzejewski, Piotr
Wiza - Marek Klupś, Marek
Manowski - Aleksander Machalica, Grzegorz Stróżniak
- Michał Grudziński). Będą
one dobrą uwerturą do wspierania lokalnego brzmienia oraz
niekwestionowanego potencjału poznańskich muzyków
i aktorów. Życie artystyczne
Poznania w pełni zasługuje na
określenie patriotyzm lokalny.
I tego się trzymajmy, bo jak nie
MY, to kto?
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P.H.U.

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

”MARKPOL”

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20
REKLAMY I OGŁOSZENIA:
powiaty@wp.pl
tel. 608 321 611

Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY
tel.

Autoryzowany
Dealer:

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

Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

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

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

502 033 012 tel. 61 444 89 86

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

a

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

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

przy ulicy Kąkolewskiej 27 w Grodzisku Wielkopolskim
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
		
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

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

e-mail:biuro@skrecykling.pl

A
J
C
K
LE
O
K
!
A
8
W
1
O
0
N
T2
E
M
RO

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

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

MOTOCYKLE

SKUTERY , MOTOROWERY , ROWERY

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

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

WULKANIZACJA I SERWIS OPON
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Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół,
wykonując wymianę opon, wyważanie kół
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda
będzie bezpieczna niezależnie od warunków
pogodowych.

Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie
Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Edmund Bosy

LECH DOMINIAK

Opalenica

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

HURTOWNIA
STYROPIANU

A

Sklep Auto-części

tel. 61 444 22 17 tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752

P. H. ANDRZEJ CIORGA

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA
PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY
WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00

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

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

SPRZEDAŻ FAJERWERKÓW
HURT

DETAL

PRZEDSIĘBIORSTWO H.U. Grzegorz Ciorga

Rakoniewice, ul. Ogrodowa 4
tel. 508 155 574 510 235 065

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90
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GMINA GRANOWO

Granowskie
Marcinki

W dniach od 9-11 listopada 2018r. po raz 15 Gmina Granowo wspólnie z Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym i parafią p.w. Św. Marcina w Granowie zorganizowała uroczystość GRANOWSKICH MARCINKÓW
Obchody rozpoczęły się w
piątek uroczystą Mszą Świętą
w intencji Ojczyzny, po której Wójt Gminy - Zbigniew
Kaczmarek, Przewodniczący
Rady Gminy Granowo Stefan Bielawski, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Ryszard Grajek oraz
ks. Rafał Sylwestrzak na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania niepodległości posadzili
dąb przy Górze Zwycięstwa
- miejscu pamięci poległych
mieszkańców walczących
za wolność Ojczyzny oraz
złożyli kwiaty pod tablicą
upamiętniającą Powstańców
Wielkopolskich. Następnie

wszyscy uczestnicy na przedzie ze Świętym Marcinem
przemaszerowali do szkoły na
wieczornicę pn. „Niepodległa
w pieśni i słowie” zorganizowaną przez nauczycieli,
dzieci i młodzież Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Granowie. Występy rozpoczęła prezentacja historycznych
pocztówek z czasów I wojny
światowej, będących pamiątką rodzinną Państwa Cieślaków z Drużynia. Następnie
uczniowie przypomnieli zgromadzonym pieśni i wiersze patriotyczne. Występy
dzieci były pełne patosu i
dostarczyły zgromadzonym

wielu wzruszeń. Podczas
uroczystości wszyscy zgromadzeni mieszkańcy chwilą
ciszy uczcili pamięć ś.p. ks.
ka. Jana Jarzembowskiego,
który był współinicjatorem
i współorganizatorem GRANOWSKICH MARCINKÓW.
W sobotę o godz. 19:00 w
Bibliotece Publicznej Gminy
Granowo odbył się koncert
wokalno - muzyczny absolwentek policealnego studium
piosenkarskiego w Poznaniu.
Obchody Święta Niepodległości zakończyły się w
niedzielę Mszą Święta w
kościele p.w. Św. Marcina w
Granowie.
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