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Wszystkim naszym czytelnikom
i korespondentom życzymy
spokojnych i radosnych
świąt oraz życzliwości
i wzajemnej miłości
w polskich rodzinach
Franciszek
Gwardzik

ZATRUDNIMY

absolwenta studiów budowlanych
Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

biuro@izomet.pl

AUTO PASZKOWSKI
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

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

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

www.gmyrpol.pl
gmyrpol@post.pl

Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

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

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

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

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016
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Na ten wyjątkowy czas Restauracja „SANDRA” przygotowała
dla swoich Gości planujących zorganizowanie
Spotkania Wigilijnego, specjalne ŚWIĄTECZNE MENU

61 44 23 442 / 504 035 303
www.restauracjasandra.pl
Oferta dostępna również w formie cateringowej

Salon Meblowy

I. J. Matuszewscy Sp. Jawna

Grodzisk Wlkp., ul. Mossego 11A
tel.: 61 444 00 02
e-mail:matuszewska10@op.pl

meble-grodzisk.pl

SALON MEBLOWY
Wszystkim naszym
i przyszłym klientom życzymy
zdrowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia

P

DWUTYGODNIK UKAZUJE SIĘ : POZNAŃ/ M.IN. MARKETY - PIOTR I PAWEŁ, INTERMARCHE, BIEDRONKA, NETTO, TESCO, GIEŁDA - FRANOWO/ - BUK - WIELICHOWO - KAMIENIEC - KOŚCIAN - GRODZISK WLKP. - LUBOŃ - NOWY TOMYŚL - OPALENICA - ŚMIGIEL
WOLSZTYN - ZBĄSZYŃ - MOSINA - RAKONIEWICE - PRZEMĘT - SIEDLEC - LWÓWEK - DUSZNIKI - KOMORNIKI - GRANOWO - KARGOWA - PNIEWY - MIEDZICHOWO - TRZCIEL - LESZNO - KOPANICA
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SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

w Poznaniu

ul. Zachodnia 10

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 770 zł /tona
a blacha 580 zł/tona
a puszka 4,30 zł/kg
a makulatura 0,18 zł /kg

Święta Bożego Narodzenia
to czas pokoju, rodzinnego ciepła i radosnej nowiny.
Niech narodziny Chrystusa wyzwolą w nas to, co najlepsze,
niech dadzą siłę do przezwyciężania trudności dnia codziennego,
niech będą niewyczerpanym źródłem nadziei.
Na ten czas oraz na cały Nowy Rok 2019
najlepsze życzenia ślą
Iwona Bereszyńska
Przewodniczący Rady Powiatu
Kościańskiego
Kościan, Boże Narodzenie 2018 roku

Zbigniew Franek

Henryk Bartoszewski

Wicestarosta Kościański

Starosta Kościański
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Wspaniały wypoczynek w hotelu „Na Skarpie”
Góry
latem
dostarczają
wspaniałego
wypoczynku
– a kto nie wierzy – niech przyjedzie do Szklarskiej Poręby!

REKLAMA

– a kto nie wierzy – niech przyjedzie do Szklarskiej Poręby !

W tej malowniczej miejscowości
czeka na Was „Hotel Na Skarpie”,
którego przedstawiać specjalnie nie
trzeba: chwalony przez wracających
do niego co roku Gości, znany z wielu medialnych recenzji, kojarzony z
indywidualnym podejściem do każdego amatora wypoczynku, zaprasza do spędzenia niezapomnianych
chwil.
Hotel zapewnia duże, gustowne pokoje,
które są świetną bazą przed poznawaniem magii gór. Wypoczynek, relaks,
„podładowanie akumulatorów” - i można robić co się chce: wędrować, czy tylko zwiedzać najbliższą okolicę, mierzyć
się z wyzwaniami bądź tylko zasłużenie
odpoczywać na słońcu, oddychając
górskim powietrzem.

Sala na sto osób sprzyja organizacji
spotkań firmowych, biznesowych, czy
konferencji, jak również imprez rodzinnych, takich jak wesela, chrzciny bądź
komunie.
Doświadczony personel Hotelu „Na
Skarpie” służy pomocą w każdym zadaniu.
Atutem Hotelu jest jego położenie: znajduje się on w malowniczej, zabytkowej
części Szklarskiej Poręby, w pobliżu
historycznego centrum miasta, dzięki
czemu zapewnia świetny klimat miłośnikom narciarstwa (500 m od centrum
narciarskiego Ski Arena Szrenica),
trekkingu (Karkonosze, Góry Izerskie)
czy też relaksującego wypoczynku na
łonie natury.
Goście mogą korzystać z darmowego
parkingu z monitoringiem, ogródka gril-

lowego nad potokiem oraz wypożyczalni rowerów. Każdego dnia podawane
są śniadania dodające energii w trakcie
pieszych wędrówek oraz obiadokolacje
składające się z dwóch dań i deseru,
które zaspokoją największy apetyt.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie
znajduje się plac zabaw, orlik, boisko
do koszykówki oraz największy Park
Linowy w Szklarskiej Porębie.
Zatem planujemy wyjazd ! Watro wiedzieć, że Hotel „Na Skarpie” oferuje pokoje jednoosobowe, dwuosobowe oraz
dwuosobowe z dostawką (rozkładana
sofa pojedyncza lub podwójna).
Hotel ma do dyspozycji 30 pokoi wyposażonych w łazienkę, telewizor
LED, telefon, bezpłatny dostęp do
internetu bezprzewodowego (Wi-Fi),
zestaw do parzenia kawy i herbaty,
suszarkę do włosów oraz lodówkę.
W każdym pokoju jest też balkon (taras). Dodajmy, że Hotel serdecznie
zaprasza także osoby niepełnosprawne – na terenie obiektu znajduje się
winda usprawniająca poruszanie się
po obiekcie oraz pokój przystosowany
dla ich potrzeb.
Dla rodziców również mamy dobrą wiadomość – nie muszą zabierać z domu
na wakacje całego ekwipunku, bo na
miejscu mogą korzystać z wanienek do
kąpieli oraz łóżeczek dla dzieci (turystycznych – składanych).
Jeśli jednak ktoś z utęsknieniem wspominałby morze i plażę, nie musi żałować. W Hotelu „Na Skarpie” powinien
odwiedzić SPA i skorzystać z masaży

relaksacyjnych, możliwości rozgrzania
ciała w saunie, z wizyty w jacuzzi oraz
w łaźni w celu regeneracji, która znakomicie wpływa na skórę.

006529195

Zapraszamy- wakacje letnie w górach,
w komfortowym Hotelu, w świetnym
klimacie – to może okazać się najlepszym pomysłem dla całej rodziny !

Hotel Na Skarpie – ul. Okrzei 1B, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 75 700 50 20 / 884 363 875, recepcja@naskarpie.net biuro: 664 784 016, biuro@naskarpie.net
ZAPRASZAMY NA NASZE PROMOCJE:
BOŻE NARODZENIE – 20-27.12.2015
www.naskarpie.net
facebook.com/PensjonatNaSkarpie
Cena: 170 zł/osoba/dzień, dziecko (4-12 lat): 115 zł/dzień, (min. 4 noce)
Pakiet Seniora - 5 dni/4 noce
poniedziałek – piątek
OFERTA:
 4 noce w komfortowych pokojach
 4 śniadania w formie bufetu
 możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłka nożna, siatkówka,
nordic walking, koszykówka, badminton)
 możliwość wypożyczenia rowerów
 możliwość organizacji grilla
 nieograniczony dostęp do strefy SPA
 bezprzewodowy internet Wi-Fi
 monitorowany parking
 10% rabatu w hotelowym barze
 do dyspozycji gości na terenie hotelu kręgielnia, bilard lub zabawa karaoke
 10% rabatu na Termy Cieplickie
CENY POBYTU:
 390 zł/osoba
 możliwość wykupienia obiadokolacji (dwa dania + deser) w cenie 40 zł/osoba

Romantyczny weekend dla dwojga

4 dni/3 noce
OFERTA:
 3 noce w komfortowych pokojach
 3 śniadania w formie bufetu
 butelka wina na powitanie
 możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego (piłka nożna, siatkówka,
nordic walking, koszykówka, badminton)
 możliwość wypożyczenia rowerów
 możliwość organizacji grilla
 nieograniczony dostęp do strefy SPA
 bezprzewodowy internet Wi-Fi
 monitorowany parking
 10% rabatu w hotelowym barze
 do dyspozycji gości na terenie hotelu kręgielnia, bilard lub zabawa karaoke
 10% rabatu na Termy Cieplickie
CENY POBYTU:
 690 zł/pokój dwuosobowy
 możliwość wykupienia obiadokolacji (dwa dania + deser) w cenie 40 zł/osoba

W PAKIECIE:
 nocleg w komfortowych pokojach
 śniadanie (szwedzki stół)
 obiadokolacje serwowane
 słodka niespodzianka na powitanie gości
 wspólna kolacja wigilijna (w tym dniu bez obiadokolacji)
 wspólne kolędowanie
 mikołaj dla najmłodszych (paczki we własnym zakresie)
 wspólne przygotowanie ozdób przez najmłodszych
 minispa (dwie sauny, jacuzzi)
 seans bajek dla najmłodszych

SYLWESTER 2015 – 28.12.2015-3.01.2016
Cena: 180 zł/osoba/dzień, dziecko (4-12 lat): 115 zł/dzień, (min. 4 noce)
BAL SYLWESTROWY: 360 zł/ dorosły 120 zł/dziecko

W PAKIECIE:
 nocleg w komfortowych pokojach
 niadanie (szwedzki stół)
 obiadokolacje serwowane
 słodka niespodzianka na powitanie gości
 minispa (dwie sauny, jacuzzi)
 seans bajek dla najmłodszych
 30.12.2016 wieczór karaoke
 1.01.2016 ognisko z kiełbaskami i grzanym winem (uzależnione od pogody)
 2.01.2016 noworoczny turniej w kręgle, główna nagroda
– weekend dla dwóch osób w okresie wiosennym

W OBIEKCIE:
• bar z kręgielnią, bilardem i piłkarzykami (strefa odpłatna)
• narciarnia
• możliwość wynajęcia opiekunki dla najmłodszych
• zorganizowanie wyjazdu do pobliskich ośrodków narciarskich
• możliwość skorzystania z usług instruktora narciarstwa alpejskiego
i klasycznego
• skorzystanie z usług przedszkola narciarskiego
• organizacja kuligu, ogniska
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STYROPIANU
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LECH DOMINIAK

Opalenica

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

Autoryzowany
Dealer:
Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

Zbąszyń ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

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

Tysiąclecia 3 Nowy Tomyśl

Program ,,CZYSTE POWIETRZE’’
Jak twierdzi Kancelaria
Premiera, program priorytetowy ,,Czyste Powietrze”
to nadrabianie wieloletnich
zaległości w tym zakresie.
W świetle zaproponowanego
wsparcia dotacyjnego ze strony
państwa warto zdać sobie sprawę, że jest to idealny moment
na inwestycję w Odnawialne
Źródła Energii. Nowoczesne
pompy ciepła dostępne w ofercie marki Sofath doskonale
wpisują się w założenia rządowego programu. Są oszczędne, ekologiczne i wydajne.
Zastosowanie pompy ciepła
nie tylko pomoże w ochronie
środowiska, ale dodatkowo
pozwoli zwiększyć domowy
budżet. Od wybranego systemu
grzewczego zależy bowiem
później większość stałych
wydatków na koszt utrzymania
domu, a urządzenia te są obecnie najtańszym w eksploatacji
systemem ogrzewania budynku mieszkalnego. Pompy
ciepła są jednymi z niewielu
urządzeń grzewczych, których
praca nie przyczynia się do
powstawania zanieczyszczeń
powietrza w miejscu zainstalowania. Z uwagi na wykorzystanie energii elektrycznej
do zasilenia sprężarki nie są
w zupełnościbezemisyjne,
jednak w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną możliwa
będzie całkowita redukcja
emisji szkodliwych substancji.

W ostatnich latach na
całym świecie odnotowywane jest stałe pogarszanie
jakości powietrza, a dane
z polskich stacji pomiarowych coraz częściej alarmują o przekroczeniu norm
dopuszczalnych.
Często jest to bagatelizowane,
aprzecież stan czystości powietrza atmosferycznego jest
istotnym elementem, który w
sposób bezpośredni oddziałuje
na zdrowie, więc jednocześnie
też na jakość życia człowieka.
Odpowiedzią na narastający
problem jest ogólnopolskiprojekt dofinansowujący inwestycje w Odnawialne Źródła
Energii. W poniższym artykule przybliżamy opublikowany
niedawno rządowy program
,,Czyste powietrze”, który
przewiduje ponad 100 mld
złotych na walkę ze smogiem.
Na początku czerwca tego
roku polski rząd ogłosił zawarcie porozumienia w sprawie
realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Realizowany w
latach 2018-2029 projekt ma
przyczynić się do poprawy
efektywności energetycznej
oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
do atmosfery. Oszacowano,
że z przewidzianych na 10 lat
środków – w sumie ponad 100
mld złotych – może skorzystać
nawet 3-4 mln istniejących
i nowobudowanych domów
jednorodzinnych.
Beneficjentami programu
mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności
domu jednorodzinnego lub
osoby posiadające zgodę na
rozpoczęcie jego budowy.

Intensywność dofinansowania zależeć będzie od miesięcznego dochodu na osobę
w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy. Minimalna
wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia to 7 tys.
zł, a maksymalna 53 tys. zł.
Aby ułatwić mieszkańcom
dostęp do programu ,,Czyste
Powietrze” przewidziano cykl
spotkań i szkoleń prowadzonych w gminach. Dodatkowe
informacje można także uzyskać przez specjalną EKOlinię uruchomioną przez Bank
Ochrony Środowiska. Wnioski
w formie elektronicznej można składać od 19 września w
Wojewódzkich Funduszach
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Na co można uzyskać dofinansowanie?
Rządowy program przewiduje głównie finansowanie
wymiany źródeł ciepła starej
generacji oraz termomodernizacji istniejących budyn-

ków jednorodzinnych, a dla
obiektów nowobudowanych
zakup nowego źródła ciepła.
W przypadku termomodernizacji możliwa jest dotacja na
docieplenie przegród budowlanych czy wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej. Dla
nowych źródeł ciepła spełniających wymogi programu
kwalifikowane będą wydatki
na zakup i montaż węzłów
cieplnych, gazowych kotłów
kondensacyjnych, systemów

ogrzewania elektrycznego czy
pomp ciepła. Przedsięwzięcie
może też obejmować instalację
odnawialnych źródeł energii
cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.

P.H.WASSER MANN
w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner
Marki SOFATH
www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl
tel.61 11 117 25
tel.kom.606 327 863

GMINA RAKONIEWICE
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Awans zawodowy nauczycielki

70–lecie Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Rakoniewicach
obchodziła 29 listopada
2018 roku, 70 lat swojego
istnienia. W uroczystości
brali udział zaproszeni
goście, władze samorządowe, Dyrekcja Biblioteki
Wojewódzkiej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu, dyrektorzy bibliotek
z terenu powiatu grodziskiego, dyrektorzy szkół,
przedszkoli oraz dyrektorzy miejscowych jednostek,
instytucje pozarządowe z
terenu Gminy Rakoniewice.
Pierwsza siedziba biblioteki,
znajdowała się w prywatnym budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich,
następnie w byłym Prezydium
Miejskiej Rady przy ulicy
Pocztowej 4. Z chwilą zintegrowania Gromadzkich Rad
Jabłonnej i Rakoniewice Wsi z
Miejską Radą, powstała Miej-

sko-Gminna Biblioteka Publiczna, z nową siedzibą przy
ulicy Krystyny 30 . Powstały :
Oddział dla dzieci, Czytelnia i
Wypożyczalnia dla dorosłych.
Powstały Filie biblioteczne w
Rostarzewie, Jabłonnej, Ruchocicach i Łąkiem. Gminna
Biblioteka Publiczna wraz z
Filiami posiada 49126 woluminów oraz 1899 czytelników.
Biblioteka organizuje spotkania z pisarzami, aktorami,

W czwartek 29 listopada nauczycielka Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w
Rakoniewicach, Katarzyna
Maria Napieralska przy nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
złożyła ślubowanie według
roty określonej w karcie nauczyciela. Akt nadania stopnia
awansu zawodowego otrzymała z rąk Burmistrza Rakoniewic, dr Gerarda Tomiaka.
Gratulacje zdanego egzaminu
i uzyskania awansu w tym
uroczystym momencie złożył
także Kierownik Wydziału
Oświaty, Mirosław Basiński.

Serdecznie gratulujemy
Pani Katarzynie uzyskania

ludźmi telewizji i kultury.
Uroczystość uświetnił koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Kuby Michalskiego,
kompozytora, wokalisty i
gitarzysty. Uroczystości towarzyszyła wystawa prezentująca
siedemdziesięcioletnią historię biblioteki. Na koniec nie
zabrakło rocznicowego tortu.
Zapraszamy do obejrzenia
wystawy w bibliotece pt. „Z
kart historii”.

Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

P.H.U.

”MARKPOL”

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

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20
WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI

oraz usługi związane
z montażem wykładzin

Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

WESOŁYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZY
Rada Nadzorcza i Zarząd
Banku Spółdzielczego w Siedlcu
NA WYMARZONE PREZENTY
POLECAMY KREDYT ŚWIĄTECZNY

kolejnego stopnia awansu zawodowego.
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DETAL

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa

PRZEDSIĘBIORSTWO H.U. Grzegorz Ciorga

ul. Powstańców Chocieszyńskich 97, Grodzisk Wlkp.

RAKONIEWICE, UL. OGRODOWA 4
tel. 508 155 574 510 235 065

Leśna 8A
FILIA w Grodzisku Wlkp., ul.

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

CHOINKI ŻYWE
SKLEP

WIELOBRANŻOWY
SZEROKI ASORTYMENT TOWARÓW
ELEKTYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH

Piotr Gozdek

ul. Mickiewicza 3,

Grodzisk Wlkp.
tel. sklep:

61 44 45 167
tel. kom:

886 509 411
W Nowym 2019 roku
wszystkim klientom życzę
zdrowia i pomyślności

ROMAN WLEKŁY
ul. Poznańska 38 B, 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. 61 444 86 75 lub 601 738 564

waldigrodzisk.com
Wszystkim naszym Klientom
i współpracownikom
życzymy zdrowych
i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
w Nowym Roku

HURT-DETAL

- mieszalnik farb emulsyjnych i olejnych
- komputerowe dorabianie
lakierów samochodowych

Życzymy
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
Najserdeczniejsze życzenia z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
wielu pięknych i pełnych ciepła chwil,
które przyniosą radość i wzruszenie
oraz wzajemnej życzliwości i optymizmu
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Grodzisku Wielkopolskim wraz z pracownikami

Zapraszamy do naszych sklepów

w Grodzisku Wielkopolskim:
a ul. Ogrodowa 1, a os. Wojska Polskiego (butiki),
a Plac Powstańców Chocieszyńskich 97 oraz 11
w Rakoniewicach: a Plac Powstańców Wielkopolskich 30
w Kargowej:
a ul. Dworcowa 2
w Nowym Tomyślu: a ul. Poznańska 25
w Świebodzinie:
a ul. Głogowska 13

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
zdrowia i radości przy wigilijnym stole.
Ciepłej, rodzinnej atmosfery oraz spokoju i wzajemnej życzliwości.
Niech nadchodzący Nowy Rok, przyniesie nowe nadzieje,
szczęście oraz spełnienie marzeń.
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Starosta Grodziski

/-/ Sebastian Skrzypczak

/-/ Mariusz Zgaiński
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MIASTO LESZNO

Rejonowy WOPR dostał terenowy
samochód
W piątek odbyło się uroczyste
przekazanie samochodu Fiat
fullback z napędem na cztery
koła. Pojazd będzie służył
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu w
Lesznie. Samochód został
sfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego i
Miasta Leszna, za pośrednictwem Gminy Włoszakowice.
Finansowego wsparcia udzieliła również Gmina Krzywiń.
- Samochód bedzie wykorzystywany głównie do holowania motorówki lub skutera
wodnego oraz przewozu ratowników do różnorodnych akcji nad wodą - mówi Zbigniew
Bernard, prezes Rejonowego
WOPR w Lesznie. - Dziękuję
za materialne wsparcie kilkuletnich starań o doposażenie
naszych drużyn w specjalistyczny, nowy sprzęt. Cieszę

się, że obecni na dzisiejszym
spotkaniu przedstawiciele samorządów zadeklarowali wolę
dalszego wspierania naszej
działalności. Specjalne podziękowania otrzymał przedstawiciel firmy POL-CAR z

Poznania, gdzie z dużym rabatem zakupiono Fiata Fullback.
Spotkanie było również okazją
do złożenia sobie świątecznych
życzeń oraz posmakowania
wigilijnych potraw.
Radio Elka

Miasto potrzebuje 10 milionów
Z Urzędu Marszałkowskiego
nie wpłynęły środki z Unii Europejskiej za realizację trzech
inwestycji. Ma się to stać
dopiero w przyszłym roku, a
wykonawcom trzeba zapłacić.
W związku z tym samorząd
Leszna planuje wyemitowanie
obligacji w kwocie 10 milionów złotych. Radni decydować
będą o tym na jutrzejszej sesji
nadzwyczajnej.
Chodzi o budowę drogi łączącą Wilkowice z nową trasą
ekspresową S5, a także termomodernizację dwóch budynków oświatowych - Zespołu
Szkół Rolniczo-Budowlanych
i Przedszkola Miejskiego nr 7.
Jak poinformowała Bernardyna Kaźmierczak, przewodnicząca Komisji Budżetowej,
w tej sytuacji konieczne jest
wyemitowanie obligacji, przez
co wzrośnie zadłużenie miasta.

m Śmigiel

- W poniedziałek do Wojewódzkiego Sądu Partyjnego
SLD złożę wniosek o wykluczenie z partii Tomasza
Malepszego – zapowiedział
na dzisiejszej konferencji
prasowej Wiesław Szczepański, przewodniczący
SLD w Wielkopolsce. To
pokłosie decyzji byłego
prezydenta Leszna, który
w tegorocznych wyborach
postanowił startować z listy
komitetu PL 18.
Oboje mają artystyczne
zamiłowania. Pani Longina
swego czasu tańczyła w zespole ludowym, pan Józef własnoręcznie wykonał skrzypce,
a także posiada zdolności plastyczne. Dar do muzyki i plastyki odziedziczyli synowie.
Z okazji jubileuszu 24 listopada odbyła się również

- Mieliśmy w tej sprawie
spotkanie z prezydentem. Ma
być to w formie obligacji jednorocznych. Zawsze samorząd
musi najpierw wyłożyć środki,
a potem rozliczane są zadania.
Środki z Unii Europejskiej
wpłyną dopiero w przyszłym
roku. Tej sytuacji nikt nie mógł
przewidzieć - mówi Kaźmier-

czak, która poinformowała, że
zagłosuje za wyemitowaniem
obligacji.
Przypomnijmy, że podobny
problem ma również powiat
leszczyński, który czeka na
9 milionów złotych z Urzędu
Marszałkowskiego, zarządzającego środkami unijnymi.
Radio Elka

Wniosek o wykluczenie Malepszego

Jubileusz pożycia małżeńskiego
24 listopada br. jubileusz
70-lecia pożycia małżeńskiego
obchodzili państwo Longina i
Józef Majchrzak - mieszkańcy
Przysieki Polskiej.
Do rodzinnego domu jubilatów zjechali się najbliżsi; z
życzeniami pośpieszyła także
Burmistrz Śmigla Małgorzata
Adamczak.
Pan Józef w styczniu ukończy 96 lat, żona jest o 7 lat
młodsza.
W małżeństwie urodziło
się 6 dzieci: czterech synów, z
których jeden nie żyje i dwie
córki.
Dziś państwo Majchrzakowie mają 17 wnuków i 19
prawnuków.
Pan Józef pracował w gospodarstwie oraz cegielni.
Pani Longina zajmowała się
domem i dziećmi.
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okolicznościowa msza św. w
kościele parafialnym w Czaczu. Zdaniem pana Józefa
ruch na świeżym powietrzu
i olej lniany w jadłospisie
to recepta na dobrą formę
i długowieczność. Jeszcze 3
lata temu, w wieku 95 lat
pan Józef wyjeżdżał w pole
ciągnikiem.

Zawsze gotowi, zawsze blisko

- To jedna z trudniejszych
decyzji w moim życiu, zwłaszcza przy moim politycznym
życiorysie - mówił Radiu Elka
pod koniec sierpnia Tomasz
Malepszy, gdy oficjalnie potwierdził start z komitetu
prezydenta Łukasza Borowiaka. Jak podkreślał, o decyzji
zdecydował bezpartyjny charakter PL 18.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wiesław
Szczepański, przewodniczący
SLD w Wielkopolsce poinformował, że w poniedziałek
złoży wniosek o wykluczenie z
członkostwa w partii Tomasza
Malepszego.
- Pan Tomasz zdecydował
się dla własnych korzyści wystartować z innego komitetu.
Jest mi niezmiernie przykro
z tego powodu, gdyż współ-

pracowaliśmy przez wiele lat.
Wykonując polecenie Rady
Powiatowej składam wniosek
o jego wykluczenie, chyba że
pan Tomasz wcześniej sam
złoży rezygnację z przynależności do SLD - podkreślał
Szczepański.
Zgodnie ze statutem, ostateczną decyzję w tej sprawie
podejmie Wojewódzki Sąd
Partyjny w Poznaniu.

Radio Elka

17 foteli dla szpitala
Na oddział pediatryczny
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Lesznie trafiło 17 rozkładanych foteli,
które będą służyć rodzicom
małych pacjentów. Kupił je
samorząd Leszna za prawie
20 tysięcy złotych.
Pierwszy rozkładany fotel
ustawiono na oddziale dziecięcym w październiku - kupili go

z własnej kieszeni dwaj samorządowcy PiS: Piotr
Jóźwiak i Adam Kośmider.
Działo się to jeszcze w czasie
kampanii wyborczej, jednak
panowie zapewnili, że postarają się przekonać całą Radę
Miejską do zakupu większej
partii mebli. Były one bowiem
bardzo potrzebne - często
zdarza się bowiem, że rodzice trafiających do szpitala

dzieci chcą spędzać przy nich
całą noc, co ma również duże
znaczenie w terapii, zaś w
szpitalu nie bardzo było gdzie
się położyć.
Radni Leszna uznali, że
wydatek jest jak najbardziej
uzasadniony i przeznaczyli
19,5 tysiąca złotych na zakup
17 foteli, które już trafiły na
oddział.
Radio Elka

Mikołaj w ZST Leszno
Ponad 80 żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej
złożyło dziś w leszczyńskich
koszarach przysięgę wojskową. Było to już trzecie
zaprzysiężenie ochotników
z Wielkopolski – drugie w
Lesznie.
Poprzednia przysięga „terytorialsów” odbyła się na Rynku,
tym razem nowi żołnierze OT
przysięgali na placu koszarowym. Tym razem było ich 83,
a towarzyszyło im ponad 100
żołnierzy już zaprzysiężonych
i należących do 12 Wielkopolskiej Brygady
Obrony Terytorialnej. -Z

każdym kolejnym powołaniem
do służby dostrzegalnych jest
kilka trendów: malejąca średnia wieku ochotników, coraz
większa ilość aplikacji kobiet i
coraz większa ilość osób, które
postanowiły wstąpić do WOT
zachęcone przez tych, którzy
już pełnią służbę - mówi Anna
Szymaniak, rzecznik brygady.
Wśród zaprzysiężonych dziś
w Lesznie żołnierzy są przedstawiciele różnych zawodów:
informatycy, pielęgniarki,
nauczyciele. Jest nawet małżeństwo: państwo Agata i
Marcin Rycykowie. -Jesteśmy
sportowcami i wciąż szukamy
nowych wyzwań, a do tego

zawsze chcieliśmy służyć w
wojsku - wyjaśniają powody
wstąpienia do WOT.
W przysiędze uczestniczył
też dowódca Wojsk Obrony
Terytorialnej gen. Wiesław
Kukuła. Przyznał, że powoli
udaje się przełamywać stereotypy dotyczące jego żołnierzy,
na przykład opinię „weekendowego wojska”. -Tak mówiono
też o Gwardii Narodowej w
USA - mówi - ale zapewniam,
że tego rodzaju lekceważenie
kończy się, gdy przychodzi
czas klęski żywiołowej, gdzie
żołnierze WOT są pierwsi, by
pomóc.
Radio Elka

6 Grudnia 2018 roku, w mroźne przedpołudnie do naszej
szkoły przybył Święty Mikołaj. Nasz gość w towarzystwie
pomocniczek udał się do klas,

aby rozdać prezenty ufundowane przez Radę Rodziców,
której serdecznie za to dziękujemy. Radość ze słodyczy była
ogromna, a dzien ten będziemy

jeszcze długo wspominać z
uśmiechem na ustach.
Oby Mikołaj za rok znów
nas odwiedził!
Paweł Maślarz

MUZYCZNE BRZMIENIA

Str. 10

POWIATY-GMINY
15 grudnia 2018

Era Jazzu… po poznańsku
Z Dionizym Piątkowskim – twórcą Ery Jazzu rozmawia Krzysztof Wodniczak
W ciągu 20 lat Ery Jazz zaprezentowałeś chyba wszystkich znaczących artystów, ale
nie unikałeś także tych, dla
których estrada Ery Jazzu
stawała się swoistą trampoliną do kariery.
Kiedy startowałem z Erą Jazzu wiedziałem, że ma to być
impreza inna niż wszystkie dotychczasowe, podobne festiwale w Polsce. Przede wszystkim
postawiłem na ekskluzywność
i prestiż wydarzeń, a co za tym
idzie, na taki dobór artystów,
by ich koncertami przerwać
tuzinkowość innych prezentacji. Zrealizowałem ponad 250
koncertów, dla blisko półmilionowej publiczności. Często
mam dylemat, kogo jeszcze
pokazać, bo tak po prawdzie w
Erze Jazzu pojawili się prawie
wszyscy najwybitniejsi twórcy
jazzu: od Hancoka, Shortera
i Garbarka po Dianę Krall i
Cassandrę Wilson. Ale najbardziej cenię te pomysły, gdy
zapraszałem artystów, którzy
nigdy dotąd nie pojawili się u
nas wcześniej, np. legendarna
wokalistka Abbey Lincoln,
saksofonista Steve Lacy, Gato
Barbieri, muzycy chicagowskiej New Black Music czy naturszczyki z Nowego Orleanu.
Niezwykłymi są zawsze tzw.
projekty specjalne, które wymagają mojego ogromu pracy
i entuzjazmu muzyków; tak

powstały wielkie wydarzenia
Ery Jazzu: orkiestra Agnieszki Duczmal zagrała z Al Di
Meolą, powstał słynny „Penderecki Jazz”, Tomasz Stańko z
grupą Andreasa Vollenweidera.
Teraz realizuję jedyny w swoim
rodzaju Poznań Jazz Projekt
– z udziałem gwiazd jazzu i
poznańskich muzyków.
Era Jazzu to dość efektowna
i skuteczna forma popularyzacji jazzu.
Poprzez Erę Jazzu udało mi się
wykreować ważny i prestiżowy
pomysł, obudowany nie tylko
samymi koncertami, ale także
wydawnictwami, płytami, nagraniami. To jest niezwykły,
ogromny i satysfakcjonujący
mnie jazzowy bagaż. Jazz nigdy
nie był sztuką masową, ale od
zawsze ma swoją wierną publiczność. To jest wspólna struktura, w której popularyzowanie
muzyki odbywa się zarówno
poprzez twórczość artystów, jak
i entuzjazm słuchaczy. Dumny
jestem, że polski jazz jest najwybitniejszym i najbardziej
cenionym nurtem naszej muzyki na świecie. Mamy wielkie
legendy jazzu, jak Komeda i
Stańko, mamy niekwestionowane gwiazdy i ogromną rzeszę
wspaniałych muzyków. Od
kilku dekad bawię się z jazzem,
propagując ten wspaniały gatunek muzyki, kultury i obyczaju.

Era Jazzu promuje młodych
artystów, daje specyficzną
rekomendację zwłaszcza poznańskim muzykom.
Promocji młodych służy Poznań Jazz Project. Tym wstępującym na poważne estrady debiutantom przyznaję Nagrodę
Ery Jazzu – taki istotny „znak
towarowy”, legitymacja jakości, dzięki niej łatwiej im poruszać się na innych przeglądach
i festiwalach w świecie. Era
Jazzu jest inicjatywą poznańską! Tutaj, jesienią 1998 roku,
wystartowałem z klubowym
koncertem jazzowych gwiazd
pokazując, że wielcy jazzu

Artystyczna działalność Królikowskiego
Jakub Królikowski urodzony
w Poznaniu, współpracuje z
wieloma muzykami i artystami
z Polski i Europy. Absolwent
Kompozycji w klasie Prof.
Zbigniewa Kozuba i Fortepianu Jazzowego w klasie dr
hab. Wojciecha Olszewskiego
w A kadem ii Muzycznej w
Poznaniu. Przede wszystkim
tworzy i wykonuje muzykę
dla estetycznego zadowolenia
i metafizycznej refleksji słuchaczy. Inspiruje się formami
przyrodniczymi i mądrością
starożytnych przodków. W
swojej artystycznej działalności
Królikowski wykonuje także
muzykę improwizowaną i jazz
futurystyczny na fortepianie,
syntezatorach, przedmiotach
(yassowy band ‚Kartony - Nibynóżki’). Chcąc uwydatniać
najlepsze tradycje muzyczne i

najistotniejsze wartości sztuki
współczesnej, komponuje na
instrumenty (Cosmonauts are
Lost...), elektronikę (Invisible
Club), do teatru (Polski Teatr
Tańca) z zamiłowaniem realizuje działania performatywne
(‚With Out Identity’ z Pawłem
Krupskim) i multimedialne

(spektakle Milana Loviški i
Otto Krause w Wiedniu), poszukując różnorodnych relacji
muzyki z innymi dyscyplinami sztuki (Światłodźwięki).
Współautor wielu działań artystycznych z pogranicza muzyki,
visual-art i tańca. Ostatnio swe
działania koncentruje na tworzeniu kolejnej odsłony cyklicznego, multimedialnego projektu
ABXY: www.abxy.xyz W tym
roku Królikowski otrzymał
Nagrodę Główną na Konkursie
Młodych Kompozytorów im.
Marka Stachowskiego 2018,
pod honorowym patronatem
Prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego, a także Stypendium
Artystyczne Miasta Poznania
za osiągnięcia kompozytorskie
i koncertowe oraz za promocję
twórczości poznańskich kompozytorów.

Travis Scott pierwszym headlinerem
Open’er Festival 2019!
Tę historię zacznijmy opowiadać od 2012 roku. Wtedy Travis
Scott podpisał profesjonalny
kontrakt z wytwórnią płytową,
zostawiając za sobą nieśmiałe
początki w rapowych składach i tułacze życie w L.A.
Tak rozpoczęła się też jedna z
najważniejszych i najbardziej
spektakularnych karier amerykańskiego hip-hopu ostatniej
dekady. Każdy kolejny album,
singiel, projekt Travisa Scotta
przybliżał go do tego, co wydarzyło się kilka miesięcy temu
wraz z premierą jego trzeciego albumu zatytułowanego
„ASTROWORLD”. Ten hołd
oddany nieczynnemu parkowi
rozrywki w jego rodzinnym Houston stał się punktem wyjścia
dla najciekawszej rapowej (a
może już nawet około-rapowej)
płyty tego roku, zostawiając w
tyle produkcje innych gigantów
sceny, by wymienić tylko Drake’a, Kanye czy Migosów. Bo

choć trzeci album Scotta nie
zbliżył się do sprzedażowego
rekordu Drake’a (swoją drogą
obaj spotkali się w utworze
„Sicko Mode”) to jego rozmach
przewyższa dwupłytowe dzieło
Kanadyjczyka a i wpływ na
współczesną kulturę jest nie
bez znaczenia. Wśród gości
jest i wspomniany Drizzy, i
grający na harmonijce ustnej
Stevie Wonder, śpiewający The
Weeknd, James Blake oraz
Frank Ocean czy wreszcie
Tame Impala, dotychczas raczej
nie kojarzeni z hip-hopowymi
produkcjami. Autorem zdjęcia
okładkowego został ceniony
fotograf-celebryta David LaChapelle a klip do singla „Stop
Trying to Be God” wyreżyserował Dave Meyers, będący w
tej dziedzinie prawdziwą ikoną.
„Think Big” to jedno, ale
„ASTROWORLD” nie obroniłby się, gdyby nie jego wartość muzyczna, a po kilku

miesiącach jakie minęły od
premiery albumu sytuacja jest
jasna – Travis nagrał znakomity
album. Choć karuzela muzycznych podsumowań 2018 roku
jeszcze się nie rozkręciła, to
spodziewamy się, że „ASTROWORLD” będzie na wszystkich
listach bardzo wysoko, jako
jedna z najciekawszych płyt
ostatnich 12 miesięcy. Zasłużenie przynosząc swojemu twórcy
popularność, której nie trzeba
mierzyć za pomocą jego celebryckich kontaktów rodzinnych.
Latem przyszłego roku, kiedy
„ASTROWORLD” zbliży się
do pierwszej rocznicy swojego
wydania, Travis Scott triumfalnie przejedzie przez Europę,
dając swój show także w Polsce,
oczywiście na Open’er Festival,
raz na zawsze kończąc nam
wszystkim facebookową zabawę
p.t. „Dajcie wreszcie Travisa!”.
Krzysztof Wodniczak

mogą być blisko nas, w klubie,
na wyciągnięcie ręki. Przez
lata Era Jazzu stawała się coraz
bardziej ogólnopolska, światowa, by swoją „rezydencję”
znaleźć w Poznaniu. Przychylność władz miasta, mediów,
entuzjastów jazzu i partnera
strategicznego powoduje, że
gra nam się tutaj najlepiej. No i
u siebie! Co najważniejsze, po
latach pojawił się w Poznaniu
festiwal jazzowy z plejadą
gwiazd oraz ciekawymi, lokalnymi inicjatywami. W ciągu
ostatnich czterech lat Era Jazzu
zbudowała ważną – także dla
mnie – relację konsolidującą
środowisko. Po „czasie Komedy” i „czasie jazzu lat 80-tych”
mamy w Poznaniu „erę jazzu”.
Z radością honorowałem gitarzystów, Piotra Scholza i
Dawida Kostkę, perkusistę
Adama Zagórskiego, saksofonistę Kubę Skowrońskiego
czy grającego na harmonijce
Kacpra Smolińskiego.
Odnoszę wrażenie, że udało
się – dzięki inicjatywom Ery
Jazzu stworzyć w Poznaniu
ważne centrum tej muzyki.
Nie przeceniałbym mojej, jazowej aktywności w Poznaniu. To
jest szereg ważnych powodów
oraz inicjatyw, które – szczęśliwie – uaktywniły lokalny rynek
jazzowy. W ciągu ostatnich
kilku lat wytworzyła się cieka-

wa sytuacja, na którą złożyło
się kilka ważnych elementów.
Poznań przechodził pewne
etapy. Lata pięćdziesiąte to
był przede wszystkim wielki
sukces i czas Krzysztofa Komedy. Oczywiście, w kwestii
jego promocji ówczesne władze
miasta zrobiły niewiele, więc
musiał wyjechać do Krakowa i
Warszawy. Potem przyszły lata
siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, kiedy Poznań rzeczywiście
stał się jazzową potęgą. W tym
miejscu warto przypomnieć o
String Connection czy Spirituals & Gospels Singers, Orkiestrze 8 Dnia - Jana A.P. Kaczmarka. Także wtedy muzycy
opuścili Poznań. Dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych,
gdy pojawił się Poznań Jazz
Fair i po pierwszych edycjach
Ery Jazzu „coś” w jazzowym
Poznaniu drgnęło. Do tego
aktywna działalność Katedry
Jazzu Akademii Muzycznej,
klubu Blue Note, przychylność
samorządu spowodowały, że
poznańscy „ludzie jazzu” – i

„

po latach pojawił się w
Poznaniu festiwal jazzowy z plejadą gwiazd
oraz ciekawymi, lokalnymi inicjatywami

muzycy i fani – znaleźli się w
nowej, artystycznej rzeczywistości. Dwadzieścia lat temu
powstała Era Jazzu – cykl koncertów klubowych i galowych
z wielodniowym Aquanet Jazz
Festival. Od lat realizowany
jest także Poznań Jazz Project
promujący młodych, poznańskich muzyków, laureatów
Nagrody Ery Jazzu, którzy
realizują swoje projekty wraz
z wybitnymi gwiazdami jazzu.
Dziś poznański jazz jest w
dobrej kondycji, nie ingeruję w
to, co już jest, nie chcę z nikim
konkurować. Chcę by Poznań
kojarzony był z jazzem. A
jazz z miastem, w którym dziś
mamy świetnie przyjmowaną
międzynarodową imprezę z
nieszablonowymi projektami i
wspaniałymi muzykami.
Dionizy Piątkowski – dziennikarz i
krytyk muzyczny, promotor jazzu oraz
organizator koncertów i festiwali; absolwent UAM w Poznaniu (etnografia,
dziennikarstwo),kursu Jazz & Black
Music (UCLA); autor kilku tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej;
producent płyt i koncertów, autor programów telewizyjnych („Black & White”)
oraz radiowych (Radio Merkury, Radio
Jazz/88,4). Autor pierwszej polskiej
„Encyklopedii Muzyki Rozrywkowej –
JAZZ”, monografii „Czas Komedy” oraz
książek „Nie tylko muzyka”, „Blues, Punk,
Disco”, „Era Jazzu”. Pomysłodawca cyklu
koncertowego Era Jazzu.

Felieton Wodniczaka
Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osob Dojrzalych 60+
WYŚCIG JASZCZURÓW
stał się naszym flagowym
projektem, jaki rozwijamy
już od dziewięciu
lat. Pragnę zasygnalizować, że z
powagą i głęboką
refleksją rozważamy w naszym
Towarzystwie
PTAAAK juz od
jego stworzenia
(przypominam, że
grupe inicjatywną
tworzyli m.in. Marzena Cecylia Karcz,
Tamara Przypis, Tomasz
Agatowski, Zenon Bosacki,
Zbigniew Kozub, Maciej A.
Łubowski, Andrzej Sikorski
,Jerzy Tamulski i niżej podpisany) kwestie związane z
traktowaniem osób twórców
ze starszych pokoleń. Nad
sensem uprzywilejowania
osób ze względu na wiek zamiast równości w prawach.
Nad stygmatyzacją nazewniczą, czyli etykietkami np.
wg wieku, statusu socjalnego itp. Tak to określamy i
wielokrotnie dawaliśmy temu
wyraz w swoich wypowiedziach, dostrzegając w tym
wiele okoliczności sprzyjających wykwitowi negatywów
jeszcze bardziej dotkliwych...
Dotychczasowe relacje z
naszych festiwali filmowch
i fotograficznych pod nazwą
WYŚCIG JASZCZURÓW
nie przesyłały sygnały pe-

symistyczne mimo niewystarczającej dotacji odbyła
się jednak IX edycja tego
festiwalu. Bo pojawili się
ludzie dobrej woli, wśród
których na najwyższe uznanie zasługuje Boguslaw
Krupski, który najbardziej sprawnie
panował nie tylko
nad repertuarem
filmowym,
ale odegrał
kluczową rolę
marketongową.
Po konferencji
prasowej ukazało
się ok. dwudziestu
informacji w gazetach
papierowych i na portalach
spolecznościowych w internecie. Z biegiem lat wypracowalismy własną formułę
dotarcia do zainteresowanych
twórców, którzy z roku na
rok przysyłają zdecydowanie
lepsze filmy i fotografie,
wiele z nich prezentuje profesjonalny poziom. Trzeba
też zaznaczyć, że pojawiła
sie już spora grupa stałych
twówców - seniorów, którzy
od kilku lat przygotowuja
specjalne utwory na nasz
festiwal. Reżyserzy Bohdan
Kezik, Andrzej Mrówczyński, Stanisław Kalisz, Marcin
J. Januszkiewicz, Roman
Klamycki, Lechosław
Lerczak oraz fotografowie
Andrzej Górczyński, Kazimierz Seredyński, Marian
Pigar, Jerzy Mianowski tak
są zżyci z tym przglądem, że
z niecierpliwosćią dopytują
o datę kolejnego i czekają na

pierwsze komunitaty zapowiadajace festiwal.
Nigdy nie było subiektywnego pesymizmu, nie niosly
te recenzje i komentarze
żadnych krytycznych uwag.
A jeżeli już to tylko tzw.
konstruktywną krytykę
przekazywali autorzy relacji
medialnych. Może jeszcze
nie czas na rozpoczęcie
przygotowań do X festiwalu filmowego WYŚCIG
JASZCZURÓW, ale można
już teraz brać przykłady z
innych polskich i światowych
podobnych, tematycznych
przeglądów. Od nas wymaga
się więcej jesteśmy na to
przygotowani, mamy zgrany
zespół realizujący wiele
innych projektów artystycznych, ale ten festiwal jest dla
nas ważny i z nim wiążemy
duże plany na przyszłość.
Dobre rady suflerów zawsze
przyjmujemy z otwartością,
jesteśmy w czasie oczekiwania na roztrzygnięcia ofert
konkursowych i od najróżniejszych komisji na różnych
szczeblach zależy jaką otrzymamy dotację na festiwal w
roku 2019.
Reasumując, rozważam nad
tym, oderwawszy się od
pilnych własnych spraw. Od
dawna śledzę wiele zjawisk,
mam własne opinie, poglądy,
doświadczenia i odniesienia
artystyczne, z historii obyczaju, prawa związane z tym
tematem.

PRACA

Krzysztof Wodniczak
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Festiwal Osób Dojrzałych
Czas biegnie szybko – jeszcze nie tak dawno rozdane
zostały nagrody na koniec
VIII edycji festiwalu, a tu
za nami edycja IX Festiwalu Niezależnej Twórczości
Filmowej Osób Dojrzałych
60 plus Wyścig Jaszczurów. To już 6 grudnia br. o
godz 9:00 przy ul. Masztalarskiej 8 w Poznaniu,
w sali Teatru Scena Na
Piętrze nowym miejscu
Kina Muza.
W tym terminie odbył się
się przegląd filmów konkursowych, a następnie gala
finałowa, podczas której wręczone zostały nagrody. Organizatorzy festiwalu - Polskie
Towarzystwo Artystów, Autorów i Animatorów Kultury
PTAAAK , Miejska Rada
Seniorów, Samorząd miasta
Poznania, Kino Muza zaprosili wszystkich twórców-filmowców i autorów fotografii
do nadsyłania wartościowych
prac, które to komisje oceniły
spełnienie kryteriów regulaminowych i zakwalifikowały do oceny publiczności,
podczas przeglądu w dniu 6
grudnia. Jak co roku, warto
przypomnieć iż warunkiem
zasadniczym jest granica
wieku dla twórcy dzieła. Jest
to wiek od 60 lat wzwyż.
Jeżeli dzieło przygotował zespół twórców, to co najmniej

jeden z twórców musi mieć
skończone 60 lat.
W roku ubiegłym wprowadzono możliwość nakręcenia
krótkiego filmu za pomocą
smartfonu. Są one coraz bardziej popularne, a filmowanie
za pomocą tego urządzenia jest
bardziej dostępne dla niemal
każdego użytkownika.
Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej Osób Dojrzałych, to z pewnością nie
jest impreza z pierwszych
stron gazet. Nie znaczy to
jednak, że nie spełnia oczekiwań seniorów – artystów, osób
wrażliwych na otaczające nas
zjawiska społeczne. Wypełnia
w ten sposób niszę artystyczną
i z pewnością jest potrzebny.
Jaszczury 2018 wychodzą
na powierzchnię. Raz do
roku, jak w jakimś transie,
pojawiają się na powierzchni
sali kinowej jaszczury, czyli
uczestnicy festiwalu filmowego Wyścig Jaszczurów.
Te sympatyczne stwory, bez
względu na to, jak wyglądają,
bardzo serdecznie zapraszają
do obejrzenia prac filmowych
i fotograficznych Tak to już
jest, że oprócz autorów –
scenarzystów, reżyserów i
filmowców – potrzebna jest
widownia. To właśnie dla widzów dzieje się co roku ten W
tym roku był to kompaktowy
festiwal. Tym bardziej organizatorzy zaprosili wszystkich

lubiących sztukę filmową na
to wydarzenie kulturalne.
Jest połowa lat 70. W Toruniu działa środowisko artystyczne skupione wokół
Studenckiego Klubu Pracy
Twórczej „Od Nowa”. Młodzi
ludzie rozwijają tam różne
formy aktywności: powstają
teatry, zespoły muzyczne,
działają plastycy i performerzy. W tym artystycznym tyglu
kilkoro znajomych zakłada
grupę Res Publika, późniejszą
Republikę. Tak zaczyna się
film reżysera Ryszarda Kruka
opowiadający o pierwszym
okresie działalności zespołu,
zakończonym jego rozpadem
w 1986 roku. W filmie wykorzystano ciekawe, mało znane
archiwa filmowe i muzyczne,
fragmenty nagrań, nigdy niepublikowane zdjęcia oraz różne interpretacje i omówienia
wybranych utworów zespołu.
Opowieść o rodzącym się
fenomenie Republiki porusza
również kontekst historyczny
czasów i miejsca twórczego
fermentu, jakim było toruńskie
środowisko studenckie.
Film ten zdobył główną
nagrodę JASZCZUR A na
Festiwalu Filmowym WYŚCIG JASZCZURÓW. Jury
studenckie nie miało żadnych
trudności i jednomyślnie też
ten obraz o zespole Republika
nagrodziło.

Krzysztof Wodniczak

„Uzbrojeni w serce – Wojsko dla Hospicjum”
W niedzielę 9 grudnia 2018 r.
w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
wypełnionej do ostatniego
miejsca, odbył się XXI Galowy Koncert Charytatywny
„Uzbrojeni w serce – Wojsko
dla Hospicjum”. Ten wyjątkowy koncert pod patronatem Prezydenta Miasta
Poznania Jacka Jaśkowiaka,
dedykowany był przez Hospicjum Domowe, z wielką
serdecznością i wdzięcznością, jego wolontariuszom,
darczyńcom i przyjaciołom.
Po dcz a s u ro cz yst ej Ga l i
Stowarzyszenie odznaczyło
medalem „Przyjaciela Hospicjum” i „Honorowego Wolontariusza” osoby, które w
bezinteresowny sposób w
mijającym roku wspierały
działania Hospicjum. W tym
roku kapituła wyróżniła między innymi: Hannę Raczyńską, Łukasza Dolatę, Firmę
Rossmann orazPoznań International Ladies Club.
Podczas koncertu wystąpili:
Orkiestra Reprezentacyjna Sił
Powietrznych pod dyrekcją
majora Pawła Joksai soliści:
Joanna Horodko i Karol Bochański oraz dzieci – przyjaciele Orkiestry.Dochód z
koncertu w całości zostanie
przekazany na rzecz budowy
Stacjonarnego Hospicjum dla
Dzieci i Dorosłych powstającego przy ul. Engeströma,
w którym znajdzie się między innymi 15 łóżek, a także
dzienny ośrodek diagnostyki,
leczenia i intensywnej rehabilitacji psychofizycznej dla
osób starszych i z wczesnym
stadium np. alzheimera.
Opieka paliatywna jest całościową, czynną opieką nad
ludźmi, których choroba nie
poddaje się leczeniu przyczynowemu. Obejmuje ona przede
wszystkim zwalczanie bólu
i innych objawów, ale także
opanowywanie problemów
psychicznych, socjalnych i
duchowych chorego. To także
czynne wspieranie rodziny
chorego w okresie choroby

IX festiwal przeszedł do historii
Zachęcony przez organizatorów zarezerwowałem
sobie czas w czwartek 6
grudnia w godzinach 9.00
- 16.00. W kinie MUZA
ul.Masztalarska 8 w
Scenie na Piętrze odbył się
dziewiąty festiwal filmowy i fotografii WYŚCIG
JASZCZURÓW. Wstęp był
wolny. Może pomysłodawcy
tego festiwalu przeczuwali,
że ich pomysł będzie rezonował. że trafi na dobry
grunt raczej omijany dotychczas, a jakże potrzebny
i skuteczny.
Okazało się po latach, że twórcy otwierają siebie, lubią być
słuchani, a nawet podziwiani.
Zamknięte przez lata pewne
szuflady są przez seniorów
otwierane i ich zasoby szerzej
kolportowane. Swoimi wartościami dzielą sie poprzez
sekwencje filmowe czy zatrzymane w kadrze statyczne
ujęcia. Dzięki poznańskiemu
festiwalowi wiedzą, że nikt
nie hamuje ich twórczej weny,
że mogą liczyć na pozytywne
reakcje ze strony widzów,
być należycie ocenianymi.
Mimo iż debiutują mając 60 i
więcej lat.
To zawsze warto twórcom
seniorom kibicować, to takie
wsparcie dla nich, którzy
przecież swój wolny czas poświęcają, aby udoskonalać
swój warsztat techniczno operatorski (właściwe użycie
kamery, szkła odblaskowego,
obiektywu, poznawanie meandrów technicznych ) czyli
krótko mówiąc nieustające
poszerzanie wiedzy w tym
zakresie i zdobywanie coraz większych umiejętności.
Bezinteresowne. W dzisiejszym skomercjalizowanym
świecie robienie czegoś con
amore powinno być co najmniej trzykrotnie nagradzane.
W projekcjach filmowych
uczestniczyło wielu kinomanów, którzy dowiedzieli się
o tym przeglądzie filmowym
z ulotek jakie były włożone
do grudniowej Tytki Seniora
kolportowanej przez Centrum
Inicjatyw Senioralnych
„ Chcemy też zwrócić uwagę na nowych, mniej zna-

nych twórców, których łączy
jedno - pasja do rozwijania
swych niekiedy spóznionych
marzeń w kalejdoskopie kinematografii - powiedział prezes Towarzystwa PTAAAK,
Krzysztof Wodniczak jeden
z inicjatorów tego festiwalu.
Ich świat postrzegany przez
kamerę odpowiada na wiele
nurtujących nas pytań. Poprzez
rozwijanie różnych gatunków
filmowych, a nawet tak krytykowany eklektyzm formy
i treści to trzeba wiedzieć
i pamiętać, że ten festiwal
realizują ludzie z wyjątkową
wrażliwością. Przez lata
udowodnili, że dzięki nim
WYŚCIG JASZCZURÓW jest
solą ziemi filmowej w szerokim tego słowa znaczeniu.
Na IX Festiwal Niezależnej
Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60
+ wpłynęło dziewięć filmów:
fabularnych, dokumentalnych,
reportaży, animacji. Tyle mogliśmy obejrzeć, bo gościnne
kino MUZA mogło dla tego
festiwalu tylko udostępnić
sześć godzin. Ale i tak z per-

spektywy lat ubiegłych można
odnieść wrażenie, że poziom z
roku na rok jest coraz wyższy.
Laur JASZCZURA, statuetki
wykonanej przez Kazimierza
Rafalika - otrzymał Ryszard
Kruk za film Republika, narodziny legendy. O nagrody
ubiegali się także Andrzej Moś
- Wspomnienie to cicha nuta,
P, Marcin J. Januszkiewicz - 25
lecie Chóru Akademickiego,
Wojciech Konowalski - Kameleon Polityczny Andrzej
Mrówczyński.Orły z Plebanki,
Zbysław Kaczmarek Powstaniec artysta, Bohdan Kezik
Pracowity żywot Ireny Santor,
Roman Klamycki Obrona Polskich Nagrań
Natomiast w kategorii fotografia uhonorowano.Magdę Jasińską. Możemy tylko
oczekiwać, że za rok czymś
wyjątkowym zaskoczą nas organizatorzy. Będzie to bowiem
już dziesiąta edycja tego jakże ważnego przedsięwzięcia
festiwalowego. Powinien być
co najmniej dwudniowy. Tego
życzy autor, także senior.
Tadeusz Kujanek

Encyklopedia o Powstaniu
oraz po śmierci bliskiej osoby. Celem opieki paliatywnej
jest osiągnięcie jak najlepszej
jakości życia człowieka chorego i jego rodziny.W Poznaniu
funkcjonuje kilka organizacji i placówek zajmujących
się opieką paliatywną dla
dorosłych. Jedną z nich jest
WSWOP „Hospicjum Domowe” dbające o zdrowie i jakość
życia osób nieuleczalnie chorych oraz osób starszych. Jest
podmiotem leczniczym prowadzącym trzy przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego wraz
z przyporządkowanymi im
komórkami organizacyjnymi:
Wielkopolskie Hospicjum dla
Dorosłych, Wielkopolskie
Hospicjum dla Dzieci, Centrum Usług Leczniczych i
Badań Profilaktycznych oraz
Poznańskie Centrum Seniora,
które nie jest osobną podjednostką medyczną, a projektem
realizowanym dzięki wsparciu
Urzędu Miasta Poznania, adresowanym do poznaniaków,
którzy ukończyli 60 rok życia
w ramach którego prowadzona
jest działalność informacyjno-doradcza, oferowana jest

specjalistyczna opieka medyczna oraz zapewniony jest
dostęp do bezpłatnych badań
i konsultacji medycznych. W
Poznaniu mamy obecnie tylko
jedno Hospicjum - Palium, dla
chorych na raka, które mieści
się na Osiedlu Rusa. Kolejka
osób oczekujących na przyjęcie ciągle się wydłuża. Nie ma
natomiast miejsca, gdzie pomocy mogliby szukać pacjenci
niechorujący na raka, starsi,
przewlekle i ciężko chorzy,
którzy wymagają holistycznej,
wielospecjalistycznej opieki. I
właśnie powstające Stacjonarne Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych ma tę lukę wypełnić.
Zaawansowanie realizacyjne
obiektu pozwala wyrazić nadzieję, że zgromadzone środki
umożliwią jego wyposażenie i
uruchomienie w najbliższym
czasie.
Zwieńczeniem dorocznego
koncertu, zatytułowanego
„Uzbrojeni w serce – Wojsko
dla Hospicjum”, była wespół
zaśpiewana kolęda „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”.
Roman Szymański

Ukazała się „Encyklopedia
Powstania Wielkopolskiego” po raz pierwszy tak
kompleksowo opracowanej publikacji na temat
największego zwycięskiego
wielkopolskiego zrywu wolnościowego. Egzemplarze
tego unikatowego wydawnictwa, na które dziesiątki
lat czekały tysiące Wielkopolan, a zwłaszcza potomkowie tych, którzy walczyli
i oddali życie w latach
1918-1919 za polskość Wielkopolski.
„My, Wielkopolanie, potrzebowaliśmy tej encyklopedii.
Tak bardzo, jak cała Polska
potrzebowała rzetelnej informacji o tym powstaniu. Te
100 lat, które upływają od
momentu, gdy w Poznaniu w
grudniowe popołudnie 1918
roku padł pierwszy strzał,
będący początkiem zbrojnej
walki o polskość Wielkopolski, pozwoliły obejrzeć tę
walkę z dystansu i z każdej
strony. A przede wszystkim
ocenić jej znaczenie dla narodu i państwa, jego kształtu,
rozmiarów i pozycji na mapie
Europy” – napisał Marszałek
Marek Woźniak we wstępie
do „Encyklopedii…”. którą

wydało Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu, instytucji kultury
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Nad tą pionierską publikacją, pracowali
m.in.historycy – prof. Janusz
Karwat i dr Marek Rezler,
redaktorzy merytoryczni i jednocześnie współautorzy „Encyklopedii…” oraz Tadeusz
Musiał, Prezes Towarzystwa
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Głosy o tym, że powstanie
potrzebuje solidnego, syntetycznego opracowania, pojawiały się już dawno. Zwłaszcza że to jeden z nielicznych
zwycięskich zrywów w historii
Polski, który przyniósł realne
zdobycze narodowi. Tymczasem silna pamięć o nim
funkcjonowała praktycznie
jedynie w Wielkopolsce. Setna
rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego stała się doskonałą okazją do upowszechnienia wiedzy o nim w całej
Polsce i jego uczczenia m.in.
przez przygotowanie publikacji godnej tego wydarzenia,
jego uczestników i samego
jubileuszu.
Idea zakiełkowała w 2013
roku, kiedy obchodziliśmy

95. rocznicę wybuchu Powstania, decyzja zapadła rok
później, a w kolejnym prace
ruszyły pełną parą. Ile kosztowało powstanie, kto w nim
walczył, ilu było ochotników,
czy byli wśród jego żołnierzy
cudzoziemcy, osoby duchowne, czy powstanie ma swoje
bohaterskie kobiety? To zaledwie kilka z kilkuset pytań,
na które odpowiedzi szukało
51 autorów – historyków i
regionalistów z całej Wielkopolski, ale także prawników,
duchownych, lekarzy, ekonomistów i działaczy gospodarczych. Odpowiedzi znalazły
się w ponad 700 artykułach,
hasłach i biogramach. Encyklopedia zawiera też 50
map i szkicowników, 130
zdjęć i ilustracji, nie licząc
tablic czy kalendariów, które złożyły się na powstanie
ponad 500-stronicowej księgi,
będącej szeroką panoramą
Powstania Wielkopolskiego
1918-1919.
Zleceniodawcą „Encyklopedii…”, do którego trafi też
cały pierwszy nakład i który
sfinansował przedsięwzięcie,
jest Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
A.P.P.
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Inicjatywy patriotyczne

Ogólnopolski Konkurs
Języka Niemieckiego

Tegoroczne Święto Niepodległości jest wyjątkowe,
w listopadzie 2018 roku
obchodzimy 100-lecie
odzyskania suwerenności
narodu. Świętują Polacy na
całym świecie.

Po raz kolejny uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wlkp wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie
„Deutschfreund” organizowanym przez Łowcy Talentów
„Jersz”
W konkursie udział wzięło 27
uczniów:
10 uczniów z klas pierwszych
17 uczniów z klas drugich,
trzecich i czwartych
Zadanie konkursowe polegało
na rozwiązaniu zadań testowych sprawdzających wiedzę
gramatyczną, zakres leksykalny oraz wiedzę na temat
krajów niemieckojęzycznych.
Poziom trudności testów był
dostosowany do poziomu nauczania języka niemieckiego
w danej klasie.

Konkurs jest organizowany
w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który
jest formą wsparcia szkół w
zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje
talenty i osiągnięcia uczniów
oraz pomaga im kształtować
ważne kompetencje osobiste.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu
w szkole czuwali nauczyciele
języka niemieckiego pani
Aldona Starosta, pani Klaudia
Budzyńska- Schulz oraz pan
Jakub Tasiemski.
Gratulujemy udzia łu w
konkursie, zainteresowań lingwistycznych i czekamy na
wyniki, które ukażą się za 6
tygodni.
Aldona Starosta
Klaudia Budzyńska- Schulz
Jakub Tasiemski

Do szeregu inicjatyw patriotycznych wpisał się „Powiatowy Konkurs Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej
na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Uroczystość
przygotowali nauczyciele
i uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim, a Honorowym
Patronatem objął Powiat Grodziski.
Do wspólnego uczczenia
pamięci o bohaterach narodowych, walczących żołnierzach, społeczności cywilnej,
poświęcającej się dla Ojczyzny, organizatorzy zaprosili
uczniów z oddziałów gimnazjalnych, szkół podstawowych
oraz młodzież szkół średnich z
całej okolicy.
Uroczystego rozpoczęcia
wydarzenia dokonali: Starosta
Powiatu Grodziskiego Sławomir Górny oraz Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
Anna Matysiak. Gospodarze
podkreślili rangę okoliczności konkursu, propagowanie
rozważnych postaw patriotycznych, szacunku wobec mi-

Najwięcej punktów i tym
samym awansowali do etapu
wojewódzkiego zdobyli:
- Bartosz Duczyński i Konstanty Marek Kinecki.
Uczniom gratulujemy zwycięstwa w eliminacjach szkolnych i życzymy powodzenia
w dalszych zmaganiach konkursowych, które odbędą się
w lutym 2019r.

Słowińskiego Renata Kubale,
Komisarz Kamil Sikorski,
Oficerem Prasowym Komendy Powiatowej w Grodzisku
Wielkopolskim, Kapitan Karol Seremak; przedstawiciel
Pułku Artylerii w Sulechowie.
Decyzją jury uhonorowano jedenastu uczestników w
dwóch kategoriach wiekowych. W pierwszej kategorii
młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych nagrody otrzymali: Emilia Tylińska – I miejsce, Martyna Krzyżowiak – II miejsce,
Wiktoria Sibila – III miejsce.
Wyróżnienia Jury otrzymali:
Kamil Koska, Martyna Bącler
i Patrycja Dalaszyńska.
W drugiej kategorii – młodzież szkół średnich nagrodzono: Zofię Kaczmarek – I

Olimpiada o Ekonomii

Dwie dekady historii

W poniedziałek, 26 listopada
br. 23 uczniów naszej szkoły
zmierzyło się w etapie szkolnym VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
Ponadgimnazjalnych „OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI.
DWIE DEKADY HISTORII”.
Uczniowie musieli rozwiązać
test sprawdzający ich wiedzę
z historii Polski lat 1970-1991.

nionych wydarzeń oraz wagę
działalności artystycznej, która szczególnie wzniośle czci
pamięć o wielkich Polakach
i wydarzeniach wiodących ku
wolności. Wspólnie podkreślili też, iż wszyscy uczniowie
biorący udział w konkursie,
począwszy od uczniów klas
piątych, szóstych i kolejno po
młodzież szkół średnich, są
już zwycięzcami, ponieważ
zmierzyli się z trudnym zadaniem, żmudnych przygotowań
wokalno-muzycznych do tak
bardzo wymagającej imprezy
jaką jest konkurs pieśni.
W tym roku zmagania artystów oceniało profesjonalne
jury w składzie: Wicedyrektor ZST Aldona Banaszak,
Dyrektor Grodzisk iej Orkiestry Dętej im. Stanisława

miejsce, Rozalię Kurek – II
miejsce, Alicję Pasiciel – III
miejsce a Wyróżnienie Jury
otrzymała Urszula Frąckowiak. Po raz pierwszy do
scenariusza imprezy wprowadzono kategorię: Nagroda
Publiczności, którą w tym roku
otrzymał Rafał Stachowiak.
Należy wyróżnić społeczność uczniowską ZST za
zaangażowanie w przygotowania konkursu. I tak prowadzeniem całości zajęli się:
Aleksandra Gruszczyńska i
Mikołaj Wróbel, oprawę logistyczno-techniczną zapewnili:
Natalia Konieczna, Amanda
Oborzycka, Sandra Serba,
Angelika Stefaniak, Klaudia
Andrys, Karolina Dozdowska,
Dawid Styczyński, Jakub Stopa oraz recytujące: Marzena
Bendowska i Klaudia Mocek.
Organizacyjnie i reprezentacyjnie wspierali imprezę
uczniowie klas mundurowych:
1A przygotowując wojskową
aranżację a 2A śpiewając na
żołnierską nutę,
ulubioną
pieśń marszałka Piłsudskiego
„ Legiony”.
Organizatorzy uroczystości
w składzie: Anna Majcherek,
Grażyna Wiśniewska, Anna
Piaskowska-Szeszuła, Halina Klimaszyk, Mirella Jany,
Małgorzata Jóźwiak, Sebastian
Tuliński i Rafał Maluśki,
którzy serdecznie dziękują za
zainteresowanie konkursem.

Dnia 7 listopada 2018r. odbyły
się zawody I stopnia (etap
szkolny) XXXII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej. W
Olimpiadzie organizowanej
przez Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne wzięli udział
uczniowie klasy IVC i IIE
Technikum Ekonomicznego.
Hasło przewodnie Olimpiady brzmiało „Gospodarka
światowa – wolny handel czy
protekcjonalizm”. Honorowy
patronat nad XXXII Olimpiadą objął Prezes Narodowego
Banku Polskiego.
Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się
z trzech elementów:
a trzydziestu pytań testowych
jednokrotnego wyboru (60
pkt),
a zadania z podstaw ekonomii

pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli
przewodniej XXXII OWE
(25 pkt).

a

Uczniowie nagrodzeni oraz
wyróżnieni.
I miejsce Milena Rudnicka
IVC TE
II miejsce Filip Łodyga IV

C TE
III miejsce Monika Ratajczak
IIE TE
Wyróżnienie Klaudia Andrys
IIE TE
Wyróżnienie Izabela Paluszkiewicz IIE TE
Pani dyrektor mgr inż. Anna

Matysiak wręczyła nagrody
oraz dyplomy.
Kom isja OW E w sk ładzie: mgr K r ystyna Kosicka, mgr Renata Wróbel
i mgr Michał Czaban ma nadzieję, że osoby biorące udział
w etapie szkolnym zakwalifikują się do zawodów II stopnia.
Krystyna Kosicka

VII Grodziski Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Drogi niepodległości”
kursu i wręczenie nagród.

26. 11. 2018 r. w Zespole Szkół
Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp. odbyła się VII edycja
konkursu ortograficznego, adresowanego do uczniów szkół
gimnazjalnych, podstawowych
i ponadpodstawowych. Przewodnim motywem konkursu
była 100-letnia rocznica odzyskania niepodległości. Honorowy patronat nad konkursem
sprawuje Starosta Grodziski.
Uczestnicy:
a Zespół Szkół Technicznych
im. E. Kwiatkowskiego w
Grodzisku Wlkp.
Zuzanna Pazgrat, Elwira Tomaszewska, Patrycja Dubska
a Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
K r ys t y n a O h d e , Jo a n n a
Skrzypczak, Urszula Frąckowiak
a Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie

W kategorii szkół podstawowych zaszczytne I miejsce przypadło Darii
Napieralskiej – uczennicy
Gimnazjum w Szkoły Podstawowej w Wielichowie.
Drugie miejsce zajęła Zofia Balcerek – uczennicy
Szkoły Podstawowej Nr 2
w Grodzisku Wlkp.,
m iejsce III wywalczyła
Karolina Galusik – uczennica Szkoły Podstawowej
w Konojadzie.
Daria Napieralska, Natalia
Malcherek, Dawid Krawczyk
a Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Powstańców Wlkp. w
Grodzisku Wlkp.
Zofia Balcerek, Aleksandra
Rzeźnik, Kamil Rataj
a Szkoła Podstawowa im.
Andrzeja Grubby w Kąkolewie
Michalina Lulkiewicz, Bartosz
Staśkowiak

Szkoła Podstawowa im.
Gen. J. H. Dąbrowskiego w
Parzęczewie
Zofia Michalska, Dominika
Gindera, Weronika Śledź
a Szkoła Podstawowa w
Grąblewie
Magdalena Ciecińska, Wiktoria Napieralska
a Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Kamieńcu
a

Weronika Strugała, Martyna
Jędrkowiak, Natasza Rybak
a Szkoła Podstawowa w Konojadzie
Karolina Galusik, Julia Poznaniak, Oliwia Rybak
a Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Wlkp. w Rakoniewicach
Sławomir Wechterowicz, Maria Cicha, Kacper Kuska

O godz. 10 - tej uczestnicy
konkursu rozpoczęli pisanie
dyktanda, a następnie zostali
zaproszeni na pyszne drugie śniadanie, przygotowane
przez uczniów „Różowej”. Po
posiłku młodzież udała się
na zwiedzanie i prelekcję do
Muzeum Ziemi Grodziskiej.
O godz. 13.15 nastąpiło
rozstrzygnięcie wyników kon-

W kategorii szkół ponadpodstawowych finalistami zostali:
Krystyna Ohde – uczennica
LO w Grodzisku Wlkp. - I
miejsce
Ur sz u l a F r ą ckow i a k –
uczennica LO w Grodzisku
Wlkp. - II miejsce
Patrycja Dubska – uczennica
ZST w Grodzisku Wlkp. - III
miejsce
Lidia Andrzejewska

GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

POWIATY-GMINY
15 grudnia 2018

Str. 13

Św. Mikołaj na Rynku
W Mikołajkowe przedpołudnie 6 grudnia, na Starym
Rynku w Grodzisku Wielkopolskim zaparkowały sanie
św. Mikołaja. Niecodzienny
gość wraz ze swoimi uroczymi pomocnikami odwiedził pracowników Urzędu
Miejskiego składając na ręce
Burmistrza Piotra Hojana
najlepsze życzenia.
Dziękujemy za te niecodzienne odwiedziny, które wprawiły wszystkich w pogodny
nastrój, dostarczając wiele
radości.
Wszyscy mamy dość trucia
gryzącym dymem z kominów, nieczystego powietrza i
nieustannych alertów ostrzegających przed wychodzeniem
z domu.
Choć wiemy, jak uciążliwy i
niebezpieczny jest smog, wielu
z nas nie ma świadomości co
tak naprawdę przyczynia się
do jego powstawania. Efektem
tego są kominy domostw ziejące duszącym dymem.
To smutne, że pomimo podejmowanych dotąd działań
profilaktycznych i edukacyjnych, nawzajem się podtruwamy. Istotnym jest właśnie

fakt, że skutki niewłaściwych
postaw części mieszkańców
naszego miasta ponosimy
wszyscy. I nie jest to wydumany problem. Alergie, astma,
kaszel, a także choroby nowotworowe, to smutne rezultaty
działań tych, którzy nie zważając na nasze wspólne dobro
palą w piecach byle czym.
Dlatego, w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim zawiązała się międzywydziałowa grupa, której celem
jest opracowanie i wdrożenie
skutecznych działań antysmogowych. Do współpracy
zaproszono również młodzież

grodziskich szkół średnich.
Zak ładamy, że k rąg osób
współpracujących będzie się
poszerzał.
Pierwsza grupa działań będzie miała charakter informacyjno-edukacyjno-uświadamiający. Będą one kierowane
do różnych grup społecznych
i wiekowych, za pomocą różnych środków i kanałów komunikacyjnych. Nasze działania
będą stopniowo wdrażane, a
ich efekty monitorowane pod
kątem skuteczności.
Cel jest jeden – poprawa
jakości powietrza w gminie
Grodzisk Wielkopolski.

Biało - czerwona choinka
Tradycją stało się, że
miejską choinkę na Starym Rynku w Grodzisku
Wielkopolskim przyozdabiają uczniowie grodziskich
szkół. W tym roku, dla
uczczenia 100. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100-lecia
Niepodległości, wszystkie
ozdoby przygotowane oraz
zawieszone przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Polskich Olimpijczyków mają biało - czerwone
kolory.
Uczniów, którzy w środę 5 grudnia przyszli na
grodziski Rynek przywitał
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan.

100warzyszenia na 100lecie
wybuchu Powstania Wlkp.
UWAGA! Członkowie stowarzyszeń działających na
terenie gminy Grodzisk Wielkopolski!

Obok choinki oraz w innych
częściach miasta zainstalowane już zostały elementy

świątecznej dekoracji miasta.
Mamy nadzieje, że dostarczą
one Państwu wielu pięknych

wzruszeń i zachęcą do popołudniowych i wieczornych
spacerów.

Wyjątkowa, 100-rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego,jest doskonałą okazją, by
uczcić to wydarzenie w sposób
godny, a zarazem szczególny.
Tak oto zrodziła się idea
projektu „100 / 100”.W projekt
ów pragnęlibyśmy zaangażować lokalne STOwarzyszenia
działające w sferze kultury,
tradycji, sportu, rekreacji itp.,
które podczas wspólnej imprezy w dniu 29 grudnia 2018r.
w Grodziskiej Hali Sportowej
oraz na terenie miasta zaprezentowałyby charakterystyczne
dla każdego z nich aktywności

97 urodziny Pani Marty

6 grudnia jubileusz 97 urodzin świętowała Pani Marta
Bartkowiak z Grodziska Wielkopolskiego. W dniu urodzin,
najlepsze życzenia zdrowia,
pogody ducha oraz szczęścia

z przebywania wśród najbliższych złożyli Jubilatce
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan oraz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Maik.

Informacja: Wydział Promocji Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski

zwielokrotnione o jubileuszowe STO.
Celem wydarzenia jest również integracja środowiska
organizacji pozarządowych
oraz zapewnienie możliwości
wzajemnego poznania się i
wymiany doświadczeń, jak
również dobra zabawa.
Pokażmy mieszkańcom miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski nasze zaangażowanie i
kreatywność.
Chętnych, prosimy o kontakt
osobisty (Wydział Promocji
Urzędu Miejskiego, pokój nr
10), telefoniczny (61 44 53 050,
61 44 53 051) lub drogą elektroniczną (promocja@grodzisk.
wlkp.pl), by poznać szczegóły
planowanej inicjatywy, w terminie do 14 grudnia 2018 roku.
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IX Olimpiada Przedszkolaka
Olimpiada Przedszkolaka,
jak co roku, jest najważniejszym sportowy dniem
w roku naszych Przedszkolaków. Wielokrotnie są to
pierwsze zawody sportowe
przed tak licznie zgromadzoną publicznością.
Tegoroczne zawody odbyły
się 16 listopada 2018r.

W niedzielę 2 grudnia
punktualnie o godzinie
15.00 Hala Widowiskowo
– Sportowa wypełniła się
piskami dzieci i uśmiechniętymi rodzicami, którzy
postanowili skorzystać z
zaproszenia Burmistrza
Rakoniewic i przyjść na
„Spotkanie Mikołajkowe”.
To popołudnie było wyjątkowe
dla wszystkich. Była to świetna
okazja, aby spędzić miło dzień
i choć przez chwilę porozmawiać z Mikołajem, który
znalazł czas, by odwiedzić
dzieci z Gminy Rakoniewice.
Na milusińskich czekało wiele
atrakcji takich jak: występ
zespołu cheerleaderek „Fukserki” z Rakoniewic, pod
kierownictwem Beaty Mrozek,

zamykanie w wielkiej bańce
mydlanej, przejazd wirtualną
kolejką górską, fotobudka,
skakanie na dmuchańcach czy
liczne gry i zabawy mikołajkowe. Ważnym punktem programu, oprócz wizyty świętego
Mikołaja, było świąteczne
prze dst awien ie „ Z i mowa
układanka”, które w zabawny
sposób przedstawiło istotę
świąt i uroki zimy. Dzieci z
zapartym tchem śledziły akcję
przedstawienia i chętnie w
nim uczestniczyły. Burmistrz
Rakoniewic co roku zaprasza
do wspólnej zabawy wszystkie dzieci i uważa, że jest to
bardzo ważne wydarzenie w
corocznym kalendarzu imprez gminnych. Dziękujemy
wszystkim za wspólną zabawę
i zapraszamy za rok.

Ślubowanie urzędników

Tradycyjnie Przedszkolak i
złożyły obowiązkową uroczystą przysięgę Olimpijczyka
przyrzekając m.in. „bawić się
wspaniale i uśmiechać stale”.
Drużyny Przedszkolaków
składały się z 12 zawodników
dla których Organizatorzy przygotowali 10 konkurencji, które
sprawiły im mnóstwo radości.
Niektóre konkurencje wymagały sprawności fizycznej, a inne z
kolei dużej dokładności.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów „czuwała” komisja sędziowska w składzie:
Burmistrz Rakoniewic - dr
Gerard Tomiak, Prezes NBS
w Rakoniewicach - p. Mirosław Stachowiak, Właścicielka - Latina Dance Studio
p. Ewa Skrzypek.
Na t r ybu nach zasied l i
najwierniejsi kibice Przedszkolaków, tj. rodzice, dziadkow i e , a t a k ż e p o z o s t a łe przedszkolaki, które nie
uczestniczyły w rywalizacji.
Wszystkie Przedszkolaki otrzymały mnóstwo słodyczy od

1. Rakoniewice
2. Ruchocice
3. Jabłonna
4. Łąkie
5. Rostarzewo

naszych Sponsorów.
Po kilku godzinach rywalizacji najlepszymi sportowcami
wśród Przedszkolaków okazały
się dzieci reprezentujące Rakoniewice. Gratulujemy!!!
Organizatorzy dziękują naszym wspaniałym Sponsorom,

którzy wsparli naszą Olimpiadę
Przedszkolaka. Dziękujemy
w imieniu własnym i dzieci,
ich radość gdy „doskakują” do
przygotowanych dla nich nagród
jest naprawdę bezcenna
Końcowa klasyfikacja:

IX Mikołajkowy Turniej Ministrancki
munalnych w Rakoniewicach
sp. z o.o.

Ostatnia sobota Listopada
to corocznie rywalizacja
Ministrantów, którzy komżę ministrancką zamieniają
na stroje piłkarskie…..

W środowe przedpołudnie,
28.11.2018 r. trzech urzędników: Alicja Szymkowiak mł. referent ds. księgowości,
Anna Kramska – mł. referent
ds. techniczno- kancelaryjnych, Agnieszka Lehnhardt-

referent ds. księgowości
budżetowej, złożyło uroczyste ślubowanie po odbyciu
służby przygotowawczej.
Serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu i złożonego
ślubowania.

Sponsorzy nagród:
1. Gmina Rakoniewice
2. Nadobrzański Bank Spółdzielczy w
Rakoniewicach
3. Zakład Usług Komunalnych w
Rakoniewicach sp.z o.o.
4. Smulders sp.z o.o. Monika, Edjzeck
Smulders
5. Pizzeria Caffita Beata Szczygieł
6. Mik – Mar Zakład Piekarniczo –
Cukierniczy Sławomir Hamrol
7. Rakpol Dystrybucja Józef Borucki
8. Latina Dance Studio Ewa Skrzypek
9. Niagara Fitness Klub Tomasz Soboń
10.JB Hurtownia artykułów biurowych
i zabawek Justyna Bauta

Do tegorocznej rywalizacji
Ministrantów zgłosiło się aż 13
drużyn, które reprezentowały
Parafie z: Rostarzewa, Wielichowa, Gościeszyna, Ruchocic, Proch, Obry, Wolsztyna,
Solca, Wroniaw i Rakoniewic.
Drużyny zostały podzielone
na trzy grupy, w dwóch kategoriach wiekowych. Mecze
odbywały się w myśl zasady
„każdy z każdym”. Rozegranych zostało 24 dziesięciominutowych spotkań.
Po k ilku godzinach r ywalizacji przyszedł czas na
spotkania finałowe, które

Końcowa klasyfikacja
„juniorzy”;
1. Solec – Wroniawy
2. Ruchocice
3. Rakoniewice
Najlepszy zawodnik: Kacper
Szczepaniak (Rakoniewice)
Najlepszy bramkarz:
Maksymilian Górniaczyk
(Solec-Wroniawy)

pozwoliły wyłonić zwycięzców tegorocznego Turnieju.
W kategorii „junior” najlepsi
okazali się Ministranci reprezentujący Solec – Wroniawy,
a w kat.”senior” – Ruchocice. GRATULUJEMY !!!!!

Organizatorami IX Ministranckiego Turnieju Mikołajkowego była Parafia pw. Św.
Marcina i Stanisława Biskupa
w Rakoniewicach, Burmistrz
Rakoniewic, Gmina Rakoniewice i Zakład Usług Ko-

Końcowa klasyfikacja
„seniorzy”;
1. Ruchocice
2. Solec - Wroniawy
3. Rostarzewo
Najlepszy zawodnik: Bartosz Koza (Ruchocice)
Najlepszy bramkarz: Miłosz Drajer (Solec-Wroniawy)
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IV JARMARK ŚWIĄTECZNY

Magiczny czas za nami
W weekend, pomiędzy 30 listopada a 2 grudnia, na opalenickim Rynku odbywał się IV Jarmark Świąteczny. Jego uroczyste
otwarcie miało miejsce w piątek i
urealniło się poprzez symboliczne
zapalenie lampek na wielkiej choince i rozbłyśnięcie świątecznej
iluminacji. Poprzedzone ono było
głośnym odliczaniem prowadzo-

nym przez burmistrza Tomasza
Szulca. I tak, na kolejne trzy dni
„jarmarkowy Rynek” wypełnił
się magiczną atmosferą i radosną
zabawą.
Na scenie przez cały weekend
występowały dzieci ze szkół i
przedszkoli oraz lokalne zespoły
muzyczne i ludowe. Teren wokół
sceny wypełniły stoiska z aroma-

tycznymi, bożonarodzeniowymi
przysmakami, a także dekoracjami świątecznymi.
Pomimo chłodu i kapryśnej,
deszczowej aury nie zabrakło
amatorów świątecznych klimatów, którzy tłumnie odwiedzali
opalenicki rynek. Również wieczorne koncerty gwiazd poszczególnych dni Jarmarku cieszyły

się dużym zainteresowaniem
publiczności. W piątkowy wieczór
wystąpił zespół Disco Pogo. W
sobotę swój koncert dała Kasia
Wilk. Natomiast w ostatni dzień
Jarmarku scenę opanowała muzyka disco, dzięki żywiołowemu
występowi szczecińskiego ABBA
SHOW.
PL/ TA

W magicznym czasie życzliwości
i wzajemnej bliskości życzymy
udanych, zdrowych oraz spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas wypełni się
spokojem, radością i miłością
w gronie rodziny oraz znajomych.
Żegnamy minione miesiące
i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Oby te niezwykłe chwile
były czasem dobrej nowiny,
a nowy 2019 rok niech będzie
pełen szczęścia i uśmiechu
oraz spełni wszelkie marzenia.

Informacja: Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami

Eugeniusz Wojtkowiak

Tomasz Szulc

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Opalenicy

Burmistrz Opalenicy
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Mikołaj w Kargowej 100 lat temu Paderewski przyjechał do Poznania
Sto lat temu 26.12.1918
roku Ignacy Jan Paderewski przybył do Poznania.
Powitanie jakie zgotowali
mu mieszkańcy- lud polski
Poznania przeszło wszelkie
oczekiwania organizatorów.
Według ówczesnej prasy ;
,, do Poznania zawitał majestat wielkiej niepodległej
Polski,sprzymierzonej i walczącej u boku koalicji.Hołd i

owacje składane Paderewskiemu były hołdem prastarego
grodu
Przemysławów,składanym
państwu polskiemu odradzającemu się przy pomocy
koalicji do nowej świetności
i chwały. Poznań,ta placówka
od wieków stawiająca czoło
naporowi germańskiemu,wytrwa w harcie niezłomnym
, a przeżycia radosne dni
naszych będą na długie lata

źródłem mocy krzepiącej i
ożywczej”.Tak prasa ówczesna
czyli ,,Dziennik Poznański” i
,,Kurier Poznański” opisała
powitanie Ignacego Paderewskiego w Poznaniu oraz przyjęły rozpoczęcie Powstania z
radością.
Poznaniacy oraz Wielkopolanie maja okazję powitać
na nowo przyjazd Ignacego
Jana Paderewskiego do Poznania . Na Dworzec Letni

w Poznaniu wjedzie w dniu
26.12.2018 roku o godz.16,00
specjalny pociąg /historyczne
wagony,stara lokomotywa / z
mistrzem Paderewskim.
Przypada to w II święto Bożego Narodzenia. Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają do udziału wszystkich
wraz z rodzinami.Pokażmy
swój patriotyzm bez względu
na przekonania .
Zygmunt Tomkowiak

Muzyka Wolności zabrzmi w 100. rocznicę
Powstania Wielkopolskiego
Główne uroczystości 100.
rocznicy wybuchu wielkopolskiej insurekcji rozpoczną
się 27 grudnia o godz. 16.40
przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich - poinformował Marek Woźniak,
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego.
6 grudnia 2018 roku na placu
ratuszowym przy choince,
Mikołaj wraz Burmistrzem
Kargowej Jerzym Fabisiem i
śnieżynkami obdarowywali
najmłodszych mieszkańców
gminy słodkimi upominkami.

Sponsorom - firmie Nestle
Polska S.A. Oddział w Kargowej oraz Nadleśnictwu
Wolsztyn, Leśnictwo Stary
Jaromierz serdecznie dziękujemy za coroczną pomoc w
organizacji spotkania.

Mieszkańcom Gminy Nowy Tomyśl
zdrowych, pogodnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2019
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
Marek Ratajczak oraz Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
Wojciech Andryszczyk i Leszek Drążkowiak

Podczas konferencji prasowej
11 grudnia zaprezentowany
został pełen program uroczystości organizowanych
przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
i dzień później w Warszawie.
Poznaliśmy również nazwiska
artystów, którzy wystąpią na
Stadionie Miejskim podczas
koncertu „Muzyka Wolności”,
transmitowanego na ogólnopolskiej antenie telewizyjnej.
27 grudnia nie zabraknie
tradycyjnych punktów programu – złożenia kwiatów
na mogile gen. Stanisława
Taczaka oraz przed tablicami
w centrum miasta, a także
mszy w Farze poznańskiej.
Korzystając z atrakcji Obozu
Powstańczego, zaplanowanego
od godz. 14.00 na placu Wolności, warto zerkać w niebo
i wypatrywać zrekonstruowanych przez Politechnikę
Poznańską we współpracy z
samorządem województwa
dwóch samolotów Fokker.
To przykłady maszyn, które
Powstańcy sto lat temu zdobyli
na Ławicy. Kilkaset samolotów było największą polską

zdobyczą wojenną w historii
i początkiem polskiego lotnictwa. Jeśli pogoda pozwoli
Fokkery przelecą nad centrum
miasta między 14.00 a 14.30.
Wyjątkową, bo wieczorną
oprawę będą miały główne
uroczystości przed pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich,
na które zaproszenia zostały
skierowane także do władz
państwowych. Godzina rozpoczęcia – 16.40 – nawiązuje
do pory rozpoczęcia walk w
1918 roku.
Wydarzeniem, dzięki któremu o zwycięskim Powstaniu
Wielkopolskim usłyszy cała
Polska jest rozpoczynający się
o 19.30 na Stadionie Miejskim
przy ul. Bułgarskiej koncert
„Muzyka Wolności”.
Marszałek Marek Woźniak
podkreśla, że „koncert ma
być radosnym spotkaniem,
które będzie również okazją do
refleksji na temat przeszłości,

teraźniejszości i przyszłości
wokół tematu WOLNOŚCI i
hasła rocznicowych obchodów
Wolność liczy się w każdym
wieku.
Producent koncertu Marcin
Perzyna z Festival Group poinformował, że artyści wystąpią
na specjalnie przygotowanej scenie nawiązującej do
kokardy narodowej, prezentując współczesny, specjalnie
dobrany repertuar. Będą z
nami: Perfect, Kayah, Edyta
Górniak, Lady Pank, Andrzej
Piaseczny, Maryla Rodowicz,
Natalia Kukulska, Margaret,
Kamil Bednarek, Natalia Szroeder, Kasia Kowalska, Michał
Szpak, Varius Manx & Kasia
Stankiewicz, Anna Wyszkoni,
Lombard, Cleo, Stanisław
Soyka, Sebastian Riedel, Kasia Wilk & Mezo, Sztywny
Pal Azji, Ola Gintrowska.
Artystom towarzyszyć będzie
orkiestra symfoniczna pod kie-

rownictwem: Adama Sztaby,
Daniela Nosewicza i Nikoli
Kołodziejczyka.
Producentem koncertu, na
zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
jest TVN. Gospodarzami wieczoru będą Grażyna Torbicka i
Olivier Janiak. Koncert składa
się z trzech części, zatytułowanych kolejno Wiara, Nadzieja i
Wolność. Tłem będą filmowe
nawiązania do wydarzeń historycznych sprzed wieku, ukazujących bohaterów Powstania
Wielkopolskiego.
Od godz. 20.00 koncert będzie transmitowany na antenie
TVN.
Bogdan Czaja, zastępca
dyrek tora prog ra mowego
TVN podkreślił, że koncert
będzie zwieńczeniem relacjonowanych na ogólnopolskich
antenach stacji wydarzeń zarówno w Poznaniu, jak i w
Warszawie.
Tradycyjnie 28 grudnia radością ze zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego podzielimy się z mieszkańcami
i turystami w Warszawie. O
godz. 12.00 w Archikatedrze
Warszawskiej kardynał Kazimierz Nycz odprawi mszę za
Powstańców, o 13.30 odbędą
się uroczystości z pełnym
ceremoniałem wojskowym
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie pochylimy
czoła przed Powstańcami spoczywającymi na wojskowych
Powązkach.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
IMPORT-EXPORT Wiesław Wiśniewski

Jabłonna, ul. Kościelna 31a tel. (61) 44 43 114

Życzę dużo radości pod choinką
oraz bogatego stołu wigilĳnego

Zapraszamy

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.

ZAPRASZAM DO PRZEDŚWIĄTECZNYCH ZAKUPÓW

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
Żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem

Firma B. ZYZNARSKI
zaprasza na
świąteczne zakupy
do sklepów spożywczych
w Ruchocicach
oraz we Wiosce

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
Spędzonych w rodzinnym gronie
życzy
Marta Kubiak

Poseł na Sejm RP
Wszystkim naszym Klientom życzymy spokojnych
i wesołych Świat Bożego Narodzenia

do przedświątecznych zakupów
Wszystkim Klientom życzę
zdrowych i radosnych świąt
Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku
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Wielobój Mikołajkowy
m Zbąszyń
We środę, 5 grudnia, w hali
sportowej „Zbąszynianka”
można było poczuć atmosferę zbliżających się świąt.
Wszyst ko to za sprawą
kolejnej, jedenastej edycji
wieloboju mikołajkowego dla
dzieci. W zabawach uczestniczyło 11 zespołów z placówek oświatowych z gminy
Zbąszyń. Mali uczestnicy
podzieleni zostali na trzy
kategorie wiekowe: pięciolatków, klas „0” oraz klas
I-III. Już od początku wszyscy mogli poczuć atmosferę
zbliżających się świąt dzięki
występowi najm łodszych
uczestników z Przedszkola
„Lipowy Zakątek”, którzy
zaprezentowali świąteczną

piosenkę. Przed rozpoczęciem rywalizacji sportowej
wszyscy wzięli udział w
krótkiej rozgrzewce przeprowadzonej przez cheerleaderki z zespołu tanecznego

„Chili”. Oczywiście w tym
wydarzeniu nie mogło zabraknąć Mikołaja, który był
z dziećmi przez cały czas
dopingując startujących oraz
rozdając słodkie upominki.

„Kopernik” w przedszkolu

Stefanowie oraz ZSP w Nądni/
Nowej Wsi.
W klasach zerowych rywalizowały zespoły z: ZSP
w P r z y prost y n i / Per z ynach /Stefa nowie, Z SP

Grodziskie Mikołajki 2018
Tradycyjnym okrzykiem
„HO-HO-HO” pozdrowił
grodziszczan św. Mikołaj podczas tradycyjnego
spotkania, które odbyło się
w sobotnie popołudnie 8
grudnia na Starym Rynku.

m Nowy Tomyśl
Dnia 6.12.2018 roku licealistki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika wraz
z opiekunem Karoliną Nawrocką - nauczycielką języka
angielskiego wybrały się z
mikołajkową niespodzianką do Przedszkola nr 1 im.
Misia Uszatka w Nowym
Tomyślu. Przedstawicielki
szkolnego zespołu Kopernik
Band wprowadziły w szeregi
przedszkolaków niemałe, ale
za to radosne poruszenie.
Dzięki dziewczynom z zespołu przedszkolaki miały
okazję posłuchać najpiękniejszych polskich kolęd na żywo
przy akompaniamencie gitary.
Świąteczny nastrój udzielił się

W g r upie pię ciolat ków
wspólnie bawiły się drużyny
z: Przedszkola „Lipowy Zakątek”, ZSP w Zbąszyniu – Przedszkole na pl. Wolności, ZSP
w Przyprostyni/Perzynach/

w Z bąszyn iu ora z ZSP
w Nądni/Nowej Wsi.
Wśród najstarszych, klas
I-III o punkty walczyły zespoły z: ZSP w Zbąszyniu, ZSP
w Chrośnicy/Łomnicy, ZSP
w Przyprostyni/Perzynach/
Stefanowie oraz ZSP w Nądni/
Nowej Wsi.
Po ukończeniu wszystkich
konkurencji każdy startujący
maluch otrzymał pamiątkowy
medal oraz słodkość, o którą
zadbał Mikołaj.
Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji dziękuje wszystkim za włączenie
się w organizację i przeprowadzenie imprezy – opiekunom,
nauczycielom, wolontariuszom, sędziom, kibicom. Dziękujemy za wspólną zabawę i do
zobaczenia za rok.

wszystkim tak bardzo, że do
śpiewania przyłączyły się dzieci, nauczycielki oraz personel
przedszkola.
Paradoksalnie obdarowują-

cy stali się obdarowywanymi,
ponieważ po występie licealistki z Kopernika utonęły
w uściskach szczęśliwych
maluchów.

90 urodziny Pani Marii
m Grodzisk Wlkp.
Pani Maria Poznaniak z Grodziska Wielkopolskiego obchodziła piękny jubileusz 90.
urodzin. Z tej wyjątkowej okazji, Jubilatkę odwiedziła delegacja w osobach Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego
Piotra Hojana oraz Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Pauliny Ciesielskiej - Sworek. Goście złożyli
Jubilatce najserdeczniejsze
życzenia, by każdy dzień przynosił dobre zdrowie, radość w
sercu i pogodę ducha.

Półmaraton „Słowaka” wyróżniony

Na ten dzień, szczególnie dzieci czekają cały rok. Po przywitaniu wszystkich uczestników,
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan wraz ze
św. Mikołajem oraz wszystkimi zgromadzonymi uczestnikami świątecznej zabawy
odliczyli czas do uroczystego
odpalenia lampek na miejskiej
choince oraz świątecznego
oświetlenia na Starym Rynku.
Był to również sygnał do
rozpoczęcia zabawy. Jak co
roku, nie zabrakło chętnych
do udziału w warsztatach
zdobienia pierników oraz
tworzenia ozdób choinkowych. Prowadzenie warsztatów wsparły Koła Gospodyń
Wiejskich gminy Grodzisk
Wielkopolski.
Na stoiskach przygotowanych przez Szkołę Podstawową
nr 1, Radę Rodziców Przedszkola „Chatka Puchatka”,
Warsztaty Terapii Zajęciowej
oraz lokalnych artystów, można było podziwiać niepowtarzalne wyroby rękodzieła.
Strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej przekazywali wiedzę
na temat udzielania pierwszej
pomocy, a także wręczali
uczestnikom zabawy ulotki dotyczące fajerwerków.
Podczas zabawy, na buźkach
najmłodszych pojawiły się
świąteczne zdobienia.

Dzieci tłumnie korzystały
też z okazji zrobienia sobie
pamiątkowej fotografii ze św.
Mikołajem.
Wreszcie, nadszedł magiczny moment dla dzieci,
w którym Burmistrz Piotr
Hojan oraz Zastępca Burmistrza Marcin Brudło wręczyli
najmłodszym grodziszczanom mikołajkowe upominki.
Wśród uczestników, rozlosowano również 10 bonów na
choinkę, które przygotowało

Nadleśnictwo Grodzisk.
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego składa serdeczne
podziękowanie wszystkim,
którzy wsparli organizację
oraz uświetnili swoim udziałem przebieg tegorocznej edycji gminnych Mikołajek, w
tym: Kołom Gospodyń Wiejskich, Centrum Kultury RONDO, Grodziskiej Orkiestrze
Dętej, Nadleśnictwu Grodzisk
oraz grupom prowadzącym
stoiska rękodzieła.

60-lecie ślubu Państwa Michniewiczów

m Grodzisk Wlkp.
XII Hunters grodziski Półmaraton „Słowaka” wyróżniony
Sportową Nagrodą Specjalną
Grodziski Półmaraton „Słowaka” od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
środowiska biegaczy. Z wielką
dumą informujemy, że XII
Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka”, podobnie jak
ubiegłoroczna edycja otrzymał
Sportową Nagrodę Specjalną
za „Najlepiej Zorganizowany
Półmaraton” w ramach cyklu
Grand Prix Wielkopolski w
Półmaratonie 2018.
We wtorek 11 grudnia br.,
podczas uroczystej gali Roku
Sportowego 2018, która odbyła
się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, nagrodę z rąk
Marszałka Marka Woźniaka
odebrał Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego Piotr Hojan.

Nagroda jest dla nas tym
bardziej cenna, że przyznają
ją sami biegacze, uczestnicy
wielkopolskich biegów.
Serdecznie dziękujemy za
ten dowód uznania, który jest
dla nas motywacją do dalszej
pracy nad utrzymaniem wyso-

kiego poziomu grodziskiego
Biegu.
Przypominamy, że XIII
Hunters Grodziski Półmaraton „Słowaka” odbędzie się
9 czerwca 2019 roku. Zapisy
rozpoczną się na początku
marca. ZAPRASZAMY!!!!

m Grodzisk Wlkp.
We wtorek 11 grudnia br.
piękny jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego
obchodzili Państwo Urszula i
Cyprian Michniewicz z Kąkolewa.

Z tej szczególnej okazji,
Jubilatów odwiedziła delegacja w osobach Zastępcy
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcina Brudło
ora z K ierown i k Urzędu
Stanu Cywilnego Agnieszki
Maik.

Goście złożyli Jubilatom
w imieniu Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego oraz
własnym najserdeczniejsze
życzenia, by dobre zdrowie
i pomyślność pozwoliły doczekać wspólnie kolejnych
jubileuszy.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Parlament Europejski chce PE potwierdza porozumienia z krajami
rzeczy niemożliwych
UE ws. celów w energetyce
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Parlament Europejski
przyjął bardziej ambitne
cele redukcji emisji CO2
w transporcie, w tym
20 procent redukcji dla
samochodów ciężarowych
do 2025 roku, a oraz co najmniej 35 procent do 2030
roku. Poseł do PE Andrzej
Grzyb z Europejskiej Partii
Ludowej krytykuje wynik
głosowania.

Uważamy że należy dbać o
środowisko i klimat i tworzyć zachęty dla produkcji i
użytkowania pojazdów nisko
i zeroemisyjnych. Uważamy
również że cele środowiskowe
da się pogodzić z dbaniem o
miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Proponowany przez
nas cel redukcji emisji na
poziomie 35 procent pozwala utrzymać taką synergię.
Najbardziej skuteczne rozwiązania są takie, które są
powszechnie akceptowane
zarówno przez konsumentów
jak i producentów.
W przypadku pojazdów
ciężarowych efektywność
paliwowa ma pierwszorzędne
znaczenie, bowiem paliwo
jest największym kosztem
stałym firm transportowych,
w ich interesie jest więc zakup
pojazdów o jak najmniejszym
zużyciu paliwa. Efektywność
paliwowa wiąże się z ograniczeniem emisji CO2. Powinniśmy dążyć do wdrożenia
do produkcji i użytkowania
pojazdów jak najmniej emisyjnych, najlepiej zeroemisyjnych.
Nie możemy jednak wymagać od producentów i konsumentów wdrażania rzeczy
niemożliwych. Mimo iż technicznie stworzenie np. ciągnika siodłowego zasilanego
prądem jest możliwe, barierą
wprowadzenia go na rynek jest
zasięg, prędkość ładowania
oraz masa pojazdu. Ta bariera
jest łatwiejsza do pokonania
dla samochodów osobowych
i autobusów, które nie muszą
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pokonywać długich tras lub
dla których łatwiej jest zorganizować krótkie doładowania
na trasie.
Z tym problemem zetknęliśmy się w pracach nad dyrektywą o wspieraniu czystych
pojazdów, dla której mandat
negocjacyjny przyjęliśmy na
ubiegłej sesji plenarnej i której
jestem sprawozdawcą. Tam
też przyjęliśmy inne cele dla
autobusów i inne, niższe, dla
samochodów ciężarowych.
W przypadku pojazdów
ciężarowych powinniśmy się
skupić na poprawie efektywności paliwowej oraz technologiach przejściowych, np.
takich jak gaz ziemny, a w
szczególności biometan, który
jako paliwo odnawialne może
mieć duży wpływ na redukcje
emisji gazów cieplarnianych.
W przyszłości obok pojazdów
zasilanych bateriami, być może
rozwiązaniem będą pojazdy
zasilane z sieci trakcyjnej nad
autostradami. Wiąże się to
jednak z ogromnymi kosztami
infrastrukturalnymi. Dobrym
paliwem może być wodór, którego sieć tankowania łatwiej
zorganizować dla transportu
ciężkiego niż dla samochodów
osobowych.
Większość PE opowiedziała
się za nałożeniem na producentów obowiązków trudnych
lub niemożliwych do zrealizowania w perspektywie roku
2025. Parlament wysyła jasny
sygnał polityczny w stronę
Rady przed negocjacjami.
Jako posłowie EPP nie mogliśmy poprzeć dyrektywy w
przyjętym kształcie, mimo iż
zgadzamy się z kierunkiem nastawionym na pojazdy nisko- i
zeroemisyjne, w którym powinien podążać sektor transportowy w Europie. Mamy
nadzieję, że w negocjacjach z
Radą zostanie wypracowany
rozsądny kompromis, który
będzie godził zarówno wymagania środowiskowe jak i
ekonomiczne.
źródło: BiznesAlert.pl

W poniedziałek 12 listopada w Strasburgu odbyła
się debata “Efektywność
energetyczna – Zarządzanie
unią energetyczną – Promowanie stosowania energii
ze źródeł odnawialnych”.
To ważne tematy dla Polski
– mówił Andrzej Grzyb
poseł komisji Ochrony
Środowiska PE i autor m.in.
sprawozdania do dyrektywy o wspieraniu czystych
pojazdów.
W trakcie debaty poseł odniósł
się w szczególności do dyrektywy dotyczącej promocji
odnawialnych źródeł energii. –
Co ważne w tej dyrektywie, to
wsparcie nie tylko dla producentów energii, dla których jest
to główne źródło działalności,
ale przede wszystkim dla prosumentów, czyli konsumentów,
osób, firm – szczególnie na
obszarach wiejskich – które zainwestowały lub będą
mogły inwestować w energię
odnawialną na swoje własne
potrzeby, ale też będą ją mogły
magazynować i odsprzedawać.
To ważne, gdyż prosumenci
nie będą mogli być, jak do tej
pory często, ignorowani przez
legislację państw członkowskich.
Poseł podczas wystąpienia
podkreślił również rolę, którą
przyznano w tej regulacji
lokalnym wspólnotom energetycznym. Mogą one zmienić
kształt rynku energii w miejscach, które mimo tego, że są
podłączone do sieci, nie mają
zapewnionych stałych dostaw
energii, jak również wykorzystywać źródła, które związane
są z gospodarką cyrkulacyjną.
Ostatnim tematem o którym mówił poseł Grzyb były
Biopaliwa – postanowiliśmy
ograniczyć na rynku ilość tych
biopaliw, które mogą powodować wysokie ryzyko ILUC*,
ale też chcę podkreślić, że

biopaliwa produkowane z rodzimych upraw nie konkurują
z produkcją żywności, a jednocześnie przy tej produkcji
mogą być wytworzone pasze
wysokobiałkowe, a przecież
importujemy to białko – z soi
chociażby –z tych terenów,
gdzie ten efekt ILUC również
soja powoduje – mówł poseł.
Według Andrzeja Grzyba
biopaliwa kolejnej generacji,
odpady organiczne z rolnictwa,
leśnictwa to również przyszłość w tym sektorze.
*ILUC (z ang. Indirect Land
Use Change) – to tzw. pośrednia zmiana użytkowania gruntów. Chodzi o przekształcanie
istniejących dotąd upraw pod
rośliny do produkcji biopaliw. Aby sprostać rosnącemu
jednocześnie popytowi na
żywność, konieczne było pozyskanie nowych terenów rolniczych. Powstają one poprzez
karczowanie lasów, niszczenie
torfowisk i innych cennych
siedlisk w naturalny sposób
magazynujących dwutlenek
węgla i ograniczających jego
przedostawanie się do atmosfery.
Parlament Europejski 13
listopada, we wtorkowym
głosowaniu potwierdził porozumienia ws. celów energe-

Spotkanie przedsiębiorców z europosłami
21 listopada br. odbyło
się w Brukseli spotkanie
przedsiębiorców z polskimi
europosłami zorganizowane
przez BASF, ZMiAP oraz
biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli. Dyskusja
dotyczyła wyzwań polityki
przemysłowej UE w zakresie przemysłu chemicznego,
mobilności niskoemisyjnej
oraz tego jakie działania
powinna podjąć UE, aby
zapewnić Europie wiodącą rolę w gospodarce
światowej na nadchodzące
dekady.
P rzemysł chem iczny jest
głównym dostawcą rozwiązań
umożliwiających prowadzenie
konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki
o obiegu zamkniętym. Uznając
kluczowe znaczenie przemysłu
chemicznego dla skutecznej
strategii przemysłowej, Chiny,
Bliski Wschód i Indie podjęły
udane wysiłki w celu budowy
dużych i coraz bardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych i przyciągnięcia
znacznych inwestycji, stawiając jednocześnie przemysł na
pierwszym miejscu w swoich
programach politycznych. To
samo dotyczy USA, które stosują politykę „America First”.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że biorąc pod uwagę
coraz większą globalną konkurencję, odnowiona strategia
polityki przemysłowej UE
opublikowana przez Komisję
Europejską we wrześniu 2017
r., powinna wspierać biznes
w przejściu na tzw. Przemysł
4.0. (tj. przemysł oparty na nowej technologii cyfrowej). W
związku z tym kluczowe jest
prowadzenie przez UE polityki
energetycznej i klimatycznej
stwarzającej nowe miejsca
pracy, przy zachowaniu konkurencyjności Europy. W tym
celu należy umiejscowić cały
łańcuch dostaw umożliwiający realizację tych polityk na
naszym kontynencie.

Plan ten nie powiedzie się
jeśli UE nałoży na biznes
nadmierne regulacje i nie
zwiększy inwestycji w badania
i innowacje. Obecnie 10% dochodów BASF jest przeznaczonych właśnie na ten cel, a przemysł motoryzacyjny w Europie
wydaje 50 mld euro rocznie,
jednak bez wsparcia finansowego na poziomie unijnym,
przemysł nie poradzi sobie z
rosnącą konkurencją z USA,
Japonii, Korei czy Chin, które
wydają więcej na badania i
innowacje od UE. W konsekwencji Europa bardzo odstaje
od Chin, np. w kwestii baterii
litowo-jonowych potrzebnych
do zasilania samochodów
elektrycznych, których w UE

będziemy używać coraz więcej
ze względu na przechodzenie
na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego konieczne jest
zwiększenie dofinansowania
na dyskutowany właśnie w
Parlamencie Europejskim i
Radzie program Horyzont
Europa (następca Horyzontu
2020), którego zadaniem jest
dofinansowywanie badań i
innowacji. Jeśli teraz UE nie
podejmie koniecznych działań,
Europa straci wiodącą rolę w
gospodarce światowej na rzecz
innych państw.
W spotkaniu uczestniczyli
posłanka Elżbieta Łukacijewska oraz posłowie Janusz Lewandowski, Andrzej
Grzyb, Czesław Siekierski,
Adam Szejnfeld i Adam Gierek. Ze strony przedsiębiorców w dyskusji uczestniczyli
przedstawiciele BASF: prezes
Katarzyna Byczkowska, Iga
Wasilewicz, Hanna Łuczkiewicz. Konfederację Lewiatan
reprezentowali: Paweł Wideł,
prezes Związku Pracodawców
Motoryzacji i Ar tykułów
Przemysłowych – ZPMiAP,
Agnieszka Szpoton dyrektor
biura ZPMiAP, Kinga Grafa,
dyrektor biura Konfederacji
Lewiatan w Brukseli i Adam
Dorywalski, ekspert ds. UE
Konfederacji Lewiatan.

tycznych osiągnięte w czerwcu
z krajami członkowskimi w
ramach Rady UE. Zakładają
one m.in 32,5-proc. wzrost
efektywności energetycznej
w UE do 2030 r. i udział OZE
w unijnym zużyciu energii na
poziomie co najmniej 32 proc.
Porozumienie dotyczące
efektywności energetycznej
przyjęto 434 głosami za, przy
104 przeciw i 37 wstrzymujących się. Porozumienie w
sprawie odnawialnych źródeł
energii przyjęto 495 głosami za, przy 68 przeciw i 61
wstrzymujących się.
Do 2030 r. efektywność energetyczna w UE musi poprawić
się o 32,5 proc., podczas gdy
udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co
najmniej 32 proc. końcowego
zużycia brutto w UE.
Zdaniem Parlamentu Europejskiego dzięki zwiększeniu
efektywności energetycznej
Europejczycy będą mogli
zmniejszyć swoje rachunki
za energię. Ponadto Europa
zmniejszy swoją zależność
od zewnętrznych dostawców
ropy naftowej i gazu, poprawi
lokalną jakość powietrza i
będzie chronić klimat.
Po raz pierwszy państwa
członkowskie będą również

zobowiązane do ustanowienia
specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej
na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Państwa członkowskie będą
musiały również zapewnić
obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania
energii odnawialnej na własne
potrzeby oraz magazynowania
i sprzedaży nadwyżki produkcji.
Do 2030 roku co najmniej 14
proc. paliw wykorzystywanych
w transporcie będzie musiało
pochodzić ze źródeł odnawialnych. Biopaliwa pierwszej
generacji (chodzi o sytuację, w
której grunty, na których znajdują się łąki lub lasy, zostają
przestawione na produkcję
żywności, co zwiększa emisje
CO2) od 2030 roku nie będą
już wliczane do celów UE w
zakresie energii odnawialnej.
Po formalnym przyjęciu
porozumienia przez k raje
członkowskie w ramach Rady
UE nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20
dni później.
Efektywność energetyczna –
Zarządzanie unią energetyczną
– Promowanie stosowania
energii ze źródeł odnawialnych

360 mln Europejczyków
uda się do urn
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Akademia
Leona Koźmińskiego zapraszają na debatę „Demokracja w epoce postprawdy.
Czy grozi nam cyfrowa
dyktatura?” oraz projekcję filmu dokumentalnego
„Czyściciele internetu”.
„W przyszłym roku 360 mln
Europejczyków uda się do urn.
Chcemy, by były to wybory
wolne i oparte na ich własnych
przekonaniach” – tymi słowami Antonio Tajani otworzył
wysłuchanie z Markiem Zuckerbergiem w Parlamencie Europejskim. Dr Andrzej Grzyb
(PSL), koordyantor Grupy
Europejskiej Partii Ludowej
w Podkomisji Praw Człowieka
i członek Grupy Roboczej PE
ds. Wspierania Demokracji i
Obserwacji Wyborów, został
zaproszony do przedstawienia
działań podjętych przez UE
w odpowiedzi na wyzwania
związane z nadchodzącymi
Europejskimi wyborami. Po
prelekcji poseł weźmie udział
w panelu dyskusyjnym z dr
hab. Agnieszką Grzelak, Katedra Prawa Międzynarodowego
i Prawa UE, Kolegium Prawa
Akademii Leona Koźmińskie-

go, Katarzyną Szymielewicz,
prezes Fundacji Panoptykon,
Jakubem Turowskim, szef
zespołu Facebooka ds. polityki
publicznej w Polsce i krajach
bałtyckich oraz Dominikiem
Batorskim, socjolog, analityk
danych, współtwórca Sotrender.
Szybki rozwój internetu
przyniósł niespotykane wcześniej możliwości dostępu do
różnorodnych źródeł informacji i opinii. Dlaczego zatem, mając tak szeroki wybór,
wielu ludzi ulega dezinformacji opartej na fake news lub
też pozwala, aby algorytmy
zamykały ich w „bańkach
informacyjnych”? Jak technologie cyfrowe zmieniły debatę
publiczną i czy stanowią one
rzeczywiste zagrożenie dla
demokracji? Prywatne platformy cyfrowe skupiły ogromną
władzę i uzyskały bezprecedensowy wpływ na prawa
jednostki do wolności wypowiedzi, danych osobowych i
dostępu do informacji. Jakie
regulacje są konieczne w ich
funkcjonowaniu, aby zapewnić
ochronę praw podstawowych
i umożliwić uczciwą debatę
publiczną?
www.europarl.europa.eu
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Premiera poznańskiego tramwaju
Moderus Gamma
W siedzibie Modertrans,
przy ul. Głównej 45 w
Biskupicach Wlkp., odbyła
się oficjalna prezentacja
pierwszego tramwaju Moderus Gamma z produkcji
seryjnej, który w ostatnim
czasie został dostarczony
do MPK Poznań przez
spółkę Modertrans Poznań.
W prezentacji tramwaju
poznańskiej firmy udział
wzięli Prezydenci Miasta
Poznania Jacek Jaśkowiak
oraz Maciej Wudarski,
a także przedstawiciele
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej z całej Polski,
w tym właściciel spółki MPK Poznań z Prezesem
Wojciechem Tulibackim.
W ramach podpisanej umowy do MPK Poznań trafi 50
tramwajów z rodziny Moderus
Gamma, w tym 30 takich jak
prezentowany jednokierunkowy i 20 dwukierunkowych.
Tramwaje te są produkowane w oparciu o wymagania
poznańskiego przewoźnika
i wyposażone w wymagane przez niego elementy z
uw zg lę d n ie n ie m w ie d z y
i doświadczenia Modertransu.
Prezentowany tramwaj może
przewozić jednocześnie 240
pasażerów, w tym 56 na miejscach siedzących. To właśnie
z myślą o pasażerach w tramwaju Moderus Gamma dla
Poznania zastosowano siedem
otworów drzwiowych, które
zapewnią szybką i sprawną
wymianę na przystankach. Jest
to pierwszy tramwaj w taborze
poznańskiego przewoźnika o
tej ilości strumieni wymiany
pasażerów. Właściwą temperaturę w tramwaju zapewni automatyczne 6-strefowe ogrzewanie i automatyczna 3-strefowa
klimatyzacja. Wszystkie tramwaje wyposażone zostaną w
dynamiczny system informacji

Grand Prix zdominowane
przez Polaków!
Konkurs Grand Prix zawodów CSI4*-W na Cavaliadzie w Poznaniu w wielkim
stylu wygrał reprezentant
Polski, Jarosław Skrzyczyński na klaczy Chacclana.

pasażerskiej oraz monitory reklamowe. Zapewnione zostały
także miejsce dla wózków oraz
stanowisko do bezpiecznego
przewozu rowerów.
Pracę motorniczego ułatwi
ergonomiczny, pneumatyczny,
regulowany w wielu płaszczyznach fotel ze zintegrowanym
zadajnikiem jazdy oraz przyciskami sterującymi wybranymi systemami tramwaju. W
kabinie motorniczego zamontowano niezależne urządzenia
grzewcze i klimatyzację.
Dzięki rozwojowi technologii komunikacji wiele sygnałów pomiędzy urządzeniami
w tramwaju przesyłanych jest
bezprzewodowo. Jednak część
połączeń tradycyjnych okazuje
się niezastąpionych, co sprawia, że w jednym tramwaju
Moderus Gamma znajduje się
około 18 km przewodów.
Prezentowany tramwaj jest
napędzany przez 8 silników
elektrycznych odzyskujących
energię podczas hamowania o
łącznej mocy 544 koni mechanicznych. Wszystkie pojazdy
zostaną przystosowane do
instalacji superkondensatorów. Jednak to nie największe
innowacje w zakresie układu
napędowego. W tramwajach
Moderus Gamma konstrukcja
falowników trakcyjnych została oparta na najnowszych
tranzystorach IGBT siódmej

generacji, których zastosowanie pozwala na obniżenie wymiarów i masy układu napędowego o około 25%, co z kolei
pozwala na uzyskanie lepszych
osiągów trakcyjnych tramwaju, zmniejszenie jego masy i
w konsekwencji zmniejszenie
zużycia torowisk, jak również
energii potrzebnej do napędzania tramwaju oraz obniżenie
poziomu emitowanego hałasu.
Podobne korzyści zapewnia
zastosowanie w przetwornicach statycznych tranzystorów
opartych o węglik krzemu
(SiC).
Zakup tramwajów Moderus
Gamma to jedno z zadań projektu: „Zakup nowoczesnego
niskopodłogowego tabor u
tramwajowego” dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Działanie 6.1
Rozwój transportu zbiorowego
w miastach”. Koszt całkowity
projektu, w ramach którego
dostarczone zostały również
tramwaje dwuk ier unkowe
typu Moderus Beta to 450 303
000 zł, a wartość jego kosztów
kwalifikowanych 366 100 000
zł. Dofinansowanie przyznane
projektów wynosi obecnie
50 000 000 zł.
Michał Szott
Źródło: materiały
prasowe Modertrans

Takiego poziomu sportowego i
takiej atmosfery jakiej byliśmy
dzisiaj świadkami w hali numer 5 MTP nie powstydziłaby
się żadna z największych imprez jeździeckich na świecie.
Do konkursu Grand Prix o
nagrodę PKO Banku Polskiego
pod patronatem Prezydenta
Miasta Poznania przystąpiło 50 par. Parkur, który był
technicznie bardzo trudny,
bezbłędnie pokonało tylko 13 z
nich. Walka w finale była bardzo zacięta, a lider zmieniał się
kilkukrotnie. Górą byli Polacy.
Najkrócej i najszybciej pojechał Jarosław Skrzyczyński
na klaczy Chacclana (34,54),
ale niewiele gorszy był Michał
Kazimierczak na Stakorado
(35,20), który dumny mówił:
„Stakorado od trzech miesięcy
jest w bardzo dobrej formie i
mam nadzieję, że utrzyma ją
jak najdłużej. To koń, z którym
na spokojnie trzeba dochodzić
do porozumienia, ale jak już
wejdzie na parkur to daje
z siebie maksimum swoich
możliwości”.
„Parkur był godny Grand
Prix. Do rozgrywki weszło
trzynastu zawodników i co tu
dużo mówić, kwalifikacje były
dość trudne i do tego konkursu weszli najlepsi, więc nie
było takiej możliwości, żeby
bezbłędnie parkur pokonało
tylko dwóch czy trzech jeźdźców. W rozgrywce gospodarz
toru jeszcze chciał podkręcić
poziom trudności, jednak
nie było takiej potrzeby, bo
przecież w rozgrywce chodzi
o to, żeby było więcej zabawy.

Rządowa polityka senioralna
Programy senioralne
prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej są
odpowiedzią na wyzwania,
jakie stawiają przed Polską
zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest
nie tylko poprawa warunków życia coraz bardziej
siwiejącego społeczeństwa,
ale też wykorzystanie
potencjału i doświadczenia
życiowego osób starszych. Z
korzyścią dla wszystkich.
Stworzenie Polski prawdziwie
przyjaznej dla osób starszych i
niepełnosprawnych to też jedna z obietnic złożona w expose
premiera Mateusza Morawieckiego. To bez wątpienia jedno
z najważniejszych wyzwań,
przed jakimi staje Polska w obliczu zachodzących procesów
demograficznych – wydłużającego się przeciętnego trwania
życia, czy rosnącego, ale wciąż
niskiego poziomu dzietności.
Pod koniec 2016 roku odsetek osób w wieku powyżej 65
lat w ogólnej liczbie populacji
wynosił 24 proc. Prognozy
demograficzne wskazują, że
proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał.
W 2050 roku już 13,7 miliona
Polaków będzie miało ukończone 60 lat. Osoby w tym
wieku będą stanowiły ponad
40 proc. ogółu ludności.
Resort rodziny uruchomił
(lub kontynuuje) szereg programów, które mają tworzyć
warunki do rozwoju aktywno-

ści osób starszych, otaczać ich
opieką i wspierać seniorów w
codziennym życiu.
Miliony dla seniorów
Z myślą o osobach, które
ukończyły 75 lat ministerstwo
prowadzi program „Opieka 75
+”, którego celem jest zwiększenie dostępności do usług
opiekuńczych, w tym tych
specjalistycznych. W ramach
programu gminy mogą skorzystać z dofinansowania na
świadczenie takich usług.
Według danych na koniec
września 2018 roku do programu przystąpiły 384 gminy,
a usługami oferowanymi w ramach programu objęto ponad
2,2 tys. osób. Od 2019 roku
„Opieka 75 +” będzie działała
w rozszerzonej formule.
- Program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych
w wieku 75 lat i więcej (jak
było do tej pory), ale też do
seniorów, którzy mają rodziny. Dzięki temu rozwiązaniu
więcej osób starszych będzie
mogło skorzystać z usług,
których do tej pory byli pozbawieni – mówi minister Elżbieta
Rafalska.
Z kolei rozbudowie sieci
Dziennych Domów oraz Klubów dla osób starszych służyć
ma program „Senior +”. Dzięki
niemu powstają placówki, w
których osoby starsze nie tylko
mogą spędzać czas korzystając
z oferty kulturalnej czy zajęć
sportowych, ale również mają
zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach
dnia codziennego.

W 2018 roku rząd Prawa i
Sprawiedliwości przeznaczył
na realizację programu rekordową kwotę 80 mln złotych.
Taka sama pula środków
została już zabezpieczona w
projekcie budżetu na 2019
rok. Trwa właśnie nabór ofert
w otwartym konkursie przyszłorocznej edycji programu.
Zwiększyć aktywność osób
starszych
30 listopada ruszył również
nowy konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowane
ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych
na lata 2014-2020. W nowej
edycji programu do wzięcia
jest 40 mln złotych.
Rządowy Program na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych skierowany jest
do osób, które kończą swoją a ktywność zawodową,
ale posiadają kwalifikacje i
doświadczenie, którego nie
można przekreślić po przejściu na emeryturę. W latach
2016-2018 na realizację programu przeznaczono 113,8
mln złotych. Z tych środków
dofinansowano ponad 1,1 tys.
projektów, z których skorzystało blisko 450 tys. osób.
Budżet tegorocznej edycji
to 40 mln złotych. Dzięki
tym środkom oferta zajęć
kulturalnych, edukacyjnych,
warsztatów, wycieczek czy
całego spectrum wszystkich
innych form pobudzania i
wspierania aktywności osób
starszych stale się rozwija.-

Beneficjentami programu są
nie tylko seniorzy, którzy w
jesieni swojego życia mogą
korzystać z oferty przystosowanej do swoich potrzeb czy
kondycji zdrowotnej, ale również młodsze pokolenia, które
mogą czerpać z życiowego
doświadczenia starszych Polaków – mówi minister rodziny,
pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska.
Pierwszy taki dokument
Kierunek działań rządu w
polityce senioralnej wyznacza, przyjęta przez Radę Ministrów, „Polityka społeczna
wobec osób starszych 2030.
Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność”. To
pierwszy rządowy dokument,
w którym zostały uwzględnione potrzeby niesamodzielnych
seniorów.
- Pozwoli to na wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę zależności
osób starszych od innych,
a także szeregu ułatwień w
dostępie do usług wzmacniających samodzielność. W
dokumencie wskazano cele
polityki społecznej wobec
osób starszych – to m.in.
podniesienie jakości życia
seniorów, umożliwienie im jak
najdłuższej samodzielności,
zapewnienie bezpieczeństwa,
czy stworzenie warunków
do aktywnego życia – mówi
wiceminister rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta
Bojanowska.
Tomasz Stube

Teraz Chacclana będzie miała
zasłużony odpoczynek, a następnie rozpoczniemy przygotowania do kolejnego etapu naszej drogi do Pucharu Świata,
czyli Cavaliady w Warszawie,
gdzie odbędzie się finał Ligi
Europy Centralnej. Tam mam
nadzieję uzyskać dobry wynik
i dostać się do Pucharu Świata
w Goteborgu” – powiedział
Jarosław Skrzyczyński, który
ma za sobą bardzo udany sezon
roku 2018 i dziś zdobył kolejne
100 punktów do światowego
rankingu oraz komplet punktów do Ligi Europy Centralnej
subligi północnej Pucharu
Świata. Wiele wskazuje na
to, że w kolejnym zestawieniu
FEI odnotuje kolejny awans, a
być może awansuje nawet do
światowego top 50.
„Przed Grand Prix byłem
trochę zdenerwowany, ponieważ nie wiedziałem zupełnie jak nam pójdzie. Jest to
świetna klacz i dzisiaj skakała
świetnie. To mój pierwszy raz
w Polsce i przed przyjazdem
tu nie wiedziałem czego się
spodziewać. Jak pierwszy raz
wyjechałem na arenę główną
to byłem bardzo zaskoczony
tym, jak to tu wygląda. W
czasie konkursów publiczność
była niesamowita, ludzie kibicowali do muzyki i aż miło

było tu jeździć. Jeśli w innych
lokalizacjach jest tak samo
jak w Poznaniu, to z pewnością będę wracać na cały
Cavaliada Tour” – powiedział
zdobywca trzeciego miejsca,
reprezentant Niemiec Rupert
Carl Winkelmann.
W konkursie ujeżdżenia
na poziomie Intermediate I
zwycięstwo odniosła Polka,
Michalina Maria Terlecka na
koniu Suleyken. Na drugim
miejscu uplasowała się Maria
Sysojeva z Litwy na koniu
Boss Diamant, a tuż za nią
Polka, Agnieszka Wiśniewska
wraz z klaczą Tara.
Wiele emocji dostarczył
konkurs Cavaliada Future, w
którym rywalizowali najmłodsi zawodnicy. Najlepsza w kategorii Midi była Zofia Ćwik
na Tedi, która bezbłędnie pokonała parkur z czasem 28,57
w drugiej fazie. Bezkonkurencyjna okazała się również
11 – letnia Martyna Ufnal na
Ramiro (kategoria Mini), która
wygrała dzięki ryzykownym
skrótom i niezwykłej precyzji.
Zawody w Poznaniu rozpoczęły cykl Cavaliady Tour
2018/2019. Kolejne odbędą
się w Lublinie w dniach 31.0103.02.2019 roku.
Katarzyna Błochowiak

Zwolnienia lekarskie
po nowemu
Od pierwszego grudnia
trwa cyfrowa rewolucja w
służbie zdrowia. Wystarczy,
że lekarz podczas wystawiania zwolnienia wpisze
w komputerze numer pesel
pacjenta, a system automatycznie wypełni pozostałe
dane. Następnie gotowy
dokument platforma ZUS
w ciągu kilku minut prześle
do pracodawcy. Dotychczasowe papierowe druki
zastąpi elektronika.
- Nie mam wątpliwości, że
elektroniczne zwolnienie to
wygoda dla wszystkich: lekarzy, pracodawców, ZUS,
ale przede wszystkim dla
pacjentów - uważa Zbigniew
Hoffmann, wojewoda wielkopolski - Wierzę, że to nowoczesne rozwiązanie szybko
zyska społeczną aprobatę.
Po raz kolejny rozwiązanie
elektroniczne wyprze tradycyjne. Są jednak wyjątki.
Lekarz może wyjątkowo wypisać ręcznie zwolnienie na
formularzu wydrukowanym
z systemu. Dzieje się tak
wówczas, gdy nastąpi awaria
systemu lub nie ma dostępu
do Internetu. W tym ostatnim
przypadku chodzi o wizyty
domowe. Nie zwalnia to jednak medyka z wprowadzenia
danych do systemu. Ma na to
trzy dni.
Aby pracodawca otrzymał
zwolnienie lekarskie w for-

mie elektronicznej, powinien
mieć założone konto płatnika
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki temu
pracownik nie będzie musiał
pobierać wydruku zwolnienia i zawozić go do szefa.
Większość pracodawców w
Wielkopolsce już to zrobiło, a
ci, którzy jeszcze nie dopełnili
tego obowiązku, warto aby
założyli konto na platformie
ZUS-u jak najszybciej.
Tak zwane e-zwolnienia
można było już wystawiać od
1 stycznia 2016 roku, natomiast obowiązek korzystania
wyłącznie z drogi elektronicznej miał zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 roku,
ostatecznie przesunięto ten
termin na 1 grudnia 2018 roku.
Sieć informatyczna w naszym
kraju jest na tyle rozwinięta, że bardzo łatwo można
się nauczyć elektronicznego wprowadzania danych,
także medycznych. Wdrożenie nowego rozwiązania
w Wielkopolsce poprzedził
cykl szkoleń zorganizowanych
przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Pracownicy
ZUS odwiedzali lekarzy w
szpitalach i przychodniach,
pomagali sporządzić wniosek
o certyfikat ZUS oraz zakładali profile w systemie PUE.
Działania zostały podjęte w
ramach kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz
upowszechniania e-ZLA.
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Korupcja w Sądzie Apelacyjnym
m Rzeszów
Delegatura Centralnego
Biura Antykorupcyjnego
w Rzeszowie prowadzi pod
nadzorem Prokuratury
Regionalnej w Rzeszowie
śledztwo w sprawie nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi
przekazanymi do dyspozycji Sądu Apelacyjnego w
Krakowie.
Rzeszowscy agenci CBA zatrzymali kolejne 2 osoby w
sprawie przywłaszczania pieniędzy z Sądu Apelacyjnego
w Krakowie. To pracownicy Centrum Zakupów dla
Sądownictwa w Krakowie
delegowani do pracy w Sądzie Apelacyjnym. Według
zebranych w toku śledztwa
dowodów zatrzymani mogli
brać udział w zorganizowanej
grupie przestępczej działającej w Sądzie Apelacyjnym w
Krakowie oraz dopuszczać
się przywłaszczenia i prania
brudnych pieniędzy. Agenci
CBA przeszukali mieszkania
zatrzymanych i miejsca ich
pracy w krakowskim sądzie.

Ustalenia śledczych z CBA
i prokuratorów wskazują, iż
w Sądzie Apelacyjnym w
Krakowie od 2011 roku dochodziło do przywłaszczania
mienia wielkiej wartości. Wokół sądu stworzono sieć nawet
kilkudziesięciu firm powiązanych kapitałowo, towarzysko i
rodzinnie z dyrektorem sądu
oraz dyrektorem Centrum
Zakupów dla Sądownictwa,
realizujących fikcyjne zamówienia na świadczenie
usług doradczych, analiz,
opracowań, szkoleń. Firmy te
z kolei korumpowały, poprzez
udzielanie fikcyjnych zleceń,
pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie, co miało
zapewnić dyskrecję i dalszą
przychylność przy kolejnych
zleceniach. Faktycznie umowy te nie były realizowane,
zapłacone analizy i opracowania nie powstały a miały
jedynie uzasadnić wypłatę
pieniędzy.
Do pierwszych zatrzymań
w tym śledztwie doszło pod
koniec 2016 roku. Funkcjonariusze CBA zatrzymali
5 podejrzanych: dyrektora i główną księgową Sądu

Apelacyjnego w Krakowie,
dyrektora Centrum Zakupów
dla Sądownictwa, byłego
z-cę dyrektora z ministerstwa
sprawiedliwości oraz dwóch
biznesmenów, których firmy miały wykonać fikcyjne
usługi na rzecz sądu. Kolejne
miesiące, to dalsze zatrzymania CBA, m.in. Krzysztofa S.,
byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
Dotychczas w śledztwie
przedstawiono 30 podejrzanym zarzuty przywłaszczenia
ok. 30 milionów złotych będących w dyspozycji Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz
usiłowania przywłaszczenia
dalszych blisko 1,5 miliona
złotych.
W śledztwie dokonano zabezpieczenia majątkowego o
łącznej wartości ok. 9 mln zł.
CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej,
przywłaszczaniu pieniędzy
publicznych, przyjmowaniu i
wręczaniu korzyści majątkowych oraz praniu pieniędzy.

Wydział Komunikacji Społecznej,
CBA

Przeszukania w siedzibach RUCH S.A.
m Kraków
Krakowscy agenci CBA przeprowadzili na terenie całego
kraju szereg przeszukań w
siedzibach RUCH S.A., Alior
Bank S.A. oraz innych podmiotów i osób, zabezpieczając
niezbędną dokumentację i
dane elektroniczne w śledztwie w sprawie dot. m.in.
nieprawidłowości związanych
z udzieleniem przez Alior
Bank S.A. kredytów spółce
akcyjnej RUCH. Delegatura
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie prowadzi
to śledztwo pod nadzorem
Prokuratury Okręgowej w
Krakowie.
Ze zgromadzonych mate-

riałów wynika, iż w latach
2012-2018 osoby działające
w imieniu RUCH S.A. mogły
posłużyć się nierzetelną dokumentacją finansową w celu
uzyskania linii kredytowej w
Alior Banku S.A. w wysokości
153,6 miliona złotych.
Ustalenia śledztwa CBA
wskazują na prawdopodobieństwo, że udzielenie i utrzymanie tego kredytu mogło
być związane z nadużyciem
udzielonych uprawnień lub
niedopełnieniem ciążących
obowiązków przez osoby zarządzające Alior Bank S.A.
w latach 2012-2018 i mogło to
wyrządzić szkodę bankowi co
najmniej w tej wysokości.
Ustalenia CBA i prokura-

tury wskazują także na możliwość wykreowania przez
RUCH S.A. potrzeby wzięcia
kredytu. Te działania mogły być realizowane poprzez
nieracjonalny zakup w 2011
roku obligacji korporacyjnych
holenderskiej spółki za 34
mln dolarów i 110 mln zł oraz
zbycie swoich nieruchomości
poniżej ich realnej wartości
oraz inne działania i zaniechania. To z kolei spowodowało wyrządzenie RUCH S.A.
szkody majątkowej w wielkich
rozmiarach szacowanej na
ponad 200 mln zł.
Śledztwo CBA znajduje się
na początkowym etapie.
Piotr Kaczorek, CBA

Szef KNF zatrzymany
m Warszawa
Agenci z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali w
Warszawie byłego Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego Marka Ch.
Zatrzymanie w celu postawienia zarzutów było możliwe
dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy CBA w ubiegłych
kilkunastu dniach - przeszukaniom, przesłuchaniom wielu
świadków, zabezpieczeniu
materiału dowodowego, dokumentacji, nagrań, sprzętu
elektronicznego, nośników
danych.
Czynności w ś ledztwie
prowadziła również Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która wykonała dla prokuratury ekspertyzę nagrania
przekazanego przez Leszka
Czarneckiego. Ekspertyza
ABW miała kluczowe znaczenie dla oceny prawno-karnej
materiału przekazanego przez
Leszka Czarneckiego.
Zatrzymany b. szef KNF
jeszcze dziś trafi do śląskiego
wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie
usłyszy zarzuty korupcyjne.
Już wcześniej funkcjonariusze CBA przeprowadzili szereg czynności w tym
śledztwie celem wyjaśnienia
okoliczności działania byłego
już Przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego:
- Śledztwo wszczęto decyzją
Prokuratury, w dniu 14 listopada 2018 zostało ono powierzone do prowadzenia CBA;

Według śledczych CBA i prokuratury w zamian za łapówki
przyjmowano surowiec, który
nie spełniał wymogów jakościowych i norm technicznych.
Pracownicy odpowiedzialni
za nadzór nad jakością paliwa
potwierdzali, że ciężarówki
są wypełnione odpowiednią
technicznie biomasą, choć w

rzeczywistości tak nie było.
Na polecenie prokuratora
agenci CBA ze Szczecina
zatrzymali dziś w Szczecinie
i okolicach kolejne 2 osoby
podejrzane w tym śledztwie:
biznesmena prowadzącego
działalność w zakresie wytwarzania i dostaw paliwa bioenergetycznego oraz kierowcę
dostarczającego fałszywą biomasę. Usłyszeli już w prokuraturze zarzuty o charakterze
korupcyjnym.
Już wcześniej na polecenie
prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w
Szczecinie, zatrzymali w tym
wątku śledztwa 45 osób m.in.
biznesmenów i pracowników

Zespołu Elektrowni Dolna
Odra - Elektrownia Szczecin,
kierowców ciężarówek oraz
przedstawicieli producentów
biomasy. Ówczesny główny
inżynier elektrowni został zatrzymany na gorącym uczynku
przyjęcia łapówki w wysokości 50 tys. zł. W wyniku przeszukań w pomieszczeniach
służbowych pracowników
elektrowni zabezpieczono
ponad 100 tys. zł .
Proceder, ja k wskazują
ustalenia śledczych, mógł
spowodować wielomilionowe
straty na szkodę spółki Skarbu Państwa - Polskiej Grupy
Energetycznej SA.
Piotr Kaczorek, CBA

Milionowe straty w PZ Piłki Siatkowej
Zatrzymanie 7 osób, milionowe straty PZPS, w tle organizacja Mistrzostw Świata w
Piłce Siatkowej Mężczyzn w
2014 roku.
Agenci z katowickiej delegatury CBA zatrzymali byłego
wiceprezesa PZPS, Artura P.,
dwóch działaczy związku piłki
siatkowej i czterech przedsiębiorców, którzy realizowali
zlecenia na rzecz PZPS przy
organizacji mistrzostw świata
w siatkę w 2014 roku. Do
zatrzymań doszło w War-

szawie, Opolu i Wrocławiu.
Podczas śledztwa ustalono,
że zatrzymani przedsiębiorcy
wykonywali zlecone przez
związek siatkarski usługi dotyczące nadzoru i organizacji
mistrzostw świata. Nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, że wartości zleceń były
znacznie zawyżone w stosunku do ich realnej, rynkowej
ceny. Agenci z Katowic ustalili, że straty PZPS wyniosły tylko przy tych transakcjach nie
mniej niż 3,8 miliona złotych.

Pikanterii sprawie dodają
powiązania osobowe i kapitałowe miedzy biznesmenami z
wysokimi przedstawicielami
związku siatkarskiego. Funkcjonariusze CBA przeszukali
ich mieszkania, gdzie zabezpieczyli dokumenty stanowiące dowód w sprawie. Zatrzymani trafią do mazowieckiej
prokuratury krajowej, tam
usłyszą zarzuty działania na
szkodę Polskiego Związku
Piłki Siatkowej.

T. Brodowski, CBA

Urzędu Komisji, zaś jego
wizyta nie miała wpływu na
efektywność realizowanych
przez CBA czynności;
- W ciągu kilku dni CBA
przesłuchało 11 osób, w tym
mec. Grzegorza Kowalczyka,
pracowników UKNF, a także
pracowników podmiotów powiązanych z L. Czarneckim;
- CBA wraz z ABW przeprowadziły eksperyment w
gabinecie Marka.Ch. dot. działania urządzeń „antypodsłuchowych”;
- Biuro Badań Kryminalistycznych ABW przeprowadziło ekspertyzę nagrań i
nośników przekazanych przez
L. Czarneckiego prokuraturze
w dniu 19 listopada 2018 r.
(dyktafon, długopis z kamera,
pendrive). Ekspertyza ma
wykazać m.in., czy nikt nie
manipulował zapisanymi na
nośnikach danymi;
- CBA zabezpieczyło zapisy
monitoringu w siedzibie KNF;
- Departament Postępowań
Kontrolnych CBA w dniu
16.11.2018 r. wszczął analizę
przedkontrolną oświadczeń
majątkowych byłego już przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Agenci CBA
badają prawdziwość składanych oświadczeń. Weryfikujemy także ich prawidłowość
- sprawy formalne, związane
ze składaniem tych dokumentów. Analiza zakończy się
rekomendacją co do dalszych
działań Biura w tym zakresie.
Gabinet Szefa
Centralne Biuro Antykorupcyjne

Agenci CBA w KNF
Prokuratura powierzyła do
prowadzenia Delegaturze
CBA w Warszawie śledztwo w sprawie przekroczenia
uprawnień, niedopełnienia
obowiązków przez Przewodniczącego KNF.
Agenci CBA bezzwłocznie
po otrzymaniu polecenia pro-

Korupcja w Elektrowni Szczecin
Delegatura CBA w Szczecinie prowadzi śledztwo
pod nadzorem Prokuratury
Okręgowej w Szczecinie
w sprawie korupcji przy
dostawach paliwa bioenergetycznego do kotła zasilanego biomasą do Zespołu
Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Szczecin.

- 14 listopada 2018 roku o
godzinie 12:35 CBA otrzymało od Prokuratury nakaz
przeszukania siedziby KNF
a także miejsca zamieszkania
b. Przewodniczącego KNF
Marka Ch. Agenci CBA bezzwłocznie po otrzymaniu polecenia prokuratury weszli
do siedzib Komisji Nadzoru
Finansowego w Warszawie i
zabezpieczyli materiały dowodowe - protokoły i nagrania
posiedzeń KNF dotyczące
postępowania naprawczego
Getin Banku, aktualizacji
tego programu naprawczego, ochrony kapitału Getin
Banku oraz posiedzeń KNF
dotyczących sytuacji w Idea
Bank SA, a w szczególności
nabycia udziałów w GetBack
SA oraz sprzedaży obligacji
GetBack SA.
Agenci CBA zabezpieczyli
wszystkie wymagane materiały dowodowe, które były objęte
postanowieniem prokuratury.
Te dokumenty i nagrania nie
znajdowały się w samym gabinecie przewodniczącego
lecz w innych jednostkach
organizacyjnych KNF.
- W siedzibie KNF oraz
mieszkaniu Marka Ch. zabezpieczono dokumentację, a
także sprzęt elektroniczny i
nośniki elektroniczne, których
używał b. Przewodniczący
KNF;
- Ustalono jakie czynności
Marka Ch. wykonywał rano
14 listopada 2018 r. w siedzibie
KNF. Ustalenia te wskazują,
że Marka Ch. przebywał w
KNF w asyście pracownika

kuratury weszli do siedziby
Komisji Nadzoru Finansowego
w Warszawie i zabezpieczają
materiały dowodowe - protokoły i nagrania posiedzeń
KNF dotyczące postepowania
naprawczego Getin Banku,
aktualizacji tego programu naprawczego, ochrony kapitału

Getin Banku oraz posiedzeń
KNF dotyczących sytuacji
w Idea Bank SA, w szczególności nabycia udziałów w
GetBack SA oraz sprzedaży
obligacji GetBack SA. Te
czynności trwają.
Piotr Kaczorek, CBA

14 celników w rękach CBA
m Rzeszów
Agenci CBA z Rzeszowa zatrzymali 14 obecnych i byłych
funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno–Skarbowego. Śledztwo zostało
wszczęte w oparciu o materiały operacyjne zgromadzone
przez CBA.
Agenci CBA ustalili, że
działający na terenie województwa podka r pack iego
przedsiębiorcy, handlowcy
wystawiali dokumenty zwrotu VAT dla podróżnych (Tax
Free), w których poświadczali
nieprawdę co do faktu sprze-

daży towarów – albo w ogóle
jej nie było lub były to ilości
znacznie mniejsze niż wpisane
w deklaracje. Takie fikcyjne
dokumenty Tax Free trafiały
do odprawy celnej.
Ustalenia CBA wskazują,
że funkcjonariusze celni w
zamian za łapówki potwierdzali rzekomy wywóz towarów
poza obszar Unii Europejskiej.
Jednorazowo mieli brać od
obywateli Ukrainy za taką
nielegalną przysługę do kilku
tysięcy złotych. Obowiązywała tu niepisana stawka od 2%
do 3% wartości wpisanej na
deklaracji Tax Free.

Śledczy ustalili, że zatrzymani przez CBA pojedynczy
funkcjonariusze celni mogli
dokonać od kilkudziesięciu
do nawet 200 takich odpraw
za łapówki.
Zatrzymani przez CBA trafią do podkarpackiego wydziału prokuratury krajowej, gdzie
usłyszą zarzuty.
Sprawa jest w toku, badane
są kolejne wątki dotyczące uszczuplenia podatków i
przestępczości transgranicznej. Niewykluczone kolejne
zatrzymania.
Piotr Kaczorek, CBA

17 mln zł wyłudzone z agencji rolnej
m Lublin
Delegatura CBA w Lublinie
pod nadzorem Prokuratury
Ok ręgowej w Warszawie
prowadzi śledztwo w sprawie
wyłudzenia dofinansowania
z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Ust a len ia agentów CBA
wskazują, w latach 2012 –
2014 osoby reprezentujące
grupę producentów rolnych
z siedzibą w województwie lubelskim złożyły do
Mazowieckiego Oddziału
Regionalnego ARiMR pięć

wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Kolejne
dwa wnioski zostały złożone
do Lubelsk iego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Wszystkie te wnioski miały
zwierać nieprawdziwe dane
przez co doprowadzono agencję rolną do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem.
Grupa miała wyłudzić z
Agencji ok. 17 mln zł, a
zamierzała wyłudzić kolejne
5,5 mln zł poprzez składanie
fałszywych faktur VAT dla
rozliczenia wydatków na
inwestycje. Fałszowane miały
być również dane o ilościach

wyprodukowanych warzyw i
owoców w grupie.
Agenci CBA z Lublina zatrzymali dziś osiem osób w tej
sprawie: sześciu podejrzanych
z zarządu grupy i jej członków
oraz dwóch przedsiębiorców,
którzy wykonywali prace przy
inwestycjach realizowanych
przez grupę. Funkcjonariusze
Biura przeszukali ich mieszkania i miejsca prowadzenia
działalności.
Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury
Okręgowej w Warszawie,
gdzie usłyszą zarzuty.
Temistokles Brodowski, CBA
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Radosnych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
na Nowy Rok 2019
życzą
K. F. Piskorscy
dla pracowników,
kontrachentów i znajomych

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

Zapraszamy do naszego sklepu
w ROSTARZEWIE
i życzymy udanych zakupów

509 408 163

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26
GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

POWIAT WOLSZTYŃSKI

Najserdeczniejsze życzenia
pięknych i niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,
które przynoszą radość i wzruszenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019,
pełnego sukcesów, życzliwości i spełnienia marzeń.
Wójt Gminy Siedlec
/-/ Jacek Kolesiński

Przewodniczący Rady
Gminy Siedlec
/-/ Andrzej Kaźmierczak

Wójt Gminy Przemęt
/-/ Janusz Frąckowiak

Przewodnicząca Rady
Gminy Przemęt
/-/ Elżbieta Wita

Burmistrz Wolsztyna

Starosta Wolsztyński

/-/ Wojciech Lis

/-/ Jacek Skrobisz

Przewodniczący Rady
Gminy Wolsztyn

Przewodniczący Rady
Powiatu Wolsztyńskiego

/-/ Jarosław Adamczak

/-/ Janusz Mrozkowiak
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Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu
Na terenie MTP w Poznaniu
odbyła się z okazji 100-lecia
Odzyskania Niepodległości Narodowa Wystawa
Rolnicza, w dniach 30.11 2.12.2018 roku. Na otwarcie
wystawy przybył Prezydent
RP Andrzej Duda. Powitał
Prezydenta Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Prezydent w swoim
wystąpieniu powiedział że ;
Narodowa
Wystawa Rolnicza pokazuje jak
nowoczesna jest polska wieś, jak
podąża za światowymi trendami
-tymi najbardziej pozytywnymi.
Chłopi, rolnicy w historii mieli
na utrzymaniu i wyżywieniu
; powstańców, partyzantów.
Podkreślił rolę kobiet polskich
w działalności na
rzecz utrzymania rodzin
przez wieki. Minister Rolnictwa
zwrócił uwagę na wysoką jakość
polskiej żywności i pokreślił jej
znaczenie jako towaru eksportowego. Następnie zwiedzono pawilony wystawowe. W pawilonie 7 była strefa szkół rolniczych
prowadzonych i nadzorowanych
przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Promocja szkół
i placówek na obszarach wiejskich ma na celu podniesienia

jakości oferowanych usług
oraz ich dostosowanie do
potrzeb regionalnego rynku pracy. Szkoły na swoich stoiskach
zaprezentowały aktualną ofertę
edukacyjną, elementy związane
z promocją polskiej wsi oraz
produkty tradycyjne i regionalne. Wystawcy i producenci
przetworów rolnych z całej
Polski zaprezentowali aktualne
produkty wraz z degustacją i
kupnem tych wyrobów, pod patronatem Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego.
Dzieci musiały się nabiegać po
stoiskach by zdobyć punkty na

medal 100- lecia polskiej wieprzowiny. W pawilonie 8 zaprezentowano ekspozycję prezentującą historyczne i współczesne
maszyny rolnicze. Było wspólne
stoisko instytutów badawczych
nadzorowanych przez
Ministerstwo. Swoją wiedzą
dzieliły się również uniwersytety rolnicze czy jednostki odpowiedzialne za jakość produktów
i zdrowie zwierząt hodowanych
na wsi. Muzeum
Narodowe Rolnictwa ze Szreniawy zaprezentowało maszyny i sprzęt rolniczy ze swoich
zbiorów. Na zwiedzających duże

wrażenie robiła lokomobila,
wyprodukowana przez Hipolita Cegielskiego z roku 1846 /
ciągle sprawna/.W pawilonie 8
A zaprezentowano
zwierzęta z polskich hodowli; konie, owce, kozy, króliki, wszelaki drób, bydło rasy
mlecznych i mięsnych. Żywe
zwierzęta wśród najmłodszych
i dorosłych budziły zaciekawienie i entuzjazm.
Codziennie nie widzi się tyle
zwierząt gospodarczych zgromadzonych w jednym miejscu.
W czasie trwania Narodowej
Wystawy Rolniczej odbyły się
następujące imprezy;
a konferencja naukowa „19182018 Stulecia Przemian Polskiej
Wsi”,
a IV Kongres Polskiego Rolnictwa organizowany przez
Krajową Radę Izb Rolniczych
przy współpracy Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Patrząc na ilości osób zwiedzających Narodową Wystawę Rolnictwa w Poznaniu na terenie
MTP przez trzy dni, widać że
spełniła ona swoją rolę historyczną i edukacyjną.
Tekst: Zygmunt Tomkowiak
Zdj.: Hieronim Dymalski

Pracuj jako Opiekunka Seniorów
w Niemczech lub Anglii
Oferujemy atrakcyjne zarobki
i bezpłatne kursy niemieckiego
od podstaw!

tel. 506 289 113

ul. Głogowska 31/33, Poznań ul. Niepodległości 49/13, Leszno

Opiekun Osób
Starszych
Zapraszamy na spotkania
informacyjne w sprawie
pracy jako Opiekun Osób
Starszych w Niemczech lub
w Anglii:
18 grudnia godz. 10 Urząd
Pracy w Grodzisku Wlkp
oraz 19 grudnia o godz. 11
w PCDNiPPP w Górze.
Oferujemy atrakcyjne zarobki
oraz bezpłatne kursy niemieckiego od podstaw. Tel. 506 289
113, Promedica24
Promedica24 już od 14 lat z
wyznacza standardy w branży
opiekuńczej, konsekwentnie
realizując swoją misję. Firma
działa w całej Polsce, ale
skupia się na lokalnych działaniach. Rekruterzy z 45 oddziałów z całej Polski spotykają się
z potencjalnymi kandydatami
i przedstawiają zalety pracy
Opiekuna Seniorów. Promedica24 dba o podnoszenie
kwalifikacji Opiekunów, organizując szkolenia językowe
i opiekuńcze. Promedica24
działa kompleksowo: załatwia
wszystkie formalności, opłaca
składki, oferuje dodatkowe
ubezpieczenie, transport oraz
zamieszkanie. Firma wspiera
Opiekunów całodobowo, jej
wieloletnie doświadczenie w
branży opiekuńczej, nauczyło
sprawnie reagować w każdej
sytuacji losowej. Dla Promedica24 ważne są też relacje z
Opiekunami, z którymi firma pozostaje w kontakcie w
trakcie kontraktu i po jego
zakończeniu.
Już ponad 34.200 Opiekunek i Opiekunów zdecydo-

wało się podjąć współpracę
z Promedica24 w Polsce i za
granicą, obdarzając firmę
swoim zaufaniem. Promedica24 poszukuje do pracy
otwarte i empatyczne osoby
z gotowością do pracy za granicą, zapewniając im legalną
formę współpracy oraz organizując pobyt w Niemczech,
Wielkiej Brytanii i w Polsce.
Firmę cechuje wieloletnie
doświadczenie, indywidualne
podejście oraz kompleksowość. Współpracując z Promedica24 Opiekun Seniorów
zyskuje dobrą pensję i atrakcyjne bonusy w ramach jednej
czytelnej umowy; składki ZUS
i dodatkowe ubezpieczenie;
transport, wyżywienie i zamieszkanie; pakiet medyczny
LUX MED dla stałych Opiekunów; wsparcie opiekuna
kontraktu; pełną organizację
wyjazdu i pobytu; wyjazd i
powrót firmowym busem z/do
miejsca zamieszkania; kursy
językowe i szkolenia opiekuńcze oraz całodobowe wsparcie
telefoniczne 24/7.
Po więcej informacji zapraszamy do oddziałów
Po więcej informacji zapraszamy do naszych oddziałów:
W Poznaniu ul. Głogowska
31/33, tel. 506 289 113, 519
690 456
W Zielonej Górze ul.
Ułańska 5A, tel. 519 690 507
W Lesznie, ul. Niepodległości 49/13, tel. 666 096 759
www.promedica24.pl
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IV Igrzyska Zimowe dla osób z niepełnosprawnością
Zimowy aerobik z hokejem,
zamiatanie śniegu, śnieżki, przechodzenie po krze
lodowej, kostka Rubika,
Gwiazdor na nartach, polonez oraz kotylion i bombki
to nazwy poszczególnych
konkurencji w których
zmierzyli się zawodnicy, w
piątek 7 grudnia podczas
IV Igrzysk Zimowych dla
osób z niepełnosprawnością.
To kolejna sportowa inicjatywa dla osób starszych i
z niepełnosprawnościami z
powiatu nowotomyskiego,
której głównym organizatorem jest Zarząd Rejonowy
Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w
Nowym Tomyślu przy współpracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie i Szkołą
Podstawową nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
W inicjatywę włączyli się
również: Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu, Urząd
Miejski w Nowym Tomyślu,
i Powiatowe Centrum Sportu
w Nowym Tomyślu.

W gościnnych progach hali
sportowej Szkoły Podstawowej
nr 3 im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w rywalizacji
o olimpijskie laury stanęło 6
zespołów. Konkurencje przygotowane przez uczniów i
nauczycieli nowotomyskiej
podstawówki dawały możliwość wykazania się umiejętnościami manualnymi, szybkością i celnym okiem. Na
trybunach, oprócz kibiców
dopingujących swoje drużyny
zasiedli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych

oraz reprezentanci instytucji
i organizacji pozarządowych
szeroko rozumianej pomocy
społecznej.
Bezkonkurencyjna w zmaganiach sportowych okazała
się drużyna reprezentująca
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów koło
nr 4 w Kuślinie. Na drugim
miejscu znaleźli się zawodnicy Zarządu Rejonowego
PZERiI w Nowym Tomyślu,
a trzecią lokatę wywalczyła
drużyna PZERiI koło nr 1
w Nowym Tomyślu. Kolejne

miejsca zajęły drużyny Domu
Dziennego Pobytu w Nowym
Tomyślu, PZERiI koło nr 5 w
Bukowcu, Zarząd Rejonowy
PZERiI w Zbąszyniu wraz
ze Stowarzyszeniem WAMO.
Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i
budżetu Powiatu Nowotomyskiego w ramach Otwartego
Konkursu Ofert.
„Igrzyska dla osób z niepełnosprawnością” są przedsięwzięciem, które służy poprawie kondycji fizycznej
uczestników (osób starszych
i z niepełnosprawnościami),
nauce współpracy w grupie, wymianie doświadczeń
i spędzaniu czasu w gronie
osób wzajemnie rozumiejących swoje problemy, a przy
tym - integracji tych osób z
młodzieżą. Warto dodać, że
projekt został nagrodzony w
2016 roku przez Rzecznika
Praw Obywatelskich w II
edycji konkursu „Złota księga dobrych praktyk na rzecz
społecznego uczestnictwa
seniorów”.

Odwiedziny Mikołaja
W czwartek, 6 grudnia
wicestarosta nowotomyski Marcin
Brambor, dyrektor
SP ZOZ w Nowym
Tomyślu Tomasz
Przybylski wraz ze
Świętym Mikołajem
złożyli radosną wizytę
w nowotomyskim
Szpitalu Powiatowym.
Odwiedzili wszystkich
pacjentów, zarówno
tych dużych, jak i
małych. Nie pominięto
również personelu
szpitala, który czuwa
nad prawidłowym jego
funkcjonowaniem.
Bez wątpienia jednak
najwięcej radości
wizyta przyniosła najmłodszym pacjentom.
Serdecznie dziękujemy
Świętemu Mikołajowi
za wspaniały, płynący
z głębi serca szlachetny gest.

Materiał przygotował: Wydział Kultury, Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
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Ameryka Łacińska – spotkanie z podróżnikami Mają Hawranek i Szymonem Opryszkiem
W ramach cyklu spotkań
„Podróże przez kontynenty”, 23 listopada nasza
biblioteka gościła tym
razem dwoje podróżników,
dziennikarzy i pisarzy
Maję Hawranek i Szymona
Opryszka. Tym razem mieliśmy okazję poznać część
krajów Ameryki Południowej: Boliwię, Peru, Urugwaj
i Kolumbię.
Pierwszym etapem podróży po Kolumbii była wyspa
Santa Cruz del Isolte, która
leży na Morzu Karaibskim
przy północnym wybrzeżu
Kolumbii w archipelagu San
Bernardo. W sumie na archipelag składa się trzynaście
wysp, a tylko jedna z nich,
czyli Santa Cruz del Isolte
różni się diametralnie. Jest
to wyspa bardzo zaśmiecona,

bez znaczącej liczby turystów
a zamiast plaż posiada betonowe keje. Znajduje się tam
90 domów, do których prąd
doprowadzany jest tylko dzięki agregatom od godz.18.00
do 23.00. Woda słodka jest
bardzo droga i służy tylko do
spożycia. Mieszkańcy kąpią
się w morzu a spłukują deszczówką. Jeżeli chcą pograć
w piłkę nożną muszą płynąć
na drugą wyspę. Jeżeli ktoś
umrze to chowany jest jeszcze
na innej wyspie. Ogólnie widać
tam ogromną biedę, młodzi
ludzie w przyszłości mogą
zostać jedynie pracownikami
obsługi hotelowej lub trudnić
się rybołówstwem.
We wschodniej Boliwii
w Santa Rita podróżnicy
spotkali menonitów, czyli
społeczeństwo posługujące
się językiem archaicznym

niemieckim z XVII wieku.
Menonici nie piją, nie palą,
nie mają prądu i wody bieżącej. Wszyscy mężczyźni
ubierają się tak samo, jak
i kobiety mają takie same
sukienki. Małżeństwa zawierane są tylko w swojej
społeczności. Poruszają się

„POWIAT MIĘDZYRZECKI W LATACH 1900 – 1945”
– SPOTKANIE Z GRZEGORZEM URBANKIEM
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Trzcielu
w listopadowy poranek
zorganizowała z „Trzcielskimi Seniorami„ spotkanie
z historykiem Grzegorzem
Urbankiem.
Tematem prelekcji był „Powiat
międzyrzecki w latach 1900
– 1945”. Wykład dotyczył
rozwoju ekonomicznego i
przemysłowego w/w regionu.
Poznaliśmy historię elektryfikacji powiatu międzyrzeckiego.
Początek wieku XX był rozkwitem elektrowni parowych i
wodnych. Natomiast w naszym
Trzcielu władze magistratu
same sfinansowały wybudowanie gazowni w 1907 roku,
która została uruchomiona
1909 roku. Elektryfikacja
Trzciela ruszyła 1927 roku.
Na przestrzeni lat podejmowano wiele ważnych decyzji

związanych z infrastrukturą
drogową, kolejową i rzeczną.
Poznaliśmy również historię powstania Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień
do, którego należał również
Trzciel. Mieliśmy okazję poznać najpiękniejsze zabytki

naszego powiatu oraz historię
ich twórców. Całość wykładu
była ubarwiona pięknymi fotografiami i planami z tamtych
czasów.
Uczestnicy spotkania mieli
wiele pytań dotyczących tajemnic naszej gminy Trzciel.

„Sendlerowa w ukryciu” Anny Bikont
– spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
W listopadowy wieczór spotkali się kolejny raz klubowicze DKK dla dorosłych w
Trzcielu. W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę,
tematem dyskusji była książka Anny Bikont „Sendlerowa
w ukryciu”.
Autorka przedstawia nam postać bohaterskiej Polki Ireny
Sendler, która nie bojąc się
śmierci uratowała około 2,5
tysiąca żydowskich dzieci i
dorosłych. Powieść ta opiera
się na dostępnych dokumentach
i relacjach osób uratowanych
i współpracujących z naszą
bohaterką.
Mamy okazję poznać historię rodziny Ireny Sendler od
jej urodzenia. Będąc młodą
kobietą pracującą w Wydziale

Zdrowia i Opieki Społecznej
w Warszawie przed wojną,
dała się poznać, jako osoba,
dla, której nie ma rzeczy niemożliwych. Pomagała młodym
samotnym kobietom walczyć
o alimenty w przypadkach
beznadziejnych, w sądach doprowadzając do uzyskania
alimentów lub innej pomocy.
O taką równość w społeczeństwie walczyła zawsze, już
przed wojną. Kiedy wybuchła
II wojna światowa, zaczęła bardzo szybko pomagać Żydom,
jeszcze zanim powstało getto
żydowskie. Odwagą i silną wolą
była przykładem dla innych. Po
wojnie była również prześladowana przez Urząd Bezpieczeństwa i całkowicie zapomniana.
Dzięki uczennicom z USA,
które przypomniały jej zasługi,
Polska na nowo odkryła swoją

patriotkę i bohaterkę. Otrzymała wiele odznaczeń, o które
nigdy nie zabiegała, wśród
nich jest tytuł Sprawiedliwego
wśród Narodów Świata.
Anna Bikont opisała tragiczne życie Żydów w czasie
II wojny światowej. Poznajemy
tam bardzo dobrych ludzi niosących pomoc pomimo zagrożenia
życia, ale jest też druga strona
medalu. Odkrywamy również
ludzi, którzy bez skrupułów
zdolni są do najgorszych podłości wobec drugiego człowieka.
Jest to ważna publikacja
mówiąca o naszej historii, którą
polecam.
Zapraszamy na kolejne spotkanie DKK dla dorosłych w
Trzcielu w dniu 31 stycznia
2019r. o godz. 16.30, omawiana
będzie książka DennisLehane
„Pokochać noc”.

tylko bryczkami, zakazane są
zdobycze i nowości techniki.
Na terenie Peru w Puerto
Maldonado natrafiają na nielegalną kopalnię złota. Kruszec ten wydobywa się starą
metodą przy użyciu trującej
rtęci. Metoda ta powoduje
zniszczenia całej flory. Zatruta

jest gleba, woda, zwierzęta
i ludzie. Zniszczone są całe
połacie dżungli. W kraju tym
szerzy się korupcja, handel
narkotykami, a nawet ludźmi.
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia
to biedni mogą liczyć na szamanów, którzy leczą świnką
morską lub jajkiem.

Z kolei Urugwaj jest najbardziej laickim krajem świata,
występuje tam rozdział kościoła od państwa. Zalegalizowana
jest tam uprawa i spożycie
marihuany oraz prostytucja.
Każdy emeryt dostaje od państwa tablet, a uczeń laptop.
Osoby wykluczone więźniowie, uchodźcy i imigranci dostaję również szansę na nowy
początek. Ciekawostką jest
wywiad z byłym prezydentem
tego kraju JoseMujica, który
był i jest najskromniejszym
celebrytą świata. Jeździł starym 20 - letnim samochodem,
większą część swojej pensji
oddawał na cele charytatywne. Twierdzi, że szczęście nie
zależy od majątku, ale od tego,
co nosimy w sobie. Człowiek
wolny od cywilizacji, jest
człowiekiem spełnionym i
szczęśliwym.
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OFERTA ŚWIĄTECZNA !!!
Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:
 Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp.
 Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp.
 Sklep nr 3 ul. Bohaterów Bukowskich 15a w Buku
 Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie
 Sklep nr 8 ul.3 Maja 10 w Opalenicy

w sklepach firmowych

Twarożek ziarnisty 200g

1.70 zł/szt.

Jogurt Typ Grecki
z wiśniami 135g

1.69 zł/szt.

Mleko UHT 250 ml
wanilia/czekolada

Serek topiony 100g

0.99 zł/szt.

1.40 zł/szt.

Mleko 2% kart. 1l

1.88 zł/szt.
Polecamy również
szeroką gamę
serów :
-dojrzewających,
-topionych,
-smażonych,
-pleśniowych …

Twaróg półtłusty krajanka EKO

10.70 zł/kg

Ser Kefalotiri

2.04 zł/100g

Serek śmiet. Pacynka 250g Folia

2.80 zł/ szt.

Śmietana ukwasz. 18% 200g

1.60 zł/szt.

Śmietanka 30% 200ml

1.99 zł/szt.

Kefir but. 390ml

1.28 zł/szt.

Twaróg Półtłusty klinek

0.89 zł/100g

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

Grudzień 2018

OFERTA ŚWIĄTECZNA !!!

w sklepach firmowych

Edan Extra Lacpol

12.50 zł/kg

Ser Gouda Lacpol

Adresy placówek, w których obowiązuje oferta:
 Sklep nr 1 ul. Mossego 9 w Grodzisku Wlkp.
 Sklep nr 2 ul. Wawrzyniaka 12 w Grodzisku Wlkp.
 Sklep nr 3 ul. Bohaterów Bukowskich 15a w Buku
 Sklep nr 5 ul. Żeromskiego 16 w Wolsztynie
 Sklep nr 8 ul. 3 Maja 10 w Opalenicy

Ser Typ Mazdamer Lacpol

14.99 zł/kg 18.60 zł/kg

