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Sp. z o.o.
Sp. komandytowa

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

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

tel. 68 347 61 00 | 504 244 997

SPRZEDAŻ WĘGLA I PELLETU
TRZCIEL UL. KOŚCIUSZKI 20

PROFESJONALNY PARTNER

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

kleje, lakiery, okleiny
listwy dekoracyjne
akcesoria malarskie

Niałek Wielki 60
64-200 Wolsztyn

(kierunek przystań żeglarska)

tel: 68 384 0773 / hurtownia@izomet.pl

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

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

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

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

rbj.sp@wp.pl

tel. 512 306 483 lub 534 611 454

SKUP ZŁOMU

MAKULATURY i METALI KOLOROWYCH

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

WSAD: 1,2 zł/1kg BLACHA: 1,0 zł./1kg PUSZKA: 5,00 zł/1kg

biuro@zlom.poznan.pl

tel. 509 174 596 lub 534 611 454

Dziękuję wszystkim mieszkańcom
i inwestorom za przedsiębiorczość
i zaangażowanie, które przyczyniają się
do rozwoju naszej Gminy!

powiat grodziski
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Wizyta Wojewody Wielkopolskiego
W czwartek 20 października
2021 roku w Powiecie Grodziskim gościł Wojewoda
Wielkopolski Michał Zieliński. Na początku swojej wizyty
Wojewoda odwiedził Szpital
Powiatowy w Grodzisku Wielkopolskim, w którym zapoznał
się z postępem prac budowlanych na prowadzonej przez
Powiat inwestycji w zakresie
utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego.
Następnie Wojewoda spotkał się z samorządowcami
w celu podpisania umów na
udzielenie dotacji w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla
pieszych. Samorządy jako
zarządcy dróg mogły ubiegać
się o dofinansowanie realizacji
zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych.
Po podpisaniu umów Wojewoda wraz z posłem na Sejm
RP Tomaszem Ławniczakiem
- Przewodniczącym Komisji Administracji i Samorządu Terytorialnego, spotkał
się z burmistrzami, wójtami
z terenu naszego Powiatu oraz
przedstawicielami Zarządu
i Rady Powiatu Grodziskiego.
Podczas spotkania omówił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów.
Na z a ko ń cz en ie w i z yty w Powiecie Grodziskim,

Wojewoda wraz ze Starostą
Grodziskim, Wicestarostą
oraz przedstawicielami samorządu powiatowego udali
się na przegląd dróg powiatowych, w celu zapoznania się
z efektami ostatnich inwestycji
drogowych realizowanych
przez Powiat Grodziski z dofinansowaniem z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg oraz
realizowanej obecnie inwestycji drogowej w miejscowości
Kotowo.
Powiat Grodziski na wsparcie inwestycji drogowych
w latach 2020-2021 pozyskał
prawie 24 mln zł ze środków
administracji rządowej.

Dofinansowanie na budowę drogi powiatowej
We wtorek 26 października
2021 r., Powiat Grodziski
gościł Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego,
który wręczył symboliczne
czeki z kwotą dofinansowania na realizację inwestycji,
o które zarówno Powiat Grodziski jak i Gminy Powiatu
Grodziskiego aplikowały w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat
Grodziski uzyskał 5 milionów złotych na inwestycję pn.
Przebudowa drogi powiatowej
Granowo - Doły – Konojad.
W ramach realizacji ww. zadania zrealizowana zostanie
m.in. przebudowa drogi na 3
odcinkach, polegająca na poszerzeniu jezdni, wykonaniu
nowej nawierzchni asfaltowej,
przebudowie ścieżki rowerowej, przebudowie skrzyżowań
z drogami gminnymi w miejscowości Konojad, wykonaniu
chodników oraz budowie 4
przejść dla pieszych.
W ramach Funduszu Polski
Ład dofinansowanie otrzymały także Gminy: Granowo,
Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec oraz Wielichowo.
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POLSKI ŁAD INWESTYCJE W WIELKOPOLSCE
POWIAT NOWOTOMYSKI
9 589 300 ZŁ

POWIAT GRODZISKI
5 000 000 ZŁ

POWIAT WOLSZTYŃSKI
3 988 000 ZŁ

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach

AUTO PASZKOWSKI
kierunek Poznań k/stacji BP

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

www.lombardd.pl

biuro@scrapssw.pl

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

a puszka 3 zł/kg

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

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!

tel.

509 408 163

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

PIEKARNIA CUKIERNIA EUGENIUSZA KOCIKA
w Rakoniewicach Plac Powst. Wlkp.

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

www.szklanebombki.pl

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

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

Te środki trafią do naszego regionu
W ramach Polskiego Ładu
uruchomiono Rządowy Funduszu Polski Ład – Program
Inwestycji Strategicznych
skierowany do samorządów
w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki
pierwszej edycji pilotażowego
Programu Inwestycji Strategicznych. Od 2 lipca do 15
sierpnia 2021 r. trwał pierwszy
pilotażowy nabór wniosków.
Każda JST czy związek JST
mógł zgłosić maksymalnie
trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek
bez kwotowego ograniczenia,
jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden
wniosek z dofinansowaniem
nie przekraczającym 5 mln zł.
Powiat wolsztyński
- 3 988 000 zł przebudowa
III piętra budynku B szpital
powiatowego w Wolsztynie
na potrzeby oddziału chorób
wewnętrznych i utworzenie
sterylizatorni w celu walki
z Covid - 19
a Gmina Przemęt
- 4 560 000 zł budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Solec Nowy
oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z miejscowości
Solec Nowy do miejscowości
Nowa Wieś
- 5 415 000 zł utwardzenie
ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul
K luczewsk iej
i To p olowej
w m. Przemęt,
budowa dr. od
m Biskupice
do m. Sokołowice i remont
a

dr. w m. Biskupice
a Gmina Wolsztyn
- 5 000 000 zł przebudowa
i modernizacja infrastruktury
drogowej na terenie gminy
Wolsztyn
a Gmina Siedlec
- 4 950 000 zł poprawa
efektywności energetycznej budynków oświatowych
oraz użyteczności publicznej
w gminie Wolsztyn
a Powiat grodziski
- 5 000 000 zł przebudowa
drogi powiatowej nr 3587P
Granowo - Doły - Konojad
Gmina Granowo
- 2 945 000 zł przebudowa
ulic Klonowej, Akacjowej,
Wierzbowej, Jarzębinowej
oraz Grabowej wraz z budową
kanalizacji deszczowej
a Gmina Grodzisk Wielkopolski
- 4 950 000 zł budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku
Wielkopolskim
a Gmina Kamieniec
- 1 700 000 zł budowa
świetlicy wiejskiej w m.
Maksymilianowo
a Gmina Wielichowo
- 877 436,15 zł przebudowa dróg ode. ul. Wierzbowej,
ul. Szkolna i ode. ul.
Leśnej w m. Śniaty
w zakresie obejmującym III etap
(odcinek drogi
ul. Wierzbowej)
a Powiat nowotomyski
- 9 589
300,62 zł
przebudowa
pasa drogowego d rogi
powiatowej
nr 1881P Brody - Turawo (II

etap) oraz drogi powiatowej nr
2734P Brody - granica powiatu
szamotulskiego (Duszniki)
a Gmina Nowy Tomyśl
- 5 000 000 zł budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej
a Gmina Zbąszyń
- 10 200 000 zł budowa
szkoły podstawowej w Nądni
dla dzieci z 3 wsi: Nądnia,
Nowa Wieś i Nowa Wieś Zbąska, dowożonych obecnie do
2 szkół: w Nądni (kl.4-8)
i Nowej Wsi Zbąskiej (kl.>4)
a Gmina Kuślin
- 1 425 000 zł budowa drogi
na ul. Wschodniej w Wąsowie
a Gmina Lwówek
- 3 736 000 zł budowa stacji
uzdatniania wody w m. Władysławowo, Gmina Lwówek
a Gmina Miedzichowo
- 540 000 zł przebudowa
i rozbudowa budynku świetlicy
w Jabłonce Starej
- 2 375 000 zł przebudowa
dróg gminnych Miedzichowo,
Łęczno – Toczeń
- 2 850 000 zł budowa dróg
gminnych w miejscowości
Bolewice
a Gmina Opalenica
- 3 319 000 zł przebudowa
nawierzchni grogi gminnej nr
380056P ul. Nowej w Opalenicy wraz z budową kanalizacji
deszczowej

W dniach 3-5 października
2021 roku w Sejmie odbyło
się Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza. W
spotkaniu udział wzięli przedstawiciele dziewięciu państw
Europy Środkowej i Bałkanów. Gośćmi na Forum byli
przewodniczący parlamentu
Estonii, Riigikogu Juri Ratas
oraz szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Zbigniew Rau. Głównym tematem rozmów były m.in.
geopolityka oraz kwestie związanie z energetyką, cyfryzacją,
transportem i kulturą.
Forum rozpoczęło się w
niedziele wieczorem od uroczystej kolacji marszałek Sejmu Elżbiety Witek z młodymi
parlamentarzystami. W poniedziałek odbyły się trzy panele
dyskusyjne. Pierwszy z nich
dotyczył roli parlamentów
narodowych w budowaniu i
promowaniu Inicjatywy Trójmorza, podczas którego wystąpiła marszałek Sejmu oraz
goście Forum. Drugi z paneli
poświęcony był sektorowej
współpracy na rzecz rozwoju
państw Inicjatywy Trójmorza
w takich dziedzinach, jak energia, transport oraz instytucje
kultury. Z kolei trzeci odbył
się w temacie „geopolitycznego znaczenia Trójmorza
dla silniejszej pozycji Europy
Środkowej”. We wtorek odbył
się ostatni panel pt.: „Rola
młodych parlamentarzystów
w rozwijaniu Inicjatywy Trójmorza”. W tej części również

wystąpiła marszałek Sejmu
Elżbieta Witek, podkreślając,
że Forum Młodych Parlamentarzystów Trójmorza na
stworzyć młodym politykom
dogodne warunki do budowania kontaktów międzynarodowych.
Inicjatywa Trójmorza jest
płaszczyzną współpracy regionalnej między państwami Europy Środkowej i Wschodniej
należącymi do Unii Europejskiej. Jej początki sięgają 2015
r. i pomysłu prezydenta Andrzeja Dudy, który dostrzegł

potrzebę wzmocnienia potencjału krajów leżących między
Adriatykiem, Bałtykiem i
Morzem Czarnym. Pierwszy
szczyt Inicjatywy odbył się
w 2016 r. w chorwackim Dubrowniku. Format Trójmorza
obejmuje 12 państw: Austrię,
Bułgarię, Chorwację, Czechy,
Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę,
Rumunię, Słowację, Słowenię
i Węgry. Trójmorze to projekt
proeuropejski, który uzupełnia
inne formy kooperacji regionalnej.
Jestem pr zekona na , ż e
dzięki takim spotkaniom inicjatywa Trójmorza zostanie
wzmocniona. W trakcie spotkań z innymi młodymi parlamentarzystami nie zabrakło
wielu kreatywnych pomysłów i
wymiany doświadczeń. Forum
było także doskonałą okazją do
podjęcia dyskusji dotyczącej
różnych aspektów naszego
życia. Teraz trzeba tylko sukcesywnie przenosić wnioski na
lokalny grunt.
Poseł RP – Marta Kubiak

Do powiatów i gmin w moim
ok ręg u t ra f i łączn ie 461
571699,78 zł. Jestem przekonana, że dodatkowe pieniądze na
inwestycje przyspieszą rozwój
naszego regionu. Program Inwestycji Strategicznych wspiera bowiem zrównoważony
rozwój i nowe inwestycje m.in.
w drogi, transport publiczny,
kanalizacje, szkoły czy boiska.
Poseł RP – Marta Kubiak

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim
W dniach 15-16 października
2021 r. w Bornym Sulinowie
odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Taekwondo Olimpijskim.
Na najważniejszych dla tej
kategorii wiekowej zawodach
stawiła się 15-osobowa grupa
Młodzików - podopiecznych
Trenerów Krzysztofa Frankiewicza i Katarzyny Idziak
- zawodników z Kościana,
Wolsztyna i Rakoniewic.
UKS SMOKI Rakoniewice
reprezentowało 5 zawodników :
a Jan Tatarynowicz;
a Alan Rogoziński;

Adrian Rogoziński na podium

a
a
a

Grupa zawodników z Kośćiana, Wolsztyna i Rakoniewic z trenerami

Jan Tatarynowicz na podim

Jan Tatarynowicz na podium
– sprawnościówka

Kamil Krupka;
Nadia Paluch;
Laura Lesińska.

Młodzi adepci taekwondo
konkurowali ze sobą w konkurencjach sprawnościowych
i walce.
Ostatecznie nasi zawodnicy
zdobyli :
a Jan Tatarynowicz - srebro
w walce i brąz w konkurencji
sprawnosćiowej,
a Alan Rogoziński - brąz
w walce,
a Kamil Krupka – brąz w
walce,
Dziewczyny - Nadia i Laura

zajęły miejsca poza podium.
Pozostali wychowankowie
trenerów zdobyli :
UKS Taekwondo Wolsztyn
a Maciej Kędziora – srebro
w walce
a Adam Rajman – brąz w
walce
a Alicja Sewohl – brąz w
walce
a Antończak Anastazja i
Sarbok Karolina miejsca poza
podium,
UKS SOKÓŁ Kościan
a Gabriela Tomaszewska –
srebro w walce
a Kajetan Denisewicz –

brąz w walce
a Jonasz Przybylak – brąz
w walce
a Antonina Bajstok – srebro w konkurencji sprawnościowej
a Adrian Gościniak – miejsce poza podium
Dla części z nich był to
pierwszy start w zawodach.
Wszyscy wykazali wielką
wolę walki i determinację.
Oprócz medali zawodnicy
zdobyli doświadczenie na
zawodach które na pewno
zaprocentuje w przyszłości.
Wojciech Turała
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Program inwestycyjny Polskiego Ładu
Program inwestycyjny Polskiego Ładu zrekompensuje
deficyty polityki gospodarczej prowadzonej przez
poprzednie rządy III RP!!
Premier Mateusz Morawiecki
przekazał wyniki pierwszej
edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych
– Rządowy Funduszu Polski
Ład. Dzięki niemu region
leszczyński otrzyma 250 182
377,35 złotych bezzwrotnego
dofinansowania. Rządowe
środki na inwestycje zmieniają
oblicze naszych miejscowości! Jak podkreśla Sekretarz
Stanu w kancelarii Premiera,
Poseł Jan Dziedziczak - Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony
rozwój i nowe inwestycje.
Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Dzięki
tym środkom miasta i powiaty:
leszczyński, gostyński, kościański i rawicki, będą miały
realną szansę na rozwój, natomiast firmy z naszego regionu
będą uczestniczyły w pracach
nad wygranymi projektami,
tworząc nowe miejsca pracy.
Oto lista inwestycji jakie zostaną podjęte dzięki kolejnym
rządowym środkom, które
trafią do naszego regionu!:
a Miasto Leszno otrzymało wsparcie w kwocie
31.383.379,82 zł !!:
- Leszno- Przebudowa Nowego Rynku Oraz Placu Metziga Wraz Z Przyległymi
Drogami I Infr. Tech. Dla
Stworzenia Mieszkańcom
Przyjaznej Przestrzeni W
Ramach Rewitalizacji Leszna26.388.379,82
- Leszno- Termomodernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej „Trapez” Im. Zbigniewa Białasa W Lesznie4.995.000,00
a Pow iat le szczy ń sk i
otrzymał wsparcie w kwocie
57 868 312,00 zł
- Leszczyński Osieczna
-Przebudowa Ul. Dr Bronisława Świderskiego, Bukowa,
Olchowa, Klonowa, Jaworowa,
Grabowa, Osiedle Jaworowy
Jar W Miejscowości Osieczna
4.873.500,00
- Leszczyński Krzemieniewo- Modernizacja Oświetlenia
Ulicznego Na Terenie Gminy
Krzemieniewo 737.100,00
- Leszczyński Krzemieniewo- Przebudowa Drogi Gminnej Krzemieniewo – Brylewo
3.557.893,00
- Leszczyński Krzemieniewo- Budowa Ścieżki Pieszo
Rowerowej W Ka rchowie
1.562.162,00
- Leszczyński Lipno Budowa Chodników Wraz Z
Modernizacja Drogi Gminnej
Przebiegającej Przez Miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice I Żakowo.7.030.000,0
-Leszczyński Lipno- Budowa Sieci Dróg Na Terenie
Gminy Lipno. 4.745.000,0
- Leszczyński Święciechowa - Budowa Ujęcia Wody W
Święciechowie 570.000,00
- Leszczyński Święciechowa - Sieci Kanalizacji Sanitarnej W Miejscowości Długie
Nowe 6.175.000,00
- Leszczyński Święciechowa - Budowa Drogi, Nawierzchni Wraz Z Odwodnieniem Ulic Gen. T. Kutrzeby,
Kmdr. S. Mieszkowskiego I
Gen. S. Grota Roweckiego W
Święciechowie 1.140.000,00
- Leszczyński WijewoNiskoemisyjny Tabor- Zakup Autobusu Szkolnego Z
Napędem Niskoemisyjnym Z
Wielofunkcyjnym Przezna-

czeniem,, W Tym Zapobieganie, Profilaktyka I Zwalczanie Skutków Z Obszaru
COVID-19 -1.827.840,00
- Leszczyńsk i Wijewo
-Modernizacja Wiejskiego
Domu Kultury W Brennie
379.539,00
- Leszczyński WijewoKompleksowa Modernizacja
Oświetlenia Ulicznego Wraz
Z Infrastrukturą Techniczną
Drogową Na Terenie Gminy
Wijewo 1.067.778,00
- Leszczyńsk i Rydzyna
-Przebudowa Dróg Gminnych
Na Osiedlu Rydzyna 2000 W
Rydzynie 6.500.000,00
- Leszczyński Rydzyna Budowa Stacji Uzdatniania
Wody, Modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody W Dąbczu
I Kłodzie Wraz Ze Studniami
Głębinowymi 3.500.000,00
- Leszczyński Włoszakowice - Przebudowa Drogi Gminnej Nr 712632P Boszkowo
Letnisko-Dominice Wraz Z
Budową Ciągu Pieszo-Rowerowego Przy Drodze Gminnej
Nr 712631P Włoszakowice
-Dominice 9.500.000,00
- leszczyński- powiat- Przebudowa drogi powiatowej nr
477OP na odc. Poznań-Wrocław do skrzyżowania w m.
Wilkowice – 4.702.500,00
a R e g i o n ko ś c i a ń s k i
z e wspa rc iem w k wo c ie
37.017.014,00 zł:
- Kościański Powiat Kościański-Rozbudowa/Przebudowa Dróg Powiatowych Nr
3919P I 3902P Na Odcinku
Droga Woj..Nr432 - Zbęchy
- Zbęchy Pole - Nowy Dwór
- Droga Woj..Nr 308- 8 502
500,00 Zł
- Kościański-Miasto Kościa n- P rzebudowa Ulicy
Marcelego Żółtowskiego W
Kościanie -1 805 000,00 Zł
- Kościański- Miasto Kościan-Kompleksowa Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 Z Salą Gimnastyczną W Kościanie 7 077
500,00 Zł
- Kościański -gmina wiejska
-Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. M.Konopnickiej, Północnej, Kościańskiej w Śmiglu
oraz Zjazdowej w Koszanowie
– 4.497.016,00
- Kościański Gmina Wiejska
Kościan- Przebudowa Drogi
Gminnej W M. Pianowo Wraz
Z Budową Oświetlenia Ulicznego. 3 990 000,00 zł
- Ko ś c ia ń sk i K r z y w i ń
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody W Rąbiniu Wraz Z
Budową 2 Zbiorników I Siecią
Wodociągową Rąbiń-Łuszkowo Poprawi Jakość Wody4.750.000,00
- Miasto Kościan- Przebudowa Dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 W Kościanie
– 1 395 000,00 - Kościański

– Czempiń-Uzbrojenie terenu
aktywizacji gospodarczej i
wsi Nowe Borówko w sieć
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 4.999.998,00
a Region rawicki ze wsparciem w kwocie 72.435.171,53
zł :
- Rawicki- Jutrosin- Przebudowa Drogi Wraz Z Kanalizacją Deszczową W Miejscowości Jeziora- 2.698.000,00
- Rawicki- Jutrosin- Poprawa Aktywności Terenów Inwestycyjnych Na Terenie Gminy
Jutrosin Poprzez Przebudowę
9,10km Dróg 6.146.500,00
- Rawicki- Jutrosin- Budowa Kanalizacji Sanitarnej W
Miejscowości Stary Sielec
3.670.444,00
- Rawicki- Pakosław- Kanalizacji Sanitarnej W Sworowie
Wraz Z Rozbudową Sieci
Wodno-Kanalizacyjnej Do
Strefy Przemysłowej W Chojnie 7.125.000,00
- Rawicki- Pakosław- Termomodernizacja Budynku Szkoły
Podstawowej I Przedszkola W
Chojnie- 4.532.500,00
- Rawicki- Bojanowo Infrastruktura Społeczna, Inf r a st r u k t u r a E du k a cyjna
„Łączymy Pokolenia” - Zmiana Sposobu Użytkowania Budynku Na Przedszkole, Klub
Dziecięcy Oraz Klub Seniora
Wraz Z Jego Przebudową Oraz
Zagospodarowaniem Terenu 6.477.727,53
- Rawicki- Powiat - Modernizacja Budynku Głównego
Szpitala Powiatowego W Rawiczu Sp. Z O.O. Krokiem
Do Poprawy Jakości Udzielanych Świadczeń Medycznych
10.400.000,00
- Rawicki- Powiat- Termomodernizacja Budynku
A Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum
Kształcenia ustawicznego w
Bojanowie Wraz Z Dostosowaniem przeciwpożarowym
4.500.000,00
- Rawicki- Rawicz - Poprawa Atra kcyjności Gospodarczej Rawicza Poprzez
Przebudowę Dróg Gminnych
W Zabytkowym Obszarze
Miasta Kwota Wnioskowana
18.810.000,00
- Rawicki Miejska Górka
- Budowa I Modernizacja
Wybranych Dróg Na Terenie Gminy Miejska Gorka
8.075.000,00
a Region gostyński otrzym a ł wsp a r c ie w k wo c ie
51.478.500,00 złotych!!! :
- Gostyński- Borek Wlkp
– Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie –
720.000,00
- Gostyński- Borek Wlkp.
– Przebudowa ul. Powstańców
Wlkp. Głosiny w Borku Wlkp.
– 1.520.000,00

- Gostyński- Borek Wlkp.
– Przebudowa i rozbudowa
Przedszkola Samorządowego w Karolewie – III etap –
1.530.000,00
Gostyński- Gostyń gmina
– Kompleksowy remont SP nr
5 w Gostyniu – 4.675.000,00
- Gostyński
Krobia Przebudowa Z Rozbudową
Dróg Przy Ul. Fabrycznej W
Miejscowości Pudliszki Wraz
Z Modernizacją Tereny Przy
Centrum Aktywności Społecznej I Integracji Mieszkanców
4.702.500,00
- Gostyński – Krobia- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej W Starej Krobi,
Przedszkola W Krobi, Termomodernizacja I Przebudowa
Miejsko-Gminnego Ośrdoka
Pomocy Społecznej W Krobi
3.591.000,00
- Gostyński- Piaski- Przygotowanie Dokumentacji I
Moder n izacja Budyn ków
Świetlic W Bodzewie I Szelejewie Pierwszym I Przystosowanie Aktywnej Animacji
I Rehabilitacji Seniorów 4.92
5.000,00
- Gostyński- Piaski-Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Niepart oraz
w rejonie ul. Krotoszyńskiej
wmiejscowości Kobylin –
4.700.000,00
- Gostyński- Piaski - Przebudowa Drogi Gminnej Nr
740542p Na Odcinku Od Ul.
Drzęczewskiej W Piaskach
Do Drzęczewa Drugiego 5.3
10.000,00
- Gostyński- Pępowo- Rewitalizacja Centrum Pępowa
Wraz Z Budową Biblioteki
Publicznej, Infrastrukturą Towarzyszącą Oraz Odrestaurowaniem Budynku „Szpitalik”
5.900.000,00
- Gostyński- Pępowo- Rewitalizacja I Rewaloryzacja
(Modernizacja) Przyrodnicza
Stawów W Pępowie Wraz Z
Budową Infrastruktury Turystycznej 4.200.000,00
- Gostyński- Poniec- Budowa Sieci Sanitarnej, Deszczowej Oraz Wodociągowej
Na Osiedlu Berlinek Iii W
Poniecu
2.280.000,00
- Gostyński - powiat- Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej powitu gostyńskiego- 4.500.000,00
- Gostyński- Pogorzela – Poprawa efektywn. Energetycznej budynku SP w Pogorzeli
– 2.925.000,00
Polski Ład to działania dla
polepszenia warunków życia i
rozwoju dla mieszkańców ziemi leszczyńskiej, byłego województwa leszczyńskiego!!!
Rządowy plan rozwoju na
lata pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią
COVID-19 i zrobić epokowy
skok cywilizacyjny. W ramach
Polskiego Ładu uruchomiono
Rządowy Funduszu Polski
Ład – Program Inwestycji
Strategicznych skierowany do
samorządów w całym kraju.
Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne
dofinansowania inwestycji
publicznych realizowanych
przez gminy, powiaty, miasta
i województwa w całej Polsce.
To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń
Polskiego Ładu. Fundusz jest
impulsem dla gospodarki, która ucierpiała w wyniku kryzysu, wywołanym pandemią
COVID-19, a także pisuje się
też w model zrównoważonego
rozwoju - ma wyrównać szanse
rozwojowe poszczególnych
jednostek, czy regionów, które
nie szły do przodu w tym samym tempie.
Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu
w Kancelarii Premiera

Poseł Marcin Porzucek
w Opalenicy
Opalenicę odwiedził poseł
Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek. Parlamentarzysta spotkał się z Burmistrzem
Opalenicy Tomaszem Szulcem oraz Skarbnik Gminy
Agnieszką Antkowiak–Żak.
Rozmawiano o możliwościach rozwoju i planowanych
inwestycjach gminy. Spotkanie było również okazją do
małego podsumowania pierwszej edycji „Polskiego Ładu”.
W ramach pierwszego rozdania Gmina Opalenica otrzymała 3 319 000 złotych. Środki
te zostaną przeznaczone na
przebudowę nawierzchni drogi gminnej przy ul. Nowej
w Opalenicy wraz z budową
kanalizacji deszczowej.
I właśnie po terenie przyszłej inwestycji Burmistrz Tomasz Szulc oprowadził Posła
Marcina Porzucka, opowiadając o planach związanych
z przebudową drogi.
- Cieszę się z bardzo dobrej
współpracy z panem Posłem
Marcinem Porzuckiem, który
od dłuższego czasu wspiera
nasz samorząd, w tym także
strażaków z terenu naszej
gminy. Jednocześnie jestem
bardzo zadowolony z dotacji, która znacząco pomoże
nam zrealizować ulicę Nową.
To bardzo potrzebne nam
pieniądze, realne pieniądze,
które od obecnego rządu do-

stajemy – już kolejny raz, bo
wcześniej otrzymaliśmy m.in.
środki w ramach programu
dla gmin z przeznaczeniem
na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane
PGR-y w wysokości 400 000
złotych, a także 1 371 956
zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Dodatkowo w tym roku mamy otrzymać środki na uzupełnienie
subwencji ogólnej w kwocie
2.706.126 zł z przeznaczeniem
na wsparcie zadań własnych
samorządów w 2021 r roku.
Bardzo się cieszę, że zapowiedzi i deklaracje obecnego
rządu są skuteczne i mamy
szansę liczyć na kolejne dofinansowania - powiedział
Burmistrz Tomasz Szulc.
- Polski Ład to nie tylko
podniesienie kwoty wolnej od
podatku czy zwolnienie z podatku większości emerytur. To
również wymierne wsparcie
dla samorządów. To gminy
i powiaty same wskazały jakie
inwestycje są dla nich strategiczne. W Opalenicy to nowa
droga, gminie Nowy Tomyśl
sala sportowa, a Wolsztynie
modernizacja szpitala. Kolejna
edycja już niebawem. W sprawach ważnych dla mieszkańców, warto współpracować
ponad podziałami.

Opalenicki Uniwersytet
Trzeciego Wieku
W czwartek, 7 października, po niemal półtorarocznej
przerwie, przy uroczyście odśpiewanym przez szamotulski
chór Cantabile – Gaudeamus
igitur – wznowienie swojej
działalności inaugurowała
jedna z sekcji opalenickiego
Centrum Kultury i Biblioteki – Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Nie zabrakło wielu
życzliwych słów ze strony

zaproszonych gości. Studenci
i wykładowcy życzyli sobie,
by nic więcej nie przerwało
im nauki. Swoim wykładem
zaszczycił zebranych rektor
OUTW i honorowy obywatel
Opalenicy prof. zw. dr hab.
Stanisław Jankowiak. Całość
zwieńczyły swoim recitalem
Karina Knych i Aleksandra
Śliwińska.
CKiBw Opalenicy
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B. Wróblewski: "Podwyżki cen gazu są efektem
nieroztropnej polityki energetycznej UE"
Powszechna opinia jest taka,
że jest to efektem nieroztropnej
polityki energetycznej w UE i
takie olbrzymie uzależnienie od
gazu rosyjskiego i tutaj presja
ze strony Rosji czy taka przemyślana polityka rosyjska miała
doprowadzić do wzrostu tych
cen. Oczywiście przywołuje
się też kwestie Nord Stream 2 i
porozumienia niemiecko-rosyjskiego, które wzmocniło jeszcze
pozycję rosyjską jako dostawcy
gazu w Europie - mówi Bartłomiej Wróblewski.
W sprawie dostawcy gazu do
podpoznańskich miejscowości
poseł Wróblewski pyta prezesa
UOKiK, czy nie doszło do nieuzasadnionego podwyższenia
cen i jak ta sytuacja powinna
być interpretowana w związku
z faktycznym brakiem możliwości zmiany operatora gazu
na tym terenie.
Poniżej pełny zapis rozmowy:
Roman Wawrzyniak: Będziemy rozmawiać nie tylko
o gazie, ale też o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale
zacznijmy jednak od gazu, bo
w kilku podpoznańskich gminach, ale także niektórych w
kraju, prywatni operatorzy
gazu podnieśli ceny nawet o
170 procent. Nim przejdziemy
do tego gdzie i w jaki sposób Pan interweniował w tej
sprawie, to chciałem zacząć
od podstawowego pytania,
skąd wzięły się tak drastyczne, wysokie ceny gazu na
rynkach europejskich. Mówi
się nawet, że na tych giełdach
o 941 procent te podwyżki
są notowane. Czego to jest
efektem?
Bartłomiej Wróblewski: Powszechna opinia jest taka, że
jest to efektem nieroztropnej
polityki energetycznej w UE
i takie olbrzymie uzależnienie
od gazu rosyjskiego i tutaj
presja ze strony Rosji czy taka
przemyślana polityka rosyjska
miała doprowadzić do wzrostu
tych cen. Oczywiście przywołuje się też kwestie Nord Stream
2 i porozumienia niemiecko
-rosyjskiego, które wzmocniło
jeszcze pozycję rosyjską jako
dostawcy gazu w Europie.
Bardzo mocno wypowiadał
się w Sejmie w tej sprawie wicepremier, minister aktywów
państwowych Jacek Sasin,
który powiedział wprost:
wiecie dlaczego gaz podrożał,
bo Tusk jako przewodniczący
Rady Europy pozwolił Rosjanom szantażować Europę

nie sprzeciwiając się budowie
Nord Stream 2. Czy dzisiaj ci
sami politycy, którzy zrzucają
na polski rząd odpowiedzialność za wzrost cen gazu wcześniej nie wspierali Niemców
w tej kwestii Nord Stream 2?
Na pewno polityka PO, PSL i
osobiście Donalda Tuska była w
tej materii niekonsekwentna. Ja
nie przypuszczam, że oni byli
zwolennikami budowy Nord
Stream 2, ale w gruncie rzeczy
słabo protestowali, słabo się
sprzeciwiali temu projektowi.
To też trzeba pamiętać, że
Donald Tusk swoje awanse
europejskie - one nastąpiły w
momencie, kiedy ta sprawa się
decydowała, kiedy była realizowana. Niektóre osoby też wiążą
to, że był to swoisty ukłon w
stronę środowisk lewicowych
w Polsce w momencie, kiedy
ta super ważna, super istotna
kwestia strategiczna była realizowana.
Tam jest jeszcze jeden bardzo
ciekawy wątek Panie Pośle,
jak mówi analityk, ekspert
do spraw energetycznych,
polityki energetycznej Rosji
Michaił Krutichin. Twierdzi, że Gazprom ucieka się
do szantażu, bo gotów jest
sprzedawać więcej gazu, jeśli
UE zrezygnuje z objęcia Nord
Stream 2 swoimi przepisami
antymonopolowymi, czyli
mówiąc krótko chodzi o to,
by Rosjanie mieli swobodę
jakby w decydowaniu o tym,
co tam się będzie działo. Już
nie będę tutaj wspominał o
byłym niemieckim kanclerzu Gerhardzie Schoederze,
który dla Gazpromu pracuje.
To wiemy, że to nie tylko wysocy politycy z Niemiec, ale
także z Austrii, Francji pracują
dla Putina w różnych koncernach energetycznych. Tak czy
inaczej jest to wielki błąd, że
Niemcy złamały solidarność
energetyczną w Europie i taki
dwustronny układ z Rosją zawarły, że powstał Nord Stream
2 i tak, jak powiedziałem, tutaj
ta reakcja ze strony polskiej
ona zawsze jakaś była, ale była
mało zdecydowana i tak troszkę
niestety politycy dzisiejszej
opozycji, kiedy rządzili, przeszli do porządku dziennego
w tej sprawie. Tak, że pewną
odpowiedzialność, współodpowiedzialność ponoszą.
Pan, Panie Doktorze jest
posłem z regionu wielkopolskiego, z Poznania i okręgu
poznańskiego, chciałem za-

dywersyfikację źródeł dostaw,
na to, by dochodził do Polski
gaz zza oceanu i gaz z Norwegii, żeby nie być uzależnionym
od Rosji, bo w sytuacji, kiedy
jest jeden główny dostawca
czy właściwie monopolista, to
zawsze istnieje ryzyko podwyższenia cen gazu, nie mówiąc
już o tym, że mogą się pojawić
daleko idące konsekwencje w
postaci odcięcia źródeł w ogóle.

pytać właśnie, jakie podjął
Pan kroki właśnie w sprawie
170-procentowej cen gazu
tutaj w niektórych gminach
w Wielkopolsce?
Do mnie doszły informacje
przede wszystkim z gmin Tarnowo Podgórne, Buk, w jakimś
stopniu także Dopiewo, chociaż
wiem, że podwyżki objęły
także mieszkańców dalej położonych od Poznania gmin,
np. gminy Kaźmierz, którzy z
dnia na dzień dowiedzieli się,
że wzrosły ceny gazu o 170 procent. Ja najpierw prowadziłem
rozmowy z Urzędem Regulacji
Energetycznej. Ostatecznie
zwróciłem się w dość zdecydowany sposób do prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów właśnie z pytaniem w dwóch sprawach, po
pierwsze, czy jest uzasadniony
taki wzrost cen, czy nie mamy
do czynienia z nadmiernym
wzrostem, wykorzystywaniem
sytuacji przez spółkę Gen-gaz,
a po drugie jak to jest z możliwością zmiany operatora,
ponieważ wielu mieszkańców
tych terenów zwróciło uwagę
na to, że te osoby, które są
obsługiwane przez PGNiG też
dostały informację o podwyżkach, tylko wynoszą 7 procent.
Jest różnica kolosalna, niewyobrażalna.
Ponad 20-krotna, stąd takie poruszenie wśród mieszkańców
dodatkowe.
Trudno się dziwić, ale też
trzeba zaznaczyć - przynajmniej tak się tłumaczy Gengaz - że 95 procent ceny to
koszt zakupy gazu, a ceny
dyktuje PGNiG. Taka jest

linia obrony f irm, które
wprowadzają te drastyczne
podwyżki i też dodają, że podwyżkę zaakceptował URE.
Tu każdy wskazuje na jakiś
inny czynnik, bo jest prawdą,
że wzrosły ceny gazu od czego
naszą rozmowę zaczęliśmy,
na rynkach w Europie i to jest
taka podstawowa przyczyna
tego, że doszło do wzrostu cen
gazu także w Polsce, w szczególności na naszym terenie, ale
są też inne elementy, które się
na to złożyły. Właśnie po to są
te pisma, by sprawdzić na ile
jednak podwyżki cen gazu są
wynikiem decyzji i mogły zostać w jakiś sposób zmniejszone przez sama spółkę Gen-gaz.
Oczywiście pojawia się też tutaj
wątek, czy działania władzy
w Tarnowie Podgórnym były
roztropne, bo jednak ta spółka
została sprzedana Niemcom 10
lat temu, czy to rzeczywiście
w takim newralgicznym dla
mieszkańców obszarze należało oddawać tę spółkę z perspektywy czasu za stosunkowo
nieduże pieniądze.
To jest bardzo ważne pytanie,
ale czy jesteśmy skazani na
kolejne podwyżki cen gazu
również od tego głównego
dystrybutora - PGNiG?
W takim stopniu, jeśli wzrost
cen gazu jest uzależniony od
cen gazu w Europie czy na
świecie, to myślę, że nie uciekniemy od wzrostu cen gazu, natomiast to nie jest bez znaczenia
z kim i jak się negocjuje. Polska, tutaj PiS taką chyba bardzo
mądrą, dobrą linię prezentowało i nie tylko w ostatnich latach,
ale czasów pierwszych rządów.
Mianowicie stawiało zawsze na

Tak te działania dywersyfikujące dostawców są kluczowe
w tej kwestii, ale chciałem
jeszcze korzystając z okazji
zapytać Pana także o wyrok
Trybunału Konstytucyjnego
o polskiej konstytucji, która
jest - jak wiemy - aktem
nadrzędnym wobec prawa
unijnego. Czy Polacy - to jest
moje pytanie - czy Wielkopolanie dadzą się nabrać na tę
histerię krzyczącego w ostatnią niedzielę Donalda Tuska
o polexicie.
Wiadomo, że to jest zarzut
nieprawdziwy, że to jest mniej
więcej taki sam zarzut, jak PO
używa od wielu lat, a w każdym
razie od 2015 roku, że PiS odbierze demokrację w Polsce,
co nigdy nie było prawdziwym
zarzutem, ale kiedy nie ma się
programu, kiedy nie pracuje
się nawet nad programem,
kiedy jedynym zarzutem jest
to: my nie rządzimy, jedyną
pretensją, to ta linia obrony nie
zawsze jest logiczna. Teraz pojawił się ten zarzut, on zresztą
wraca falami, polexitu, on jest
nieprawdziwy. Nie ma takich
zamiarów. To jest taka absurdalna dyskusja - nie mamy pana
płaszcza i co nam pan zrobi,
jak w jednej z komedii Barei
pamiętamy. Natomiast pokazuje to na pewno takie słabe
politycznie przygotowanie PO.
Przede wszystkim zaniedbanie
przez wiele lat takiego wysiłku
programowego, żeby spierać się
na jakieś kwestie programowe,
np. dotyczące polityki energetycznej. Natomiast produkuje
się takie społeczne emocje w
sprawach, które są zupełnie
nieprawdziwe. To jest polityka
w oparciu o fake newsy.
O co tak naprawdę toczy
się ten spór z UE, od strony
prawnej?
Ten spór toczy się nie tylko w
Polsce, ale we wszystkich państwach europejskich z różnym
natężeniem w różnych momentach o zakres kompetencji, jakie posiada UE. Społeczeństwa
europejskie wstępując do UE

podpisując kolejne traktaty,
czy akcesyjne czy pogłębiające
integrację, zdecydowały się
przekazać pewne kompetencje
UE. Natomiast znaczna część
kompetencji zostaje przy państwach członkowskich, np.
kompetencje dotyczące edukacji, szkolnictwa wyższego,
kultury, tożsamości.
Kwestii obyczajowych takich,
jak zgoda na adopcję dzieci
przez dwóch mężczyzn itd.
W kwestiach takich światopoglądowych, cywilizacyjnych,
także w kwestii ustrojowych.
Państwa europejskie są bardzo
różnicowane, jedne są monarchiami, inne nie, w jednych
działają sądy konstytucyjne, w
innych nie działają Trybunały
Konstytucyjne i w tych kwestiach są państwa europejskie
bardzo zróżnicowane. Tutaj
żadne kompetencje nie zostały
przekazane, więc pojawia się
pytanie, czy UE może, w ogóle ma prawo w tym obszarze
ingerować.
The Telegraf, jeden z autorów
w tej gazecie pisał, że UE
przegra z Polską ten spór.
Uzasadnia to między innymi tym, że Polska po cichu
stworzyła jedną z najlepiej
prosperujących gospodarek
na świecie i nie ma się czego
obawiać, gróźb ze strony
Ursuli von der Leyen. Dzisiaj Dzień Nauczyciela. Ma
Pan - na koniec - w pamięci
jakiegoś ulubionego swojego
nauczyciela?
Miałem wielu takich ulubionych
nauczycieli. Bardzo dobrze
wspominam moją germanistkę,
zresztą wychowawczynię naszej
klasy w liceum, panią prof. Sobczyńską, nauczycielkę historii,
nauczycielkę biologii panią
Broszko, bardzo wielu dobrych
i takich miło wspominanych
nauczycieli, ja chodziłem do
Marcinka w Poznaniu. Przy
tej okazji chciałem wszystkim
nauczycielom z Marcinka, ale
też ze Szkoły Podstawowej 65 i
17, gdzie wcześniej chodziłem,
w ogóle wszystkim nauczycielom złożyć najlepsze życzenia
i wyrazy wdzięczności. Bardzo
dużo w szkole uzyskałem, uzyskaliśmy, więc ta wdzięczność
jest dożywotnia.
Ja też podpisuję się pod tymi
życzeniami dla wszystkich
nauczycieli, także tych moich
- między innymi pani prof.
Zofii Frankiewicz.
Fot. Wojtek Wardejn
(Radio Poznań)

Józef Skrzypek uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
„Jesteście z miłości. To wyjątkowo fantastyczny moment. Nie
myślałem, że ja tutaj w Poznaniu
stanę się taki szczęśliwy – bardzo szczęśliwy” – powiedział
Józef Skrzek w chwili udekorowania jego osoby Medalem
LaborOmniaVincit przyznanym
przez Kapitułę im. Hipolita
Cegielskiego. Medal, w imieniu
dr. Mariana Króla, Prezydenta
THC i Kapituły, zawiesił Dominik Górny, Sekretarz Zarządu
THC. Dyplom wręczył Krzysztof Wodniczak. Wydarzenie
odbyło się 15 października 2021
roku podczas inauguracji nowego miejsca koncertowego jakim
jest „Prochownia” w Jeżyckim
Centrum Kultury.
Józef Skrzek został uhonorowany za „twórczy mistycyzm,
opanowanie tajników sztuki, która rozwija duchowość
pokoleń szukających swego

brzmienia” – usłyszeliśmy fragment werdyktu Kapituły. To był
pierwszy akord recitalu legendarnego twórcy zespołu SBB,
współtwórcy zespołu Akwarele,
multiinstrumentalisty, który –
jak sam mówi – nie raz spał pod
fortepianem. Preludium do jego
występu były prezentacje artystyczne twórców związanych
głównie z Poznaniem.
Utwory grane i śpiewane
przez laureata Medalu miały
w sobie wysokość nieba i ciężar
gatunkowy skały, która kruszy
emocje i lęki. Spadły na nasze
głowy a może i dusze kaskadą,
której każda kropla była jak
krew z wodospadu, u którego
źródła budzą się pragnienia
i spełnienia. Parafrazując tytuły
kompozycji – „Słone Perły”
rozsypały się ciszą – siostrą
krzyku, „z którego krwi moja
krew”. Bo skoro „toczy się

koło historii” to każdy na swój
sposób jest „Pielgrzymem”,
który ma świata tyle ile jego
stopa,postawiona na ziemi,
jest wstanie zasłonić. „O Panie
przebacz mej myśli” – zaśpiewał, nie spowiadając się jednak
ze wszystkiego. Pozostawiając
twórczy niedosyt.
Przypomnijmy, że wyróżnienia Kapituły Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego przyjmowali tacy artyści jak m.in.:
Wojciech Kilar, Jan A.P. Kaczmarek, Andrzej Wajda, Jan
Ptaszyn Wróblewski, Ewa Bem,
Zbigniew Wodecki, Zespół
Skaldowie, SeongJinCho, Chris
Jagger (pierwszy medal w życiu)
czy maestro Andrea Bocelli
(podczas koncertu z okazji
100-lecia Poznańskiego Uniwersytetu).
tekst: Dominik Górny
Zdj.: Hieronim Dymalski
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Grodziskie spotkanie wojewody z radnymi
i członkami PiS
20paździer nika w naszym
mieście gościł wojewoda województwa wielkopolskiego Pan
Michał Zieliński. Zapoznał się
z działalnością grodziskiego
szpitala oraz podpisał umowy
z RFRD z samorządowcami.
Po intensywnie spędzonym
dniu w Grodzisku wojewoda
spotkał się z członkami oraz

sympatykami Powiatowego
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Było wiele wątków toczonych rozmów, m.in. padały
pytania na temat korzyści jakie
daje nam Polski Ład, który
przygotował resort gospodarki
czyli wsparcie i ulgi podatkowe
dla obywateli i firm. Wojewoda
chętnie odpowiadał na pytania

o kwocie wolnej od podatku, o
tym co zyskają przedsiębiorcy
oraz samorządy. Wiele pytań
dotyczyło także grodziskiego
szpitala, który wkrótce ma
mieć oddział covidowy, przebudowy lokalnych dróg, budowy nowej sali gimnastycznej
oraz środków na innowacje.
W trakcie spotkania toczyły

się także rozmowy indywidualne o różnorodnej tematyce z
dziedzin życia naszej lokalnej
społeczności.
Wojewoda Michał Zieliński podziękował za pracę naszym członkom i życzył dalszej owocnej współpracy oraz
wszelkiej pomyślności.
Tekst: Danuta Nijaka

Solidarność zamyka Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Działając z upoważnienia
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - która jako najwyższa władza wykonawcza
Związku podjęła decyzję o
skierowaniu do Kraojwego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wniosku o ocenę
legalności działań Trybunału
Niesprawiedliwość UE - postanawiam, jako przewodniczący
Związku: Wydać w trybie
zabezpieczenia - do czasu
rozstrzygnięcia wniosku przez
Krajowy Zjazd Delegatów decyzję o natychmiastowym
zawieszeniu funkcjonowania
TSUE! – to fragment pisma,

które podczas manifestacji w
Luksemburgu odczytał wiceprzewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność,
Tadeusz Majchrowicz.
W piątek, 22 października
związkowcy z „Solidarność”
protestowali przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w związku z decyzją wydaną przez unijny sąd
w sprawie zamknięcia kopalni
w Turowie.
Zwią zkowcy sta nowczo
sprzeciwiają się postanowieniu
TSUE, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i doprowadzi

do likwidacji tysięcy miejsc
pracy. Wśród demonstrujących
byli też przedstawiciele z Regionu Wielkopolska „Jesteśmy
tu jako reprezentacja całego

kraju. W całej Polsce wspierają
nas pracownicy. Mamy prawo
we własnym kraju pracować i
pilnować miejsc naszej pracy!
Dajemy wam czas do namysłu,

42 rocznica Konfederacji Polski Niepodległej
W październiku bieżącego
roku minęła 42 rocznica
założenia Konfederacji Polski
Niepodległej. Pierwszym
prezesem został wówczas
Leszek Moczulski, który od
początku przedstawił hasło
dla członków KPN” Musimy
mieć własne państwo i ludzi,
którzy będą uczciwie rządzić
naszą Ojczyzną” To co dzisiaj
wyprawiają rządzący nie
napawa optymizmem ale
jeszcze gorzej jest z europosłami z opozycji, którzy robią
wszystko aby Polsce zablokować unijne pieniądze i to są „
patrioci” działający na rzecz
Unii a przeciwko polakom.
Wszystko po to aby dorwać
się do władzy. Tutaj nie

chodzi o dobro narodu
tylko o „korytko”.Wracając
jednak do rocznic KPN to na
ostatniej byłem delegatem z
regionu grodzisko- wolsztyńskiego na 30 leciu w
Warszawie 2009
roku. Odbyła się
Msza Święta w
kościele Garnizonowym.
Homilię wygłosił ks. Stanisław
Juraszek- kapelan
KPN. Następnie po
niej w Centrum Kultury i
Sztuki z koncertem wystąpił
artysta Jan Pietrzak. W trakcie występu głos zabrał przewodniczący Leszek Moczulski. Na koncercie był obecny
także wice- marszałek Senatu

Zbigniew Romaszewski oraz
Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki. Wróciliśmy
do naszych domów i rodzin
z nadzieją, że się cokolwiek
zmieni. Niestety do dzisiaj
te zmiany następują
bardzo wolno to z
przyczyn zupełnie oczywistych.
W Magdalence „
Solidarność” Wałęsy
podpisała kontrakt z
Kiszczakiem i Jaruzelskim, który pozbawił Polskę dekomunizacji. Tak jest
do dzisiaj, gdzie komuniści
i ich dzieci pełnią wysokie
funkcje w sądownictwie oraz
wielu organizacjach pozarządowych.

Wydawca Franciszek Gwardzik

jeśli nie, to podpalimy Europę.
Ale podpalimy ją w naszych
sercach!” – mówił podczas
manifestacji Piotr Duda.
Manifestujących zaskoczyły
środki ochronne zastosowane
przez władze Luksemburga.
Na polskich robotników czekały zasieki z drutu kolczastego,
wozy opancerzone, tysiące
policjantów.
Delegacja NSZZ „Solidarność” nie została wpuszczona
do Trybunału Sprawiedliwości
UE.
„Odgrodzono się od nas drutem kolczastym jak od bydła.
Gdzie europejskie lewactwo

mówiące, że ploty należy likwidować?” – skomentował
szef „Solidarności”.
Manifestanci przeszli również pod ambasadę Czech w
Luksemburgu.
W petycji skierowanej „do
naszych sąsiadów Czechów”
napisano m.in.: „Bardzo niedobrze się stało, że w problemy
które jako dobrzy sąsiedzi
powinniśmy rozwiązywać
sami, angażowane są instytucje międzynarodowe.
Szczególnie, że instytucje te
wykorzystują je do rozgrywania własnych – nie czeskich i
nie polskich – interesów.”

Obchody wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
W tym roku po raz pierwszy
rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego będzie
obchodzona w sposób wyjątkowy. 27 grudnia w całej
Polsce świętować będziemy
Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to zawdzięczamy
zaangażowaniu wielu wielkopolskich organizacji. Za
dotychczasową pracę i wkład
w nadaniu odpowiedniej rangi
rocznicy podziękował wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński.
Święto zostało ustanowione
dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP Andrzeja
Dudy. Tegoroczne obchody
rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego nabiorą innego wymiaru, a uroczysty
podpis Prezydenta RP pod
ustawą zwieńczy proces legislacyjny.
- Dotychczasowa praca tysięcy osób, które wzięły na
swoje barki misję utrzymania pamięci o Bohaterskich
Powstańcach, podczas corocznych uroczystości nawet
w najmniejszych wielkopolskich samorządach zawsze
budziły we mnie ogromne
uznanie i szacunek. Wierzę,
że nowy narodowy charakter
święta połączy przedstawicieli
administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
a współpraca przy organizacji
tegorocznych obchodów i zaproponowane nowe inicjatywy

„

pozwolą nam wspólnie dotrzeć
z wiedzą, o tym niezwykłym
wydarzeniu do milionów Polaków w całym kraju oraz poza
jego granicami - mówi wojewoda wielkopolski Michał
Zieliński. - Jestem pewien,
że atmosfera obchodów 27

Rocznica wybuchu
Powstania Wielkopolskiego będzie
obchodzona
w sposób wyjątkowy
grudnia na długo zapadnie
w naszej pamięci, a hołd oddany bohaterom tych dni,
choć w małej części pokaże
naszą wdzięczność za ofiarę,
którą złożyli w walce o wolną
i niepodległą Polskę – dodaje.
O uczczenie Powstania
Wielkopolskiego zabiegało wielu osób i instytucji,
m.in. Wielkopolskie Muzeum
Niepodległości w Poznaniu,
Instytut Pamięci Narodowej
w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu czy Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-19.
Działania różnych instytucji
przełożyły się na ogromny
sukces, którym od tego roku
będzie "27 grudnia - Narodowy Dzień Zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego".
Dawid Pius
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Krzysztof Skiba na Gali Konkursu Portret Prawdziwy 2021

Rozstrzygniecie Konkursu
Piękna i Aktywna Wieś
Gminy Wolsztyn 2021
Od 26. lat w Gminie Wolsztyn
organizowany jest konkurs
„Piękna Wieś”. Dziś, 27 października 2021 r., podczas
sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie, ogłoszono wyniki tegorocznej edycji konkursu oraz
podziękowano wieloletnim
członkom komisji konkursowej. - Konkurs organizowany
jest nieprzerwanie od 1996
roku. - przypomniał Maciej
Ratajczak z Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie. - W roku 2020
obchodziliśmy jubileusz 25-lecia konkursu. Przez ten czas,
w 25. jego edycjach, oceniono
738 zagród, przyznano 434
nagrody i 301 wyróżnień. Konkurs możliwy był m.in. dzięki
wieloletniej społecznej pracy
członków komisji oceniającej
zagrody i wsie. Dlatego też
Burmistrz Wolsztyna postanowił wyróżnić osoby, które
przez 25 lat najczęściej brały
udział w pracach komisji.
Podziękowania oraz upominki książkowe otrzymali:
Jan Słomiński – wieloletni
przewodniczący komisji konkursowej, Zofia Ball, Gerard
Jastrzębski, Justyna Mikołajewska, Andrzej Rogozinski,
Grzegorz Nowak, Henryk Żok,
Eliza Kruk oraz Sebastian Sip.
Gratulujemy, dziękujemy i życzymy wszelkiej pomyślności.
W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 22 sołectwa. Konkurs przeprowadzony
został w oparciu o nowy re-

gulamin. - Zrezygnowaliśmy
z oceniania pojedynczych
zagród, domostw i skoncentrowaliśmy się na ocenie całych sołectw, ocenie tego jak
wyglądają miejsca publiczne,
czy są zadbane, posprzątane. wyjaśnia M. Ratajczak. - Poza
tym ocenialiśmy aktywność
społeczną rad soleckich i samych mieszkańców, a także
aktywność w sieci, czyli nowe
formy komunikacji. Jak się
okazało większość sołectw
posiada strony internetowe
oraz profile facebook i co
ważne większość z nich jest
prowadzona na bieżąco.
Sołectwa biorące udział
w konkursie podzielone były
na 4 kategorie – sołectwa małe,
średnie, duże i bardzo duże.
Komisja w każdej z kategorii
przyznała miejsca od 1 do 3
oraz wyróżnienia. Wsie, które
zdobyły trzecie miejsca otrzymały nagrody w wysokości
po 1000 zł, drugie miejsca
– po 2000 zł, a zwycięzcy po
4000 zł. Sołectwa wyróżnione
otrzymały po 500 zł.
Oto wyniki w poszczególnych
kategoriach:
SOŁECTWA MAŁE
1. Wola Dąbrowiecka
2. Wilcze
3. Stradyń
Wyróżnienia: Nowa Obra
i Rudno
SOŁECTWA ŚREDNIE
1. Nowa Dąbrowa

2. Berzyna
3. Błocko
Wyróżnienia: Gościeszyn,
Nowy Widzim, Stara Dąbrowa
SOŁECTWA DUŻE
1. Tłoki
2. Chorzemin
3. Powodowo
Wyróżnienia: Niałek Wielki,
Nowe Tłoki
S O Ł E C T WA BA R D Z O
DUŻE
1. Obra
2. Wroniawy
3. Świętno
Wyróżniania: Karpicko, Adamowo, Stary Widzim.
Dyplomy, symboliczne czeki
i statuetki „Piękna i Aktywna
Wieś Gminy Wolsztyn 2021”
sołtysom nagrodzonych i wyróżnionych sołectw wręczył
Burmistrz Wolsztyna Wojciech
Lis oraz reprezentujący komisję Jan Słomiński.
- Choć komisja przyznała
nagrody główne i wyróżnienia,
to trzeba zaznaczyć, iż każde
z sołectw ma coś ciekawego
do zaoferowania, każde jest
urokliwym i niepowtarzalnym
miejscem – podkreślił M. Ratajczak. - W imieniu komisji
konkursowej chciałbym także
bardzo podziękować wszystkim sołtysom, radom sołeckim
i mieszkańcom wszystkich
wsi. Każdy w tym konkursie
jest zwycięzcom i każdemu
sołectwu należą się gratulacje
i uznanie.

W piątek, 29 października
w Nowotomysk im Ośrodku Kultury odbyła się gala
wręczenia nagród w IX Międzynarodowym Konkursie
Fotograficznym Portret Prawdziwy 2021.
Pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego
Konkursu Fotograficznego
Portret Prawdziwy jest Adam
Polański, nowotomyski pedagog, samorządowiec, uznany
portrecista i propagator fotografii , inicjator plenerów
fotograficznych im. Andrzeja
Bersza.
IX galę Międzynarodowego
Konkursu Fotograficznego
Portret Prawdziwy 2021 poprowadził muzyk, autor tekstów, satyryk, publicysta, artysta rozrywkowy, felietonista,
autor happeningów, wokalista
rockowy, członek zespołu Big
Cyc Krzysztof Skiba, który
podczas piątkowego wydarzenia wystąpił również w programie stand-upowy.
Jury konkursu w składzie:
Adam Polański, Paweł Brzezińsk i, Michał Buddabar,
Marek Lapis,Tytus Popławski z pośród blisko 3000 fotografii, nadesłanych z 23

państw, wybrało ich zdaniem
te najlepsze. Pierwsze trzy
miejsca: Miejsce 1 - Marianna
Peruń-Filus, Miejsce 2 - Janusz
Nadolski, Miejsce 3 - Fabrizio
Zollo.
Tradycyjnie już wyróżnione
prace na konkursie Portret
Prawdziwy zostaną przekazane Jurkowi Owsiakowi na
licytacje Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W przyszłym roku jubileuszowa X edycja "Portretu
Prawdziwego", już dziś wiadomo że będzie to wyjątkowa
gala, z wyjątkowymi gośćmi.
Fot. Maciej Kasprzak /
Wielkopolskamagazyn.pl

Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy
Nagrodę Wójta Gminy Miedzichowo z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy
dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej otrzymali:
a Pani mgr Hanna Kaczmarek – dyrektor Zespołu Szkół
i Placówek Oświatowych w
Bolewicach
a Pan mgr Ewelina Jarosz - nauczyciel Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych
w Bolewicach
Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli również Wicedyrektor Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach Pan
mgr Wiesław Żołędziowski,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
w Miedzichowie Pan mgr
Szymon Fabian, Sekretarz
Gminy Miedzichowo Pani mgr
Karolina Łotecka, Skarbnik
Gminy Miedzichowo Pani Mirosława Kuryś oraz dyrektor
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Miedzichowie wraz
z pracownikami.

„Z wikliną w tle – ZIELONY plac zabaw
w Bolewicach”
13 października 2021 roku
Wójt Gminy Miedzichowo
Stanisław Piechota wraz ze
Skarbnikiem Gminy Panią
Mirosławą Kuryś podpisał
umowę na dofinansowanie
projektu pn. “Z wikliną w tle
– ZIELONY plac zabaw w Bolewicach”.
W ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla
Wielkopolski” realizowanego
przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego” złożone zostały 103 wnioski, z których 33 otrzymało
wsparcie finansowe. Wśród
nich znalazła się Gmina Miedzichowo, która na realizację
tego zadania pozyskała środki
w wysokości 50.000,00 zł.
Zielony plac zabaw powstanie na boisku sportowym
w Bolewicach. Projekt placu
skupia się na stworzeniu przestrzeni w większości z naturalnych materiałów, wykorzystując jednocześnie istniejące już
nasadzenia.

Część placu będzie wyposażona w gotowe elementy
tj.: huśtawka, bujak , ruchoma
drabinka oraz zestaw zabawowy z elementami zjeżdżalni.
W ramach projektu powstanie
również żywa altanka z wikliny oraz tunel.
Wykonane zostanie również
ogrodzenie oddzielające plac
zabaw od strefy urządzeń do
ćwiczeń na świeżym powie-

trzu oraz boisk.
Obiekt będzie ogólnodostępny i będzie służył celom
rekreacyjnym oraz wypoczynkowym mieszkańców gminy.

„ Zadanie współfinansowane przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w ramach
Programu pn. „ Błękitno – zielone inicjatywy
dla Wielkopolski”

Str. 10

Będąc fotografem, musimy się
zastanowić, jak nasze prace
będą odbierane przez widza.
Zdjęcie może oglądającego
zachwycić, zaszokować, prowokować, względnie zostanie
odebrane obojętnie. Wartość
obrazu zależy od: wykorzystania umiejętności kompozycyjnych, zrozumienia ekspozycji
i innych aspektów fotografii.
Aparat – nawet najbardziej
kosztowny – jest tylko urządzeniem rejestrującym, a kadr
i ekspozycja to dzieło fotografa. Na obraz składa się temat,
kompozycja i oświetlenie, ale
należyte zharmonizowanie
tych czynników zależy od
twórczej pracy autora obrazu,
a ich oddanie od umiejętności
technicznych. Dzięki czemu
każdy człowiek posiadający,
choćby minimalną wrażliwość artystyczną, może dzięki
aparatowi tworzyć doskonałe
obrazy.
Aparat umożliwia połączenie techniki ze sztuką,
a każda fotografia to fragment
rzeczywistości ujęty w ramy.
Zrozumienie zasad rządzących ekspozycją ma ogromny
wpływ na wykonywane przez
nas zdjęcia. Dlatego, jeżeli
warunki pozwalają, zawsze
przed tzw. „pstryknięciem”,
spróbujmy dokonać analizy
kadru, co już w pierwszej fazie
zdjęciowej uzmysłowi nam,
jak może wyglądać efekt końcowy i pozwoli jednocześnie
na pokazanie tematu w sposób
najbardziej wyrazisty. Jeżeli chcemy, by nasze zdjęcia
miały jakąkolwiek wartość
estetyczną, musimy jeszcze
przed wykonaniem zdjęcia
zdawać sobie sprawę z tego - co
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Poradnik fotoamatora

chcemy pokazać. Praktycznie
wszystko może być przedmiotem naszego zainteresowania.
Należy jednak pamiętać, że
sztuką rządzą pewne zasadnicze prawidła estetyczne,
których nie należy łamać. Są
rzeczy, np. patologiczne objawy życia, brzydota otoczenia,
odrażające strony życia oraz
ujęcia nieestetyczne, powodujące, że ich pokazywanie na
obrazach jest przejawem złego
smaku. Wszędzie, a szczególnie w fotografii, umiar jest
konieczny. Fotografia powinna
prowokować, ale to nie znaczy,
że ma być odrażająca i niesmaczna. Tego typu zdjęcia
pozostawmy twórcom, którzy
świadomie łamią istniejące
konwencje sztuki i lubują się
w tego typu twórczości.

Niewinny koncert
poznańskich jazzmanów
Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Dusznikach
zaprosiły nas do wysłuchania
koncertu jazzującego Grupy
SZÓSTKA. Oczekiwaliśmy,
że grupa wybornych muzyków
z bardzo utalentowaną wokalistką Agatą Niedzielską zaprezentuje nam program stricte jazzowy,
a tym czasem im dalej "w las"
koncertu różnorodność wykonań
zadziwiała, i biegła w stronę uniwersalnej formuły koncertowej.
że odnosiło się wrażenie treści
i formy biegnącej po tej samej
linii muzycznej. Pojedyńcze alikwoty - szczególnie w utworach
instrumentalnych takich jak Ballad for Bernt, This or this, Blue
moon, Blue Bossa - wypełniały
przestrzeń dusznikowej sali koncertowej. Występujący w Grupie
SZÓSTKA profesjonalni muzycy, mający bogate życiorysy
artystyczne dobrze wpasowali się
w stylistykę narzuconą im przez
lidera Michała Szóstka. Z takimi
nazwiskami jak : Piotr Grossman
- gitarzysta, Remigiusz Kosmalski - gitarzysta basowy, Paweł
Banach - perkusista, Eugeniusz
Efannberg - sax, flet i Michał
Szóstek nie raz jeszcze spotkamy się, przekażą nam na swoich
stylowych instrumentach jakże
barwne klimaty jazzujące i pochodne. Byłem przy formowaniu
grypy jazzowej String Connection i widziałem zabiegi organizacyjne Krzesimira Dębskiego.
Teraz po czterdziestu latach
mogę odnieść się do podobnego
zmysłu organizacyjnego jaki
posiadł Michał Szóstka. Krzesimir Dębski i Michał Szóstek
działają podobnie ze zmysłem
tworzenia takich a nie innych
palet dzwiękowych. To duża
nie tylko odpowiedzialność, ale
pójście drogą może wyboistą,
ale jakże piękną, zachowawczą
i eksperymentalną jednocześnie.
Koncert miał swoją dramaturgie poprzez dodane, a może
nawet dominujące wokale i wo-
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kalizy Agaty Niedzielskiej. To
ona zauroczyła nas głosem, który
ma swoją specyfikę brzmieniową
i ponad tonacyjna artykulację .Porusza się po wszystkich
rejestrach bardzo swobodnie
łagodząc napięcia tam gdzie są
wymagane i brnąć w durowe
i mollowe pasaże ponad wszelkie
schematy. Wykonała program,
który jej najbardziej odpowiada,
czuje się dobrze i wpasowuje się
w motoryczny rytm i narracje.
Wykazała całą gamę środków,
aby standardy takie jak : Pogoda
ducha, Libertango, Autumn leaves, \moje serce to jest muzyk,
Isnet she lovely, What a wonderful word znane z wcześniejszych
wykonań Ewy Kandini, Steviego
Wondera, Louisa Armstronga,
Ewy Bem wybrzmiały "po swojemu" z pewnym nostalgicznym
przesłaniem po prawdzie i po
naszemu.
Na początku koncertu wysłuchaliśmy muzyki filmowej
z Niewinnych czarodziei z muzyką Krzysztofa Komedy oraz
najsłynniejszą balladę (kiedy
Komeda był w śpiączce i puszczono Mu to nagranie ego ręka
powędrowała ku lewej stronie
serca i wskazał, że to jest JEGO
własność, opisał ten moment
Krzysztof Kąkolewski w reportażu w tygodniku Kultura)
z filmu Romana Polańskiego
Rosemary baby. Na zakończenie
koncertu - jakby postawić klamrę
tematyczną zespół zagrał, wokalistka zaśpiewała ze swadą
tytułowe momenty z filmów
Czterdziestolatek i Do
widzenia do jutra. Bisów nie
było końca, I tak zakończył się
koncert przy udziale publiczności i miejscowych władz, co
świadczy, że w Dusznikach
stawia się na muzykę w dużej
M, a miejscowe ognisko muzyczne edukuje instrumentalistów w klasie gitary klasycznej
i pianina.
Krzysztof Wodniczak

Poza tym musimy sobie
uświadomić, że aparat widzi
rejestrowany obraz płasko,
natomiast człowiek widzi stereoskopowo (przestrzennie).
W dużym uproszczeniu możemy to sprawdzić, spoglądając
na obiekt jednym okiem - i już
wiemy, jak widzi obiektyw.
Aparat rejestruje dokładnie
wszystko to, na co zostanie
skierowany obiektyw, natomiast człowiek oglądający jakąś scenę dostrzega szczegóły,
jako składnik większej całości.
Znajomość kilku bardzo prostych zabiegów może nam
pomóc w wyniesieniu naszych
umiejętności fotograficznych
na zupełnie nowy poziom.
Warto, zatem poznać zasady rządzące tym elementem
sztuki kompozycji, jakim jest

dobór kadru. W zależności, co
będzie przedmiotem zdjęcia,
odpowiednio komponujemy
ujęcie. W sposób, w jaki to
zrobimy w dużej mierze stanowi o jakości fotografii. Ważne jest, więc rozmieszczenie
elementów w kadrze, relacja
między różnymi obiektami
i planami na zdjęciu.
Wiemy już, że dzięki odpowiednim ustawieniom aparatu możemy fotografować
w różnych warunkach. Dlatego tak istotne jest poznanie
wszystkich funkcji oferowanych przez aparat. Operowanie
czasem naświetlania, przysłoną, ustawieniem ostrości,
balansu bieli, głębią ostrości, ustawienie czułości ISO,
właściwego trybu ostrzenia
i pomiaru - umożliwia świa-

dome dostosowanie wszelkich
parametrów, celem wykonania
technicznie nienagannego
zdjęcia – a to już połowa sukcesu. Zanim przejdziemy do
„robienia” wszelkich zdjęć,
musimy jednak usystematyzować pewne pojęcia związane
z podziałem na poszczególne
rodzaje fotografii. Podziału
możemy dokonać następująco: TYP fotografowanego
obiektu, w skład którego możemy zaliczyć m.in. fotografię
okolicznościową, portretową,
krajobrazową, czy przyrodniczą; MIEJSCE wykonania
zdjęć, czyli mamy podział na
fotografię plenerową, studyjną
oraz zdjęciami wykonywanymi we wnętrzach; PRZEZNACZENIE wykonanych
fotografii, czyli spotykamy się
z fotografią użytkową lub artystyczną. Możemy dokonać dalszego podziału, który bardziej
precyzuje rodzaj twórczości,
bowiem, najbardziej znane to:
fotografia prasowa, fotografia
naukowa, fotografia lotnicza,
fotografia ślubna, fotografia
dziecięca, fotografia komercyjna, fotografia dokumentalna, fotografia reportażowa,
artystyczna itd...
Jednym z najistotniejszych
elementów wyróżniających
dobre zdjęcie jest jego kompozycja. Celem kompozycji
jest osiągnięcie efektu plastycznego poprzez umiejętne
dobranie oświetlenia i światłocienia, kolorów, kształtów,
płaszczyzn, proporcji oraz linii oddziałujących na ułożenie
poszczególnych detali, dzięki
czemu możemy osiągnąć również odpowiedni nastrój, a co
najważniejsze: odpowiednio

podporządkowując te składniki, możemy uzyskać zarówno odczucie statyczności,
porządku, równowagi, harmonii, jak i dynamiki, chaosu
czy nierównowagi. Zależy to
w całości od twórcy obrazu.
Motyw - może być prosty lub
bardziej skomplikowany, ale
musi być jeden. Oko widza
nie może mieć ani przez
chwilę wątpliwości, co jest
motywem obrazu. Elementy
motywu mogą być jednorodne
lub różnorodne, jednak muszą
być połączone wspólną myślą.
Treść obrazu powinna zainteresować widza, nie tylko ze
względu na przedmiot, ale
również ze względu na myśl,
jaką autor obrazu chciał za
pomocą niego wyrazić. Pojęcia motywu i kompozycji
są nierozerwalnie splecione.
Zależnie od celu, jaki postawił
fotograf, obraz powinien pokazać jakiś obiekt, opowiadać
jakąś historię lub wprowadzić
widza w pewien nastrój. Tematyka - jest niewyczerpana.
Możemy „bawić” się fotografią artystyczną, użytkową,
krajobrazową, reportażem,
portretem, fotografowaniem
natury czy architektury - i to
od nas zależy, w jaki sposób przedstawimy otaczający
świat.
Niniejszym kończymy cykl
artykułów związanych z fotografią. Mam nadzieję, że dla
wielu fotoamatorów zawarte
informacje przydadzą się i zaprocentują w przyszłości innym spojrzeniem na otaczający
świat. Dlatego fotografujmy
i jeszcze raz fotografujmy…
Autor „VADEMECUM FOTOAMATORA”
– Roman Szymański

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój to miasto uzdrowiskowe, położone pomiędzy
Kłodzkiem i Kudową Zdrój, tuż
przy granicy z Czechami. Leży
w dolinie Bystrzycy Dusznickiej, która rozdziela Góry Orlickie od Gór Bystrzyckich, a swoją historię rozpoczyna jeszcze
w czasach średniowiecznych.
Miasto znajduje się nieopodal
takich atrakcji jak Góry Stołowe
oraz Polanica-Zdrój. Uzdrowisko Duszniki-Zdrój położone
jest poza ścisłym centrum miasta - co zapewnia kuracjuszom
niezbędny spokój. Centralnym
miejscem uzdrowiska jest Park
Zdrojowy, wokół którego zlokalizowane są sanatoria. W parku
znajdują się cztery fontanny. W
Parku Zdrojowym działa także
pijalnia wód: Pieniawa Chopina
i Jan Kazimierz. Dusznickie
wody to szczawy alkaliczne
o dużym zmineralizowaniu
doskonałe w leczeniu schorzeń
układu krążenia, pokarmowego
i oddechowego. Leczenie w
Uzdrowisku Duszniki-Zdrój
obejmuje schorzenia układu
oddechowego, przewodu pokarmowego, ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, osteoporozę, choroby kardiologiczne
i nadciśnienie oraz choroby
kobiece.
To właśnie w Dusznikach
-Zdroju w 1826r. młody 16-letni
Chopin, który przyjechał, by
leczyć swoje suchoty, podczas
miesięcznego pobytu zadurzył się w młodej Libuszy.
Chopin zdecydował się zagrać
koncert charytatywny. Był to
zarazem jego pierwszy zagraniczny koncert. Również
tutaj, Mendelssohn natchniony
krajobrazem okolic, skomponował pierwsze takty Marszu Weselnego, a Adolf Hitler
i Ewa Braun cieszyli się swoją
obecnością skryci przed całym
światem... Choć ta ostatnia
informacja o pobycie w Bad
Reinerz przywódcy III Rzeszy

stanowi wielką zagadkę i nie
została potwierdzona. Ponoć
zabytkowa willa stojąca tuż za
zejściem na Jamrozową Polanę została podarowana przez
Adolfa Hitlera jego kochance,
a później żonie Ewie Braun,
która miała w niej nawet mieszkać. Prawda jest taka, że Hitler
był w tych stronach jedynie na
Zieleńcu, obecnie należącym do
Dusznik. Po II wojnie światowej
Duszniki przyznano Polsce.
Dotychczasowa ludność miasta
została wysiedlona do Niemiec,
a pensjonaty i hotele znacjona-

lizowano.
Jako że Duszniki uniknęły zniszczeń wojennych, już
w 1946 r. zorganizowano tu
I Międzynarodowy Festiwal
Chopinowski, którego kolejna
76. edycja odbyła się w sierpniu
bieżącego roku. Jest najstarszym
na świecie nieprzerwanie działającym festiwalem pianistycznym i zarazem najstarszym polskim festiwalem muzycznym.
Jedną z największych atrakcji
Dusznik-Zdroju jest Muzeum
Papiernictwa. Muzeum znajduje
się w XVI-wiecznym młynie

papier niczym leżącym nad
Bystrzycą Dusznicką i jest to
jedyny taki zabytek techniki
w Polsce.
Ciekawym pod względem
turystycznym jest Zieleniec
(dzielnica Dusznik), gdzie panują najlepsze w rejonie warunki narciarskie. Panuje tu
specyficzny mikroklimat (jedyny taki w Polsce) zbliżony
do alpejskiego. Ze względu na
szczególny układ ciśnieniowy
mas powietrza, tutejszy mikroklimat wymusza na organizmie ludzkim zwiększenie
produkcji czerwonych ciałek
krwi, co w efekcie, znacznie
poprawia samopoczucie osób
przebywających nawet kilka
dni w Zieleńcu. Północne stoki
Zieleńca, doskonałe tereny narciarskie oraz duża ilość opadów
w okresie zimowym, sprawiają,
że śnieg leży tu blisko 150 dni
w roku. Zieleniec oferuje wiele
wyciągów, oświetlone stoki,
snowpark, rynnę - halfpipe
oraz ponad 200 km tras do
uprawiania narciarstwa klasycznego. Poza okresem zimowym
Zieleniec to idealne miejsce
na górskie wycieczki piesze
i rowerowe.
Roman Szymański

MUZYCZNE BRZMIENIA
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Dziś o tym co w Posnania Sound wybrzmiało
w poznańskim brzmieniu
unosi się wir
porywa zachwyca
i rwie ku sklepieniu
dzięki wielkiej
w jego brzmieniu ekspresji
Posnania Sound ucho
słuchacza wciąż ucieszy
© Zbigniew Roth
Można dywagować na tematy
różnych inicjatyw ale te, które
pozwalają nam wrócić do
przeszłości i jej kolorowych
brzmień są najcenniejsze.
Pretekstem do tej podróży w
przestrzeni stał się fakt , że do
Jeżyckiego Centrum Kultury,
dzięki inspiracji pomysłodawcy red. Krzysztofa Wodniczaka , przyjechał lider grupy SBB
Józef Skrzek, wcześniej współpracujący między innymi z
Czesławem Niemnem. Jest to
nowa inicjatywa red. K.Wodniczaka pt. Posnania Sound ,
mająca na celu przybliżenie
powstałej w latach 80 – tych
w Poznaniu lokalnej sceny muzycznej , powołanej do życia
przez Stowarzyszenie Muzyki
Elektronicznej pod nazwą El
muzyka, której Honorowym
Prezesem został Czesław Niemen. Zamysł red. Krzysztofa
Wodniczaka. poszedł jednak
jeszcze w kierunku poezji
ilustracyjnej związanej pośrednio treścią lub osobami
poetów z Poznaniem , co miało
szczególny wyraz w formie i
treści. Powstały w ten sposób
klimat tego szczególnego koncertu dopełniło wnętrze Starej
Prochowni, gdzie na tle prowizorycznej sceny wyświetlane
rzutnikiem obrazy tworzyły
zjawisko unoszącej się duchowości tego miejsca. Sala
pozostawiona w oryginalnej
starej fakturze z gołej cegły,nie

była pusta i naga, bo wypełniło
ją około 70 osób, koneserów
muzyki elektronicznej i fanów
Józefa Skrzeka. Oprawę tego
uzupełnili zaproszeni goście
, recytujący poezję według
niżej wymienionego scenariusza. Czytanie poezji przy
ilustracji dźwiękowej Danuty
i Dariusza Stockich rozpoczął w bloku Wojtek Wardejn
czytając wiersz Dziennikarze
Ryszarda Podlewskiego i Noc
Wincentego Różańskiego,
później Zygmunt Dekier wyrecytował dwa wiersze Jerzego
Benjamina Zimnego.Łaźnia
miejska i Dzielnica Zachodnia. Na scenie pojawił się
Tomasz Szymański czytając
wiersz Stanisława Barańczaka
Jednym tchem. Po nim swój
wiersz Autoportret miasta
moich narodzin przeczytał
Dominik Górny. Ten blok
zakończył Andrzej Błaszczak
prezentując wiersz Romana
Brandstaettera Panie dlaczego
kocham zmierzch. Parafrazując tytuł utworu R. Brandstaera
, inicjatywa ta pokazuje, ze
ta inicjatywa prowadzącego
wydarzenie, to nie co zwiastuje
zmierzch muzyki elektronicznej ale przede wszystkim pokazuje jej rozwój na tle postępu
w instrumentarium , którym
obecnie i w przeszłości posługiwali się artyści sceniczni.
Być może jednym tchem da się
wyśpiewać psalm pochwalny z
tekstem Stanisława Barańczaka. Można jednym tchem objąć
ramionami wyzwolenie i wolność słowa, ale tchu nie może
zabraknąć ,by wyśpiewać piękno czasu minionego, zaklętego
w poezji wymykającego się w
tamtym czasie z ram cenzury.
Przecież to w ożywionym
recytacją Zygmunta Dekiera
mieście z wiersza Jerzego

Benjamina Zimnego żyją,
tworzą codzienność i umierają wierni jemu mieszkańcy.
Żadna zawierucha dziejowa
czy wojenna nie zatrzymała
poznańskich pyr w działaniu,
czego dowodem jest inicjatywa
red. Wodniczaka ilustrująca
życie muzyczne Poznania z
tamtych lat. To nie tylko sposób na ożywienie przeszłości
w jej pozytywnym brzmieniu
wydobytym z artystycznych
scenicznych produkcji zaproszonych gości. Moim zdaniem

to próba zbudowania pomostu
pomiędzy pokoleniowego dla
utrwalenia więzi kulturowych,
obyczajowych i między ludzkich mieszkańców naszego regionu. Po tym podsumowaniu
czas ożywić głównych aktorów
tego wydarzenia w osobach ,
których obecność była głównym daniem tego wieczoru.
W kolejności dającej sygnał
do konsumpcji muzyki w wykonaniu seniorów polskiej
sceny wystąpił jubilat.Romualad Andrzejewski, którego

muzyczne impresje angażowały swoim brzmieniem nawet
mnie wyrobionych słuchaczy.
Swój krótki recital zakończył
wspólną inspiracją z głównym
wykonawcą, gwiazdą tej części
wieczoru .Józefem Skrzekiem.
Basista, multiinstrumentalista, kompozytor, jeden z
czołowych przedstawicieli polskiego rockaprogresywnego i
elektronicznego, w ostatnich
latach głównie komponujący
muzykę sakralną.Urodził się
2 lipca 1948 w Siemianowicach Śląskich. Od dziecka
uczył się gry na fortepianie, w
1967 ukończył średnią szkołę
muzyczną w Katowicach. Od
1968 współpracował z formacjami Mariolaine&amp;
Swinging Soul Corporation,
Ślężanie i Ametysty, zaś w
1969 rozpoczął trwającą dwa
lata współpracę z popularną
grupą Breakout, z którą zagrał kilkadziesiąt koncertów i
nagrał album 70a.
W 1971 Skrzek założył Silesian Blues Band wspólnie z
AntimosemApostolisem (gitara) i Jerzym Piotrowskim (perkusja). W latach 1972-73trio
współpracowało z Czesławem
Niemenem, uczestnicząc w
nagraniu albumów Niemen
Vol. 1, Vol. 2, StrangeIs the
World i Ode to Venus. Od
1973, przyjmując nazwę SBB,
grupa nagrała szereg albumów
ugruntowujących jej pozycję
jako jednego z najciekawszych
i najbardziej oryginalnych
zespołów polskiego rocka
progresywnego. SBB zawiesiło
działalność w 1980, reaktywując się z sukcesem w 2000.
W 2005 roku został laureatem
Nagrody im. Wojciecha Korfantego, a w2008 – Cegły Janoscha, nagrody przyznawanej
przez czytelników katowickie-

go wydania Gazety Wyborczej za rozsławianie Górnego
Śląska. W 2013 roku został
laureatem złotego Fryderyka
za całokształt osiągnięćartystycznych. W sierpniu 2017
razem z J. Pijarowskim zostali
laureatami nagrody ekspresjonistycznej FENIKS im.
Tadeusza Micińskiego za
ekspresję artystyczną i nowatorstwo formalne w bogatej
twórczości muzycznej. 16
października 2017 roku otrzymał złoty medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”.
Józef Skrzek , główny wykonawca tego koncertu i nasz
Poznański Gość został też
wyróżniony Medalem LaboromniaVincit wręczanym
Liderom Pracy Organicznej.
W jego wykonaniu autorskim
usłyszeliśmy utwory instrumentalne mojej kompozycji:
Szczęśliwi z miasta N, Pamiętnik Karoliny, Pokój Saren,
Angelus, Bella Mia, Wojna
Światów, Ręce do góry; utwory śpiewane mojej kompozycji:
„o Ziemio Dzieciom Śląska”
słowa Alina Skrzek, „z których
krwi krew moja” słowa Julian
Matej,„Słone Perły” słowa
Alina Skrzek, „Toczy się koło
historii” słowa Julian Matej,
„Muzykowanie kwieciste”
słowa Alina Skrzek, , „o Panie
przebacz mej Myśli” słowa
Karol Wojtyła.
Wykonany z klasą repertuar
przez.Józefa Skrzeka ,został
przyjęty bardzo gorąco przez
widownię i doczekał się bisowania, którym wzruszony
artysta zakończył swój wyjątkowy poznański koncert
Posnania Sound dzięki prowadzącemu, to wydarzenie red.
Krzysztofowi Wodniczakowi.
Tekst: Zbigniew Roth
Zdj.: Hieronim Dymalski

Festiwalowa Era Jazzu powraca galowymi koncertami
Niezwykły przebieg będzie
miała tegoroczna, festiwalowa edycja Ery Jazzu.
Jesienna edycja prestiżowej imprezy odbędzie się
w Poznaniu w dniach 14-21
listopada i zaprezentowane
zostaną jedyne i niepowtarzalne projekty artystyczne: Aquanet Jazz Gala
z gwiazdorskim udziałem
duetu Friend ‘n Fellow,
zestaw komedowskich koncertów norweskiego Espen
Eriksen Trio, kwartetu
Piotra Schmidta, formacji
Grit Ensemble, recitalu
Aresa Chadzinikolau oraz
premierowa prezentacja
słynnego dzieła „Moja
słodka, europejska ojczyzna” Krzysztofa Komedy
w wykonaniu sekstetu Jana
Ptaszyna Wróblewskiego.
„Po wielu, wielu miesiącach
pandemicznej zarazy i kłopotliwych rygorów sanitarnych
oraz administracyjnych Era
Jazzu powraca galowymi koncertami – mówi szef imprezy
Dionizy Piątkowski – Status
imprezy nie pozwalał nam dotąd na szczątkowe prezentacje,
stąd decyzja o pełnej festiwalowej ekspozycji w prestiżowych
salach Poznania z plejadą
wybitnych, premierowych projektów muzycznych. Program
Aquanet Jazz Festival przyporządkowany jest muzyce
Krzysztofa Komedy wraz z galowym koncertem Jana Ptaszyna Wróblewskiego – muzyka
legendarnego Sekstetu Komedy. Rozpoczynamy galowym
koncertem niekwestionowanej
gwiazdy: kto choć raz widział

duet Friend n’Fellow wie, jak
emocjonujące są ich występy.
Magiczny głos Constanze
Friend i wirtuozerska gra na
gitarze Thomasa Fellowa to
gwarancja wielkiego wydarzenie artystycznego”.
Friend ’n Fellow to jeden
z najważniejszych zespołów
akustycznego jazzu wokalnego. Constanze Friend określana jest często jako „śpiewająca
Josephine Baker” a w jej
muzyce doszukać można się
oczywistych odniesień do
stylistyki Sarah Vaughn, Elli
Fitzgerald oraz Cassandry
Wilson. Gitarzysta Thomas
Fellow to muzyk o niewyczerpanej inwencji twórczej.
Jest wybitnym gitarzystą akustycznym, uważanym jest
za jednego z najlepszych
akompaniatorów. Jako wirtuoz
gitary doskonale odnajduje się
zarówno w klasycznej muzyce
koncertowej, jak i w jazzie,
world-music oraz muzyce
rozrywkowej.
Realizowany w Poznaniu
projekt „Czas Komedy” przestawia nie tylko unikalne prezentacje kompozycji Krzysztofa Komedy – Trzcińskiego
grane przez wybitnych, światowych artystów, ale także
autorskie projekty wielkopolskich muzyków, którzy swoje
pomysły przyporządkowują
muzyce wybitnego kompozytora. Premierowy projekt
przedstawi norweskie Espen
Eriksen Trio. To specjalnie
przygotowany, na zamówienie
Ery Jazzu, premierowy program „Czas Komedy”. Trio
jest sztandarowym zespołem
doskonale oddającym cały

kreatywny, artystyczny oraz
wizerunkowy obraz dzisiejszego “scandinavian touch
of jazz” i proponuje muzykę
określaną często jako „nordic
sound”, z wielobarwnymi
brzmieniami szukającymi
odniesień do europejskiej
klasyki, nowoczesnego jazzu
i skandynawskich skojarzeń.
Stąd sporo w muzyce Trio melancholijnej zadumy, jazzowej,
wirtuozerskiej improwizacji
oraz pogodnych i melodyjnych
impresji.
Nowe oblicze mniej znanych kompozycje K. Trzcińskiego w ekskluzywnym „Komeda Deconstructed” przygotowała poznańską formację
Grit Ensemble, traktująca
jazz Komedy jako kreatywny
eksperyment, którego strukturą jest współczesny język
muzyczny a punktem odniesienia kompozycje wybitnego

Poznaniaka. Istotą brzmienia
„Komeda Reconstr ucted”
jest idea zespolenia nowego,
akustycznego obrazu brzmieniowego kompozycji Komedy
z ich elektronicznym pierwowzorem i pozostawienie
muzykom formacji przestrzeni
do improwizacji.
Muzyczne spotkanie ze
„światem Komedy” ubiera Ares Chadzinikolau –
Grek polskiego pochodzenia,
poznański muzyk, malarz
i poeta – w interesujące, autorskie interpretacje znanych

„

Niezwykłym wydarzeniem będzie
premiera kompozycji
„Moja, słodka
europejska ojczyzna”

kompozycji. Tym razem Ares
Chadzinikolau przestawia się
jako impresyjny i zauroczony
życiem, światem i kulturą poeta i namiętny pianista, który
swoją wirtuozerię i talentem na
nowo buduje świat dźwięków,
otoczony – tym razem – autorską interpretacją słynnym
kompozycji Komedy.
„Trębacz Piotr Schmidt jest
artystą niezwykłym i najciekawszym trębaczem młodego
pokolenia – rekomenduje artystę Dionizy Piątkowski – Jego
flagowy album „Tribute to
Tomasz Stańko” lokuje go
w gronie najważniejszych pretendentów spuścizny legendarnego trębacza. Piotr Schmidt
jest instrumentalistą, który nie
ściga się karkołomnymi pomysłami, ale buduje swój jazzowy
świat dźwiękami, które same
układają się w arcyciekawy,
artystycznie i kreatywny pa-

tos: bo z jednej strony liryka
i subtelność tematów, z drugiej
drapieżność i emocja improwizacji. Jest w tej muzyce
jakiś niewiarygodny „powiew
jazzu”, blask muzyki Stańki
oraz Komedy i wyrafinowana
estetyka piękna nowoczesnego
jazzu“.
Niezwykłym wydarzeniem
będzie premiera kompozycji
„Moja, słodka europejska
ojczyzna” Krzysztofa Komedy. Muzyka do sesji „Meine
Süsse Europäische Heimat:
Dichtung und jazz aus Polen”
powstała w 1967 roku jako
jeden z ostatnich projektów
Komedy zrealizowanych przed
wyjazdem do USA. Po pięćdziesięciu latach Jan „Ptaszyn”
Wróblewski wraz ze swoim
sekstetem przygotował album
„Moja słodka europejska ojczyzna” – muzyczną wizję
zjednoczonej Europy. „Pełna
ścieżka muzyczna z tego projektu nigdy nie została jednak
nagrana – wyjaśnia genezę
koncertu Dionizy Piątkowski –
Jan „Ptaszyn” Wróblewski po
wielu latach dokończył dzieło
przyjaciela, realizując całość
po raz pierwszy w czysto instrumentalnej formie. Mając
dostęp do oryginalnych, zachowanych partytur Komedy,
bazował jednak głównie na
niemieckim nagraniu dzięki
czemu ‘Ptaszynowi” wspaniale udało się wydobyć słowiańsko-liryczny pierwiastek
Komedy”. Wersję „koncertową” sekstet Jana Ptaszyna
Wróblewskiego przedstawi
– po raz pierwszy w Poznaniu
– podczas gali Ery Jazzu.
Krys
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Egzekucje niewygodnych
politycznie rządów
Parlament Europejski jest,
po raz kolejny, wykorzystywany jako narzędzie nacisku
na państwo członkowskie w
kwestiach, które nie podlegają kompetencji Unii Europejskiej.
21 października 2021 roku
ma miejsce posiedzenie Europarlamentu, na którym posłowie przystępują do pierwszego
głosowania kolejnej rezolucji
przeciwko Polsce (rozpoczyna
to proces, który potrwa jakiś
czas, ale z naszym sprzeciwem
powinien spotkać się od samego
początku).
Tym razem ma to być rezolucja wzywająca Komisję
Europejską, do rozprawienia
się z naszym krajem i sięgnięcia
po najboleśniejsze instrumenty
finansowego szantażu jakimi
dysponuje Unia, czyli wstrzymania udziału Polski w tzw.
Krajowym Planie Odbudowy.
Oznacza to wstrzymanie
środków, które miały zasilić
wydatki w ramach Polskiego
Ładu dopóki Polska nie podda
się wyrokom Trybunału Sprawiedliwości UE.
Bardzo proszę o podpis pod
petycją przeciwko przemocowej, ze strony Parlamentu Europejskiego, rezolucji, która ma
nawoływać Komisję Europejską
do zastosowania szantażu finansowego wobec naszego kraju.
To w praktyce próba wzbudzenia kryzysu politycznego
w Polsce, który doprowadzi do
zmiany rządu na bardziej uległy
najsilniejszemu państwu UE
jakim są dziś Niemcy.
Dominacja jednego Państwa
w Unii nie jest nowością od
czasów kryzysu w Grecji, czy
usadowienia na fotelu premiera
Włoch Mario Montiego (wcześniejszego członka Komisji
Europejskiej).
Teraz jednak przybrała ona
nową formę w której widać,
że biegłość w tzw. „łamaniu
praworządności” i określania
co jest „uchybieniem traktatów”
na swoją korzyść jest większa
w Berlinie i Brukseli niż w
Warszawie.
Wystarczy spojrzeć na ostatnie wypowiedzi niemieckich
lub proniemieckich polityków w
mediach społecznościowych, by
nie mieć złudzeń, że Polska stała
się także obiektem bezwzględnego ataku propagandowego.
Przywoływana jest w nich

nawet historia rozbiorów, ze
znanym z przeszłości dyscyplinowaniem naszego Państwa
i jednoczesnym wzięciem w
„opiekę” mieszkańców Polski,
by „chronić” ich przed wybranym przez nich demokratycznie
rządem.
Tego rodzaju a rgumenty
budzą nad Wisłą najgorsze
skojarzenia. Zastanawia jak
potężna musi być determinacja
europejskich elit skoro decydują
się takiej retoryki wobec nas
używać.
Bardzo proszę dodać swój
podpis przeciwko bezwzględnej,
politycznej hegemonii najsilniejszego dziś państwa w Unii
Europejskiej.
Większość Polaków jest dzisiaj za projektem europejskim,
ale za takim, w którym o tym,
kto rządzi nad Wisłą nie decyduje Bruksela albo Berlin.
Dzisiejsza rozgrywka w Parlamencie Europejskim uświadamia wielu z nas, że najsilniejsze
państwo Europy widzi to zupełnie inaczej i jest gotowe odebrać
mniejszemu państwu poczucie
suwerenności, nawet jeśli de
facto dotyczy to w ramach Unii
już tylko sfery symbolicznej.
Ten rodzaj uprawiania polityki, kiedy naga siła stoi przed
prawem, jest Polsce znany zarówno ze strony Wschodu jak
i Zachodu.
Jednak trudno nie protestować, kiedy za bezpardonowe
niszczenie wiary wielu obywateli Europy w powodzenie
Unii, to nie komu innemu, ale
właśnie Polsce przypisywana
jest wyłączna wina i odpowiedzialność za rzekome rozbijanie
„jedności Unii’, czy „uderzanie
w jej fundamenty”.
Bardzo proszę o podpis przeciwko Parlamentowi Europejskiemu jako scenie, na której
będą odbywać się, co jakiś czas,
rytualne egzekucje niewygodnych politycznie rządów tych
państw, które zapragną bronić
swej suwerenności.
Dziękuję za wszystko, co
Państwo robią,
Paweł Woliński
z całym zespołem CitizenGO
Więcej informacji: Posłowie chcą pierwszeństwa prawa UE i obrony praw polskich
obywateli (Parlament UE)
https://www.europarl.europa.eu/news/
pl/press-room/20211014IPR14911/poslo...
Tekst rezolucji Europarlamentu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/B-9-2021-0532_EN.html
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Postaćz zaciemnioną przeszłością
Mimo jego pisarskiej aktywności, niezliczonych wywiadów a nawet biografii jemu
poświęconych, kilka - być
może kluczowych - kart jego
życiorysu pozostaje zakryte.
I chyba już tak z Adamem
Michnikiem zostanie.
Białych plam nie wypełniła
sześćsetpięćdziesięciostronicowa biografia autorstwa Romana Graczyka, pt. „Demiurg”.
Autor stara się zdystansować
od naczelnego Wyborczej, nie
wychwalać i nie potępiać tego
architekta III RP.
A jednak trudno oprzeć się
wrażeniu, że niektóre tematy
autor świadomie jedynie muska,
dziennikarska dociekliwość go
nagle opuszcza.
Razi to już przy opisywaniu
młodości bohatera biografii.
W 1964 roku Michnik, zaraz
po maturze, dostaje paszport i
wyjeżdża na Zachód.
Była to pierwsza porcja sterydów w karierze dzisiejszego
jubilata - bo kto z późniejszych
opozycjonistów mógł po maturze objechać sobie Wiedeń,
Monachium i Paryż? Michnik
nabiera obycia, poznaje największych tuzów Polonii (Jerzy
Giedroyc, Bór-Komorowski,
Zbigniew Brzeziński). Ogląda
świat bez socrealistycznych
okularów. Nabiera przewagi nad
swoją późniejszą konkurencją
polityczną.
Już sam fakt, że Michnik
dostał paszport, tak skuteczne
rekomendacje (brat był stalinowskim sędzią, a on plotkuje swobodnie na salonach
u Giedroycia), a nawet środki
finansowe na intelektualną turystykę, powinien zastanowić
tych, którzy choć odrobinę znają
dzieje PRL.
Ten dziwny przywilej zastanawia także Romana Graczyka, ale dziennikarz ledwie
omiótł wzrokiem tę zagadkę.
Autor przyznaje, że ludzi z politycznych rodzin skłóconych z
dominującą w PZPR frakcją i
z krewnymi na Zachodzie, nie
puszczano z kraju - a tu jednak

tak się stało.
Młody Michnik miał oba te
rodzaje defektów, a mimo to
dostał paszport. Może ciągle
jeszcze działały wpływy rodziców i bliższych czy dalszych
znajomych w aparacie władzy?
Graczyk wcześniej zaznaczył, że rodzice Michnika już
po wojnie byli na marginesie
partii komunistycznej, raczej
sceptyczni wobec dominującej
linii PZPR. I tutaj pojawia się
zagadka, za którą stoi przełom
w życie nastolatka doby Gomułki, a nikt nie pyta o genezę tej
wyjątkowej sytuacji.
Mniejszą zagadką, ale jednak
ciekawostką jest fakt w jaki sposób Michnik przekazał Radiu
Wolna Europa w listopadzie
1966 roku list 15 pisarzy KC
PZPR, który wzburzył partyjne
elity wokół sprawy ataku na
profesora Leszka Kołakowskiego. Zwłaszcza że wcześniej
to Michnik tę sprawę wywołuje
- wymyślając wykład z okazji
dziesięciolecia „Października”.
Po raz drugi młodziutki człowiek (tutaj ma 20 lat) okazuje
się rozgrywającym środowisko
intelektualne Warszawy. Czy
jest taki genialny czy ktoś mu
pomaga? Tego też się chyba nie
dowiemy.
Michnik nie był założycielem
KOR, bo przebywał wówczas
we Francji. Po powrocie ruszył
z kampanią forsującą decentralizację tej struktury opozycyjnej,
a nawet sugerował jej rozwiązanie. Z podobnym postulatem
decentralizacji otoczenie Michnika występowało wobec „Solidarności”. O konsekwencjach

Nie chcą władzy – chcą
zniszczyć Polskę

Lider „dobrej zmiany” uważa,
że w Europie nie ma miejsca
dla kraju niezależnego od Unii.
Mam nadzieję, że tym razem
się myli, a Opposition Führer
ma rację grożąc nam wywaleniem z Obozu Socjalistycznego. Gdyby w latach osiemdziesiątych ktoś zaproponował
Polakom wyjście spod sowieckiej kurateli, przyjęliby taką
propozycję z entuzjazmem.
Od tego czasu to i owo się
zmieniło, ale nadal stoimy na
drodze kacapom i prusakom
w ich dozgonnej miłości.
A może czas na powtórkę
z historii? Takie sztucznie
i przymusowo tworzone państwa jak ZSRR, czy Jugosławia
rozpadają się, bo narody w nich
mieszkające nic nie łączy,
podobnie jak państwo, którym
staje się Unia Europejska. Co
nas obecnie łączy z Niemcami?

Nord Stream 2 z nadwornym
unijnym lokajem, powołany
przez niemiecką kanclerz?
Wygląda na to, że Koalicja
Obywatelska, wbrew własnym
intencjom, na coś Polsce się
jednak przyda. Nie jest tak
głupia, żeby nie zdawać sobie sprawy, że te wszystkie
prowokacje nie zjednują jej
zwolenników. Ta partia wcale
nie pragnie przejęcia władzy.
Jej zadaniem jest zniszczyć
Polskę! Do tego formalna
władza nie jest im potrzebna.
„Królowi Europy” wystarczy
stanowisko namiestnika, bo
gubernatorem mógłby zostać
dopiero po wznowieniu Generalnej Guberni.
Nieustanne podsycanie nienawiści nie wymaga żadnego
uzasadnienia. Wczoraj można
było demonstrować w obronie
konstytucji, dzisiaj ją potępiać,
bo nie wolno jej przedkładać
nad wytyczne unijnych biurokratów. Obydwie demonstracje
równie liczne i mądre dają
upust nienawiści do PiS, nie
wymagając żadnego uzasadnienia ani myślenia, przedkładając emocje nad rozsądek.
Pozytywna strona jest jednak taka, że im prędzej Tusk
obrzydzi nam Unię Europejską, tym szybciej z niej
wyjdziemy. O reformowaniu
tego lewackiego gniota nie ma
co marzyć.
Małgorzata Todd

rozbijania jednolitej struktury
opozycji w państwie policyjnym
można by pisać długo. Skąd taka
koncepcja się w ogóle wzięła?
W książkach o „Salonie”
Waldemar Łysiak pytał kilkukrotnie jak to możliwe, że Adam
Michnik mógł w więzieniach
swobodnie czytać książki i pisać
swoje eseje. Jeśli miał lepsze
warunki niż inni, to warto odpowiedzieć na pytanie: dlaczego.
Również II połowa lat 80-tych
nasuwa wielkie pytanie - w co
dokładnie grał Michnik? Dlaczego tak wiele z jego tez było
zbieżne z planami Michaiła
Gorbaczowa i jego Pieriestrojki?
Wypromowanie tzw. „konstruktywnej opozycji”, dalej polityka
kompromisu z partią, wreszcie
porozumienie co do tego, że
opozycja będzie partycypować
we władzy. Wiemy też, że Michnik rozmawia z przedstawicielami władz sowieckich - także w
samej Moskwie, w 1989 roku.
Najwięcej w tej kwestii naświetlił Henryk Głębocki, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w głośnym tekście
„Jak znaleźć numer telefonu
na Kreml”, który ukazał się w
Dwumiesięczniku ARCANA
w 2009 roku.
Dzięki coraz liczniejszym
pracom nad Pieriestrojką wiemy, że Kreml i Łubianka potrzebowały stworzyć spolegliwą
opozycję w krajach satelickich,
które mogłyby zrzucić ideologiczny sztandar komunizmu,
zachowując jednak quasiwasalną pozycję wobec rosyjskiej
macierzy. Czy Michnik był
faworytem architektów komu-

nistycznej przebudowy?
Biografia Michnika autorstwa Romana Graczyka jest
najpoważniejszą próbą opisania
naczelnego „Gazety Wyborczej”, długo poczekamy na
lepszą propozycję. A jednak nie
ma w niej odpowiedzi na najistotniejsze pytania. 12 kwietnia
dziennikarz przyjął zaproszenie do rozmowy w telewizji
wPolsce.pl, ale niecałą godzinę
przed programem odwołał swój
udział.. Dwie strony zainteresowanych Adamem Michnikiem
nie mogą się spotkać.
Na Michnikowe zagadki doby
komunizmu możemy nie znaleźć odpowiedzi, bo ich świadkowie przeważnie nie żyją, a
dokumenty mogą leżeć w mocno zasznurowanych teczkach,
tysiące kilometrów na wschód
od Warszawy. Może jeszcze uda
się wyświetlić kulisy afery Rywina - Graczyk podsumowuje
ją właściwie jako „kłopot wizerunkowy” i „nadwątlenie obrazu
środowiska” Adama Michnika.
Może jeszcze powiązania z
dzisiejszą liberalną międzynarodówką i europejskimi elitami
spod znaku 1968 roku (Daniela
Cohn Bendita Michnik zna od
dawna), będą przedmiotem skutecznych badań, jednak dalsza
przeszłość jest oddzielona, cóż,
grubą kreską.
Tymczasem wpływowy człowiek, który ustanawiał ministrów i premierów, a do dziś
obdarza prestiżem establishment III RP, pozostaje postacią
z zacienioną przeszłością. W
demokracjach, gdzie biografie
mniej ważnych postaci są przedmiotem śledztw i wygrzebywania tajemnic młodości, jest to
zjawisko niesłychane. Ale też
bardzo wymowne.
Jakub Maciejewski
Publicysta tygodnika „Sieci” i
portalu wPolityce.pl, związany z
krakowskim Dwumiesięcznikiem
ARCANA. Autor książki „Ludzie Czerwonego Mroku” poświęconej lewicowym ideologiom i praktykom.
Zajmuje się historią, lewicowymi
ideologiami oraz miłością ostatnich
lat – Mołdawią.

Czy ujawnią prawdę
43 lata temu polscy kolarze zginęli w katastrofie lotniczej. "Po
otwarciu trumny okazało się, że w środku są konserwy"
Leszek Sibilski miał być na pokładzie samolotu TU-134, który
spadł w okolicach bułgarskiej wioski Gabare. Nie poleciał na
obóz, bo musiał zaliczyć egzaminy na poznańskiej AWF. W katastrofie stracił przyjaciół. Po latach walczy o ujawnienie prawdy.
Marek Bobakowski
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GMINA NOWY TOMYŚL

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
Ład – Program Inwestycji Strategicznych
dla Gminy Nowy Tomyśl na „Budowę hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui
Kościelnej”.

Więcej książek
w nowotomyskiej bibliotece!
Z przyjemnością informujemy,
że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyślu otrzymała dofinansowanie na zakup nowości
wydawniczych oraz usługi
zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub
audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach
NPRCz 2.0.
Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa Na rodowego
i Sportu w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025.
Narodowy Program Roz-

woju Czytelnictwa 2.0 jest
programem uchwalonym na
lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu
czytelnictwa w Polsce poprzez
wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego,
stanowiących centrum dostępu
do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu, przy zaangażowaniu
Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego
Centrum Kultury oraz we
współpracy z Ministerstwem
Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
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Nagroda Ministra Edukacji i Nauki
w roku szkolnym 2021/2022

rozwiązania edukacyjne i wychowawcze na rzecz uczniów
kierowanej szkoły.
Na wysoką ocenę wpłynęło
również aktywne zaangażowanie w projekty oświatowe
o zasięgu ponadlokalnym oraz
współpraca szkoły ze środowiskiem regionalnym.
Gratulując uzyskanej nagrody, a także bogatego dorobku
w pracy pedagogicznej, życzymy dużo zdrowia, sił i nieustającego entuzjazmu, które
pozwolą na realizację kolejnych projektów edukacyjnych
służących wszechstronnemu
rozwojowi dzieci i młodzieży
oraz podnoszenie poziomu
nauczania.

Serdeczne gratulacje dla Pana
Dariusza Stacheckiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego
w Nowym Tomyślu, w związku z przyznaniem nagrody
Ministra Edukacji i Nauki
w roku szkolnym 2021/2022.
Przyznając to szczególne
wyróżnienie, Minister docenił
wzorcową i ponadprzeciętną
działalnośćw zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań,
dzięki którym nauczyciele
i uczniowie pracują w oparciu
o najnowsze metody wspomagane technologią. Przyznana
nagroda to też dowód uznania
za podejmowane działania
organizacyjne oraz wdrażane

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań w 2021 roku
W dniach od 12 do 24 listopada
2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego
celem jest ocena jakości danych
pozyskanych w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021. Jego wyniki
umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań
reprezentacyjnych.
Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami
wyłącznie z numeru telefonu:
22-82-88-888.
Tożsamość ankietera będzie
można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii22-27-99-999 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie
Spisu Powszechnego, ankieterzy
nie będą pytać o zarobki, numer
karty, PIN, majątek etc.
Udział w powyższym badaniu
jest obowiązkowy na mocy art.
27 Ustawy z dnia 9 sierpnia
2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r.

Bądźmy na pTAK
W czwartek, 28 października
na holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu zawisła
niezwykle piękna, przyrodnicza wystawa ptaków okolic
Nowego Tomyśla, autorstwa
współpracującego od lat z biblioteką - Ryszarda Ratajczaka. Można ją zwiedzać do
15 listopada, poznając jednocześnie ciekawostki na temat
uchwyconych w obiektywie
gatunków ptaków, a także
posłuchać ich śpiewu skanując
zamieszczony kod QR.
Ryszard Ratajczak od 11 lat
związany jest z Nowym Tomyślem. Na co dzień jest pracownikiem tutejszego Urzędu
Miejskiego i mieszkańcem
Paproci. Pasję obserwacji

przyrody, a zwłaszcza ptaków,
odkrył w czasie pandemii. Zakazy związane z pierwszą falą

COVID19 stworzyły możliwość, aby wolny czas przeznaczyć na poznanie najbliższej

okolicy. To właśnie podczas
pierwszych spacerów odkrył
jak bogaty jest świat przyrody

w jego miejscowości. Kolejne
eskapady odbywały się już
z aparatem fotograficznym,

który od tego czasu stał się
jego nieodzownym towarzyszem.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRODZISKU WLKP.
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Spacer śladami Powstania
Wielkopolskiego
W piątek 22 października uczniowie k lasy 1ET
z grodzisk iego ZST im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
wybrali się do Poznania na
spacer śladami największego polskiego zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Był to spacer po
teatrze wydarzeń - miejscach
z nim związanych w stolicy
Wielkopolski.
Na trasie wycieczki nie mogło zabraknąć takich miejsc
jak m.in. Muzeum Powstania

Wielkopolskiego, Bazar, ulica
Ratajczaka, pomnik Powstańców Wielkopolskich. Podczas
wycieczki nauczyciele historii
– Anna Nowak i Sebastian
Tuliński poruszyli także mniej
znane kwestie związane z
powstaniem takie jak Zamach
na Ratusz, Sejm Dzielnicowy,
udział marynarzy i skautów w
działaniach zbrojnych. Piątkowa wycieczka była doskonałą
okazją, aby w przystępnej
formie przekazać historię Powstania Wielkopolskiego.

W ramach akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Znicz
Pamięci” uczniowie grodziskiego ZST im. E. Kwiatkowskiego
z nauczycielami Anną Nowak,
Wiesławą Konieczną, Rafałem
Maluśkim i Sebastianem Tulińskim zapalili znicze w miejscach na terenie Grodziska

i okolic związanych z ofiarami
niemieckiego nazistowskiego
terroru w latach 1939–1945,
m.in. w Młyniewie, instalacjach
„pomnikach” ks. Tadeusza Styczyńskiego i powstańca wielkopolskiego Antoniego Janusa
oraz pomniku poświęconym
pamięci Żydów.

W dniu 1października 2021r.
grupa uczniów z klas III i II
Technikum Mechatronicznego
przeżyli niesamowitą podniebną przygodę.
Były to przeloty widokowe
samolotem „Antek” nad Grodziskiem Wlkp. Przelot odbywał się z lotniska w Kąkolewie.
Pogoda w tym dniu była idealna, aby podziwiać Grodzisk
i okolice z lotu ptaka. Można
było z góry zobaczyć budynki
szkoły, zabytki miasta, a nawet
zlokalizować swój dom.
Przeloty były nagrodą od
Aeroklubu Poznańskiego za
pomoc naszych uczniów w wakacje letnie przy organizacji
imprezy „Droniada”.
Uczniom towarzyszyła Pani

Dyrektor Anna Matysiak, Pani
Wicedyrektor Barbara Cichos
oraz opiekunowie Aldona Sta-

rosta, Jagoda Ślebioda i Marcin
Łodyga.Emocje były olbrzymie, zwłaszcza dla osób, które

W ramach działań „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w Zespole
Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w
Grodzisku dla uczniów klas
III B T (informatycy), III AT
(logistycy) i I ET (grupa logistyków) odbyło się spotkanie
autorskie z pisarzem, autorem
kilkunastu powieści kryminalnych i wydawcą Krzysztofem
Koziołkiem pt. „Miliard powodów, dla których kapitalna
znajomość języka polskiego
się opłaca”, a dla klasy II LT
(grupa logistyków) warsztaty
pt. „Pogromcy fake newsów
i hejtu”
Ilustrowany prezentacją
spójny, konkretny przekaz,
w których uczniowie od razu
się odnaleźli, sympatyczne,
bezpośrednie podejście K.
Koziołka do młodzieży mobi-

lizowało uczestników spotkań
do aktywności poznawczej, zainteresowało jego warsztatem
pisarskim, sposobami manipulacji i wywołało refleksję nad
własnymi błędami w pisaniu
sms i postach na portalach

społecznościowych i uważniejszym używaniu jeżyka w
komunikacji językowej.
Organizatorkami spotkania
były nauczycielki Mirella Jany,
Halina Klimaszyk i Grażyna
Wiśniewska.

Budowlanka na budowę!
W myśl zasady, że praktycznej
wiedzy z książek nie nabędziemy, uczniowie klasy 4D
Zespołu Szkół Technicznych
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku, odbyli zajęcia
lekcyjne na terenie budowy budynku handlowo – usługowego
w Grodzisku Wlkp. przy ul.
Nowotomyskiej.
W miniony czwartek tj.
30.09.2021r. udali się wraz ze
swoim opiekunem p. Damianem Borowczakiem, na spotkanie z kierownikiem budowy
z ramienia firmy OBUD –
głównego wykonawcy obiektu.
Kierownik budowy opowiedział uczniom jak przebiegają

Zapalono symboliczne znicze
W piątek 29.10.2021 r. przedstawiciele Samorządu Szkolnego i uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych wraz z
panią Dyrektor Anną Matysiak
oraz opiekunem Samorządu
Magdaleną Lange tradycyjnie
przed Świętem Zmarłych odwiedzili mogiły nauczycieli

5 listopada 2021

Lot mechatroników nad Grodziskiem Wlkp.

Spotkanie i warsztaty z K. Koziołkiem

Akcja IPN
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prace na budowie, przedstawił
zastosowane technologie oraz
pokazał kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. Zajęcia w terenie bardzo przypadły
do gustu uczniom „Różowej+”

Porządkowanie miejsc pamięci

oraz osób zasłużonych dla
szkoły. Zapalono symboliczne
znicze a pani Dyrektor przybliżyła młodym ludziom sylwetki
tych osób. Sentymentalną podróż po grodziskiej nekropolii
zakończono przy pomniku
Powstańców Wielkopolskich.

– przyszłym inżynierom i kierownikom budowy – dlatego
planowane są kolejne wizyty
na tym, jak i na innych obiektach.

Damian Borowczak

W piątek 29 października
uczniowie klasy mundurowej
2A z wych. Rafałem Maluśkim oraz nauczycielami
historii Wiesławą Konieczną i Sebastianem Tulińskim
uporządkowali groby i miejsca pamięci znajdujące przy
Kościele św. Ducha poch. z
XVII w. Obok tej świątyni
stoi pomnik poświęcony gro-

dziskim kosynierom 1848 r.
Na terenie przykościelnego
parku znajdują się też groby
poległych mieszkańców Grodziska Wlkp., którzy wiosną
1848 r. walczyli z Prusakami.
Na mogiłach zapalali znicze.
Wysłuchali też krótkiej prelekcji historyka Sebastiana
Tulińskiego na temat grodziskiej Wiosny Ludów.

Aldona Starosta

Warsztaty graficzne
z JAROSLAV

Zajęcia praktyczne i warsztaty z praktykami, czyli to co
graficy lubią najbardziej! Tym
razem nauczyciele przedmiotów graficznych w składzie:
Elwira Borowczak, Ewelina
Łęszczak, Agnieszka Gulik
i Remigiusz Stopa wraz z
klasami 3C i 2CT, zaprosili
na zajęcia grafika – pasjonata
Jarosława Misia. Grafik jest
szerzej znany w środowisku
lokalnym jako artysta posługujący się logiem JAROSLAV.
Nasz gość opowiedział młodzieży o swoich początkach,
pasji, trudach wykonywanego
zawodu, wygranych konkursach i pokazał kilka tricków w
pracy z Photoshopem.
W drugiej części warsztatów przygotował dla uczniów
zadanie w Photoshopie i zaprosił do wspólnej zabawy w
fotomontaż reklamy. Graficy
szkolili swój warsztat pod
czujnym okiem gościa i nauczycieli, potwierdzając tezę,
że jeśli kochasz to co robisz,
to w życiu nie przepracujesz
ani jednego dnia

Łapacze Snów
Niesamowitą kreatywnością
wykazali się uczniowie na
warsztatach z tworzenia Łapaczy Snów, które odbyły
się 12 października 2021r. w
Zespole Szkół Technicznych
w Grodzisku Wlkp.
Celem imprezy była nie
tylko czysta kreatywność i
inspirujące rozmowy, ale możliwość włączenia się wraz z
Samorządem Uczniowskim w
organizację Dnia Nauczyciela. W niektórych gabinetach
Naszych opiekunów zawisły

Magdalena Lange

po raz pierwszy mieli okazję
wzbić się w przestworza.

piękne Łapacze Snów.
Ich rolą w wierzeniach ludów indiańskich była m.in.
ochrona przed złymi snami.
My życzymy Naszym nauczycielom aby dobra energia też
ich nie opuszczała.
Ze względu na duże zainteresowanie zarówno uczniów
jak i nauczycieli odbędą się
ponownie warsztaty, po których obdarujemy kolejne sale,
gabinety oraz przyozdobimy
korytarze szkolne.
Organizator : Julianna Czyszkiewicz

SPRZEDAŻ FAJERWERKÓW
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HURT

DETAL

Przychodnia Specjalistyczna
„POLIKLINIKA” NZOZ
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Usługi w ramach MEDYCYNY PRACY

PRZEDSIĘBIORSTWO H.U. Grzegorz Ciorga

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

tel.

502 033 012 tel. 61 444 89 86

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

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

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

HURTOWNIA
STYROPIANU
LECH DOMINIAK

Opalenica

ul. M. Konopnickiej 47

tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

STIHL MS-170
pilarka łańcuchowa

749,799,-

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

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

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

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

www.diagrolmet.pl

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

WYKŁADZINY
DYWANY

Wolsztyn ul. Dworcowa 19
Usługi związane z montażem wykładzin

Sprzedam Dyktafon cyfrowy MR- 250

nowoczesny, sprzęt nieużywany dla detektywów jak również
dziennikarzy, cena 300 złotych z fakturą.

Tel. 608 321 611

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

Zatrudnię

mechanika samochodowego
tel. 683 842 223
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

Edmund Bosy

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E”
Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU

A

Sklep Auto-części

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

P. H. ANDRZEJ CIORGA

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

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00

AUTO HANDEL TELICHOWSKI
Str. 16

Boruja Kościelna, ul. Wolsztyńska 29, 64-300 Nowy Tomyśl, poniedziałek-piątek 9.00-17.00, sobota 9.00-14.00
tel.: +48 601 701 710, +48 64 44 15 234, e-mail: telichowski.pl@gmail.com
Mercedes-Benz CLS

POWIATY-GMINY
5 listopada 2021

www.telichowski.pl

Hyundai I40

V8 AMG 4MATIC Shooting Brake
Full Led Wentylacja Harman/Kardon
Webasto

149 900 PLN

2013 174 000 km
4 663 cm3 Benzyna

Volkswagen Passat

1.7 CRDi 141KM LED Klimatronic
Salon PL

49 900

Volkswagen New Beetle

Cabrio LIFT 2.0 Benzyna Skóra Klima
Super Stan

22 500

PLN
2017 168 000 km
1 685 cm3 Diesel

PLN
2005 108 800 km
1 984 cm3 Benzyna

Dodge RAM

Dacia Lodgy

144 900 PLN

19 900 PLN

2.0 TDI 190KM DSG Highline Virtual
Alcantara Kamera Navi Alu18 LED

1500 5.7 HEMI LARAMIE 4x4 Kamera
Alpine Skóra Instalacja Gazowa Hak

2017 59 000 km
1 968 cm3 Diesel

2017 78 000 km
5 654 cm3 Benzyna+LPG

2012 138 200 km
1 598 cm3 Benzyna

Mercedes-Benz Klasa A

BMW Seria 3

Volkswagen Tiguan
Allspace

91 900 PLN

Automat Benzyna Klimatyzacja Super
Stan Zarejestrowany w PL

d Coupe 177KM Automat Navi Xenon
Alufelgi 19 cali Super Stan

2009 164 000 km
1 498 cm3 Benzyna

2009 304 000 km
1 995 cm3 Diesel

Dacia Duster

Mercedes-Benz W123

21 500 PLN

40 900 PLN

1.6 SCe Salon Polska Fabryczna Instalacja Gazowa Alufelgi17 Klima HAK

W124 W210 3x Automat Klima Idealne
Dla Kolekcjonera Super Inwestycja

PLN
2019 37 000 km
1 598 cm3 Benzyna+LPG

1.6 Benzyna Alufelgi Klimatyzacja
Zadbany

2.0 TDI DSG 4Motion Highline OffRoad
Kamera360 Full LED HeadUp Virtual

135 000 PLN
Faktura VAT
2019 75 000 km
1 968 cm3 Diesel

Mercedes-Benz Klasa C

2.2 CDI 193KM ELEGANCE Automat
Navi Hak Super Stan

48 900

59 900

135 000 PLN
1982 268 000 km
2 399 cm3 Diesel

PLN
2012 146 000 km
2 143 cm3 Diesel

Nissan Qashqai

Audi Q5

Mitsubishi Eclipse Cross

169 900

89 900 PLN

1.5 DCi 110KM WEBASTO Alufelgi
18 Nowe Opony Tempomat Zarejestrowany

35 TDI S-Line Quattro 4x4 Kamera LED
Salon Polska F-ra 23% VAT

1.5T 163KM 4x4 Automat Kamera
Hak Led

2014 120 000 km
1 461 cm3 Diesel

PLN
Faktura VAT
2020 2 500 km
1 968 cm3 Diesel

Renault Captur

Citroën C4 Cactus

Škoda Citigo

55 900 PLN

43 900 PLN

31 000 PLN

53 900 PLN

TCe Kamera NAVI Full Led Klimatronic
Alu17 NiskiPrzebieg Super Stan
2018 9 200 km
899 cm3 Benzyna

1.2 PureTech RIP CURL S&S 110KM
Kamera Navi Salon Polska
2016 62 500 km
1 199 cm3 Benzyna

AUTORYZOWANY SALON SPRZEDAŻY I SERWIS

AUTA OD 14 ROKU ŻYCIA

BEZ PRAWA JAZDY KATEGORII „B”

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

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

2018 44 000 km
1 499 cm3 Benzyna

1.0 MPi Klimatyzacja Podgrzewane
Fotele Niski Przebieg
2018 14 900 km
999 cm3 Benzyna

